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Dylematy aksjologii wychowania zdrowotnego 
w dobie ponowoczesności

Człowiek, by istnieć i rozwijać się, potrzebuje wielu różnych wartości. Nieod-
łączną ich cechą jest hierarchiczność i choć wachlarz wartości w ciągu życia 
zasadniczo pozostaje ten sam, to niewątpliwie zmianom podlega przypisy-
wane poszczególnym wartościom znaczenie. Ludzie w swoim codziennym ży-
ciu dokonują stale hierarchizacji wartości, by wyróżnione przez siebie czynić 
regulatorami własnych dążeń i działań. Warto zatem postawić na wstępie 
pytania: co stanowi kryterium owej hierarchizacji? czym kierują się ludzie, 
dokonując wyborów między konkurencyjnymi wartościami?

Obiektywizm i subiektywizm aksjologiczny a wychowanie

Odpowiedź na tak postawione pytania różnicowana będzie przede wszyst-
kim ze względu na to, jakie przyjmujemy stanowisko w odniesieniu do sposo-
bu istnienia wartości, bowiem nie ma powszechnej zgody co do sposobu ich 
rozumienia. W całej różnorodności rozstrzygnięć dotyczących tej kwes  i daje 
się wyróżnić dwie zasadnicze orientacje: subiektywizm i obiektywizm aksjo-
logiczny. W koncepcji subiektywistycznej wartości traktowane są jako funkcje 
stanów psychicznych człowieka, jego uczuć, pragnień i pożądań. Wartości nie 
przysługują tu swoim nośnikom jako ich cechy konstytutywne, niezależne od 
sposobu ich postrzegania przez poznający podmiot – ich twórcą jest on sam 
w wyniku nadawania tym nośnikom statusu pozytywnych bądź negatyw-
nych wartości na podstawie jego indywidualnych przeżyć wartościujących. 
W złagodzonej formie subiektywizmu mamy do czynienia z aksjologicznym 
relatywizmem, respektującym nienaruszalność przestrzeni wartości drugie-
go człowieka i jego niezbywalne prawo do jej określania, co wyrazić można 
stwierdzeniem, iż „granicą mojej wolności jest wolność drugiego człowieka”. 
Jakkolwiek więc tylko od człowieka zależy, jakie wartości zaistnieją, a to, co 
„święte”, okazuje się pojęciem względnym, poglądy wszystkich ludzi są rów-
norzędne, a jedynym bezwzględnym autorytetem w relacjach międzyludzkich 
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staje się partnerstwo i kompromis1. Podejście obiektywistyczne zakłada na-
tomiast, że wartości są w swym istnieniu niezależne od podmiotu, że są nimi 
bez względu na jego oceny i pożądania. Teza obiektywizmu aksjologicznego 
zyskała najpełniejsze rozwinięcie w fi lozofi i Maxa Schelera, według którego 
stałości i ponadczasowości wartości towarzyszy niezmienna hierarchia, którą 
tworzą. W zaproponowanym przez tego autora porządku hierarchicznym naj-
niższą rangę mają wartości hedonistyczne, związane z czuciem zmysłowym. 
Kolejne miejsca w hierarchii zajmują: wartości utylitarne, wartości czucia wi-
talnego (wzmagającego się i słabnącego życia, zdrowia i choroby, słabości 
i mocy, pełni sił oraz starzenia się i śmierci), wartości duchowe (estetyczne, 
moralne i poznawcze) oraz – posiadające najwyższą rangę – wartości święte 
(religijne), noszące znamiona wartości absolutnych2. Uznanie obiektywizmu 
aksjologicznego wiąże się też z dostrzeganiem relacyjnego charakteru warto-
ści, gdyż „wartość jest zawsze i wszędzie wartością czegoś dla kogoś, jest ona 
zatem szczególną własnością przedmiotu – nośnika wartości – dla podmiotu. 
Tym samym jest ona obiektywna i relacyjna zarazem”3. Przedmiot objawia 
więc swą wartościowość jedynie w ramach relacji podmiotowo-przedmioto-
wej, w której podmiot może jego wartość odkrywać i przejmować.

Podstawową, a zarazem najwcześniej doświadczaną przez człowieka dzie-
dziną urzeczywistniania wartości jest wychowanie. Z powiązania etyki i peda-
gogiki wynika powinność tej drugiej w zakresie poszukiwania i wskazywania 
ideałów wychowawczych, których realizacja powinna stanowić nadrzędny 
cel wychowania. Zdaniem Katarzyny Olbrycht istota wychowania jako dzia-
łania sprowadza się do kształcenia postawy aksjologicznej człowieka przez 
wspomaganie i wspieranie jego rozwoju na drodze celowego wywoływania 
i wzmacniania określonej aktywności oraz zabezpieczania sprzyjających jej ze-
wnętrznych i wewnętrznych warunków. W kształceniu tej postawy ma swój 
udział edukacja aksjologiczna w sensie teoretycznym i praktycznym, umiejęt-
nościowym oraz wychowanie do wartości. Edukacja aksjologiczna, odpowied-
nio dostosowana do możliwości poznawczych i emocjonalnych jednostki, 
obejmuje między innymi kształcenie do świadomych zachowań w sytuacjach 
wyboru oraz do rozpoznawania metod manipulacji wartościami. Wychowa-
nie do wartości autorka rozumie natomiast jako wprowadzanie i uzasadnianie 
określonego doboru wartości oraz sposobu myślenia o wartościach, co ma 
prowadzić do kształtowania się ogólnej orientacji aksjologicznej, nazywanej 
również fi lozofi ą życiową. Szczegółowy charakter tegoż wychowania oznacza 
odnoszenie działań wychowawczych do konkretnych wartości oraz zapewnia-
nie odpowiednich warunków związanych z ich realizacją4. 

1 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. 
Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003, s. 182–185.

2 A. Węgrzecki, Max Scheler, [w:] Filozofi a wieku XX, red. J. Lipiec, Wydawnictwo 
WSP, Rzeszów 1983, s. 22–23.

3 J. Lipiec, Wokół istoty wartości, [w:] Istnienie i poznanie wartości, red. J. Lipiec, 
Eureka, Kraków 1991, s. 14.

4 K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydaw-
nictwo UŚ, Katowice 2000, s. 89–95.
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Opowiedzenie się za subiektywistycznym bądź obiektywistycznym trak-
towaniem wartości niesie jednak dla wychowania daleko idące i zasadniczo 
odmienne konsekwencje. W pierwszym przypadku, w którym zasadniczą 
normą ludzkiego myślenia i postępowania jest indywidualne Ja i nie jest uza-
sadnione w związku z tym odwoływanie się do innych niż własny autoryte-
tów, zabiegi wychowawcze będą ukierunkowane na wspomaganie u wycho-
wanków umiejętności kierowania swoim życiem zgodnie z przyjętym przez 
nich systemem wartości oraz formowanie postaw tolerancji, otwartości i ak-
ceptacji wobec innych niż własne sposobów wartościowania. Respektowa-
nie zasad aksjologicznego obiektywizmu wymaga natomiast podejmowania 
wysiłków umożliwiających wychowankom nie tylko poznawanie wartości, ale 
przede wszystkim odkrywanie ich obiektywnego porządku oraz akceptowa-
nie i urzeczywistnianie wynikających z niego norm postępowania.

Jednym z obszarów wychowania, dla którego szczególne znaczenie ma 
orientacja aksjologiczna wychowawcy, jest wychowanie zdrowotne. 

Zdrowie jako wartość i przedmiot wychowania

Przedmiotem wychowania zdrowotnego jest ludzkie zdrowie, przy czym – 
co należy mocno podkreślić – mowa tu o zdrowiu rozumianym pozytywnie, 
traktowanym jako zespół zasobów, które w sposób jednoznacznie korzystny 
determinują kondycję życiową człowieka. Jak się wydaje, jedynie taka in-
terpretacja zdrowia może stanowić podstawę do rozważań aksjologicznych. 
Ujmowanie zdrowia w kategoriach wartości oznacza bowiem pewną jego 
obiektywizację, postrzeganie go jako „leżącego na zewnątrz człowieka”, moż-
liwego do osiągania, dodatnio wartościowanego celu. 

Wypracowanie aksjologicznych podstaw teorii wychowania zdrowotnego 
wymaga w pierwszym rzędzie rozważenia statusu aksjologicznego ludzkiego 
zdrowia, a następnie wykazania, na ile uzasadnia on potrzebę wychowywa-
nia człowieka do zdrowia. Wydaje się, że w dobie „obowiązywania” pono-
woczesnych nurtów myślenia, promujących relatywizację sfery poznawczej 
i aksjologicznej są to kwes  e nadzwyczaj pilne i aktualne. 

Wskażmy na początku, że zdrowie mieści się w kręgu wartości uniwersal-
nych, mocno zakorzenionych w ludzkim doświadczeniu5. Rodzajowe zakwa-
lifi kowanie zdrowia prowadzi w pierwszym rzędzie do uznania go za wartość 
witalną, jak to jednoznacznie wykazał Max Scheler, wiążąc zdrowie z siłą 
fi zyczną, sprawnością, sprężystością ciała, umiejętnością znoszenia chłodu 
i głodu oraz odpornością na zmęczenie6. Rozpatrywanie zdrowia jedynie 
z perspektywy somatycznej, w tym głównie fi zjologicznej, nie wyczerpuje 
jednak jego zakresu. Już w starożytności Galen – grecki fi lozof i lekarz – wska-

5 Zob. też: A. Gaweł, Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Wydawnictwo UJ, Kraków 
2003, s. 41–45.

6 P. Brzozowski, Skala wartości Schelerowskich – SWS. Podręcznik, Pracownia Testów 
Psychologicznych PTP, Warszawa 1995.
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zywał na zaburzenia „pneumy” (odnoszonej przez niego – jak należy sądzić 
– do psychiki człowieka) jako przyczynę zakłócenia równowagi i harmonii 
organizmu. Odwołanie się do współczesnego sposobu rozumienia zdrowia, 
podkreślającego znaczenie jego wymiaru psychospołecznego i – co podkreśla 
się ostatnio – duchowego, podbudowane koncepcją traktowania go w spo-
sób salutogenetyczny, pozwala zastanawiać się nad zasadnością częściowe-
go przynajmniej włączenia zdrowia w zakres Schelerowskiej grupy wartości 
duchowych. Kwalifi kacja taka wydaje się zresztą wychodzić naprzeciw myśli 
tegoż fenomenologa, który stwierdził, że „uczucia witalne (zmęczenie, świe-
żość, silne i słabe poczucie życia, spokój i napięcie, lęk, poczucie zdrowia, 
poczucie choroby)” są przeżywane „jako jakości psychicznego Ja »posiadają-
cego« ciało, lecz w sposób nieokreślony rozpościerają się w całym ciele”7. 

Rozpatrywane w kolejnej perspektywie zdrowie zyskuje status wartości 
egzystencjalnej i przygodnej zarazem – nie stanowi ono warunku sine qua non 
życia, a jednocześnie decyduje w zasadniczy sposób o jego jakości. Okazuje 
się jednak, że – jak zauważa Hanna Świda-Ziemba – sensotwórcze znaczenie 
wartości egzystencjalnych dostrzegane jest zazwyczaj dopiero w chwilach 
traumatycznych, gdy dochodzi do ich utraty8. Celnie myśl tę ujął Jan Kocha-
nowski w słowach fraszki o zdrowiu: „nikt się nie dowie jako smakujesz, aż 
się zepsujesz”. Nikła świadomość odczuwania zdrowia przez człowieka, który 
go w pełni doświadcza, w powiązaniu z jego rodzajowym zakwalifi kowaniem, 
uzasadniają stwierdzenie, że podstawowym zadaniem wychowania zdrowot-
nego powinno być wykształcenie u młodych ludzi umiejętności postrzegania 
własnego zdrowia w kategoriach potencjału umożliwiającego realizację ży-
ciowych planów oraz osiąganie indywidualnego szczęścia. Dysponowanie tą 
umiejętnością sprzyjać bowiem będzie kształtowaniu się motywacji do podej-
mowania działań ukierunkowanych na utrzymanie i doskonalenie zdrowia.

Próba reinterpretacji aksjologicznej podbudowy wychowania zdrowotnego

Urszula Ostrowska zauważa, że: „w konstruowaniu procesu wychowania/edu-
kacji istotne jest, że w zróżnicowanym świecie wartości ludzie doświadczają 
wielu skrajności, mają niejednokrotnie sprzeczne pragnienia, aspiracje i po-
trzeby. Niemniej ów stan uznaje się poniekąd za naturalny z tej racji, że psy-
chika ludzka jest a natura pełna antynomii. Doświadczając świata wartości, 
człowiek niemal nieustanie oscyluje pomiędzy różnymi ambicjami i skłonno-
ściami, dryfuje pomiędzy szlachetnie nacechowanymi zamiarami i pokusami, 
wybiera między wykluczającymi się realiami i marzeniami, desperacko toczy 
walkę z postawami „mieć” i „być”. A przy tym nie jest pewien, że dokonany 

7 M. Scheler, O sensie cierpienia, [w:] Cierpienie, śmierć, dalsze życie. Pisma wybra-
ne, tłum. A. Węgrzecki, PWN, Warszawa 1994, s. 6.

8 H. Świda-Ziemba, Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, Ka-
tedra Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk 
Społecznych UW, Warszawa 1999, s. 28.
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wybór w ewoluującej rzeczywistości jest najlepszym z możliwych hic et nunc 
i dobrze rokuje na przyszłość”9. Rozterki te, obecne w ludzkim myśleniu od 
zarania dziejów, towarzyszą dziś człowiekowi ze zdwojoną siłą. Współczesna 
rzeczywistość wymusza bowiem konieczność dokonywania wyborów, ofe-
rując jednocześnie etykę sytuacyjną i sprzeczność komunikatów. Rodzą one 
szereg wątpliwości natury moralnej, także w sferze myślenia o ludzkim zdro-
wiu. Wydaje się więc, iż warto dokonać reinterpretacji aksjologicznej pod-
budowy wychowania do zdrowia. Mając na uwadze przyczynkowy charakter 
niniejszego tekstu, spróbujmy rozwinąć dwie kwes  e – instrumentalnego 
traktowania zdrowia oraz problemu usytuowania go w polu moralności. 

Zdrowie – czy to wartość jedynie instrumentalna? 
Pragnienie szczęścia i dążenie do wysokiego standardu życia towarzyszą nam 
od zarania ludzkości. Niezwykle ważnym, choć niekoniecznym, warunkiem 
ich osiągnięcia jest dobre zdrowie, bowiem wyznacza ono możliwości reali-
zowania się człowieka na wielu płaszczyznach życia. W perspektywie jed-
nostkowej zdrowie okazuje się więc wartością instrumentalną. Takież samo 
zakwalifi kowanie zyskuje zdrowie analizowane przez pryzmat społecznego 
i ekonomicznego postępu społeczeństw. Jest ono zatem zarówno dobrem 
prywatnym, jak i publicznym. Kwes  a ta została po raz pierwszy wyraźnie 
wyartykułowana w strategii Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Zdrowie 
dla wszystkich w roku 2000, w której wskazano, że zdrowie jest: wartością 
dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje i potrzebę 
osiągania satysfakcji, zmieniać środowisko i radzić sobie z nim; zasobem spo-
łeczeństwa sprzyjającym tworzeniu dóbr materialnych i kulturowych, a tym 
samym gwarantującym jego rozwój społeczny i ekonomiczny; środkiem do 
osiągania lepszej jakości życia10. 

Uznanie zdrowia za dobro publiczne nie budzi wątpliwości co do jego 
charakteru instrumentalnego. Ma też swoje konsekwencje dla praktyki spo-
łecznej, bowiem nakłada na państwo obowiązek zapewnienia obywatelom 
ochrony zdrowia wraz z jego promocją i edukacją zdrowotną. Problem zdro-
wia traktowanego z perspektywy dobra prywatnego rodzi natomiast pytanie, 
czy rzeczywiście jest ono jedynie wartością instrumentalną. Gdyby poszuki-
wać na nie odpowiedzi w „obowiązującej” dziś ideologii postmodernizmu, 
byłaby ona niewątpliwie pozytywna, bowiem dysponowanie dobrym zdro-
wiem jest niezwykle ważnym (choć nie koniecznym) warunkiem wysokiej 
jakości życia, a ta rozumiana jest dziś w sposób szczególny. 

Kategoria jakości życia robi od dłuższego już czasu zawrotną karierę. Jak 
zauważa znawca problemu, Augustyn Bańka, zaczęła skupiać na sobie uwagę 
reprezentantów różnych dyscyplin nauki, gospodarki i polityki od momentu 

9 U. Ostrowska, Aksjologiczne aspekty przedmiotu badań teorii wychowania (podej-
ście jakościowe), [w:] Teoria wychowania w okresie przemian, red. E. Kubiak-Szym-
borska, D. Zając, Wers, Bydgoszcz 2008, s. 126.

10 Zdrowie dla wszystkich w roku 2000. Cele i zadania polskiego programu, PZWL, 
Warszawa 1997.
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uznania, iż wzrost ilościowy nie jest wartością samą w sobie, a poza pewnymi 
granicami dalszy rozwój nie jest możliwy bez zmiany jakościowej11. Jakość ży-
cia analizowana z perspektywy jednostkowej wiąże się z poczuciem życiowej 
satysfakcji, rozumianej jako odczuwanie dobrostanu w poszczególnych dzie-
dzinach życia oraz możliwość rozwoju i realizacji życiowych celów i aspiracji, 
przy czym za znaczący jej wyznacznik uważa się materialne aspekty statusu 
społecznego. Do kanonu składników życiowej satysfakcji i zadowolenia z ży-
cia zalicza się dziś także doświadczanie przyjemności. Jak zauważa Zygmunt 
Bauman, styl życia nastawiony do niedawna na pomnażanie dóbr ewolu-
uje obecnie w kierunku dążenia do kolekcjonowania przeżyć, zatem ciało 
współczesnego człowieka powinno być „uczulone, chłonne, nastrojone na 
absorpcję przyjemności”12. Co więcej, poszukiwanie jej w chwilowych prze-
życiach uważane jest niemal za obywatelską powinność, o czym przekonuje 
Zbyszko Melosik, stwierdzając, że „o ile w przeszłości obowiązująca doktryna 
purytanizmu propagowała życie ku chwale Boga, a osobiste cechy człowieka 
stanowiły »kapitał« dla mądrej inwestycji, dziś obowiązkiem obywatela jest 
»przyjemność i radość«. Współczesny człowiek – konsument ma więc poszu-
kiwać i urzeczywistniać przyjemności13. Podejście takie oznacza, że wszelkie 
zabiegi wokół utrzymania zdrowia, poprawy jego potencjału czy też związane 
z zapobieganiem jego utracie służyć mają utrzymaniu kondycji wystarczają-
cej do tego, by w jak najpełniejszy sposób korzystać z życia i urzeczywistniać 
swoje życiowe aspiracje. W jej osiąganiu pomocą mają mu służyć reklamo-
wane w mediach, bez względu na porę dnia i nocy, cudowne diety, skuteczne 
leki czy przedłużające młodość kosmetyki. Taka swoista absolutyzacja hedo-
nistycznych aspektów jakości życia owocuje dziś konsumpcjonizmem, a zara-
zem upowszechnianiem się określonej optyki hierarchizowania innych war-
tości. Czy zatem promowanie jedynie takiej argumentacji, za traktowaniem 
zdrowia w sposób instrumentalny, nie zuboża go w sensie aksjologicznym? 

Jako wartości witalne ciało i zdrowie stanowią część psychofi zycznej oso-
bowości człowieka, dostarczając energii i siły życiowej oraz materialnego 
podłoża procesów psychicznych i umysłowych. Z faktu tego wynika, że ludzkie 
ciało i zdrowie fundują też, poza hedonistycznymi, inne wartości pozostające 
w przestrzeni aksjologicznej człowieka – utylitarne, poznawcze, moralne czy 
estetyczne. Argumentacja za podejmowaniem starań wokół ciała i zdrowia 
tkwi zatem nie tylko w uzasadnionym skądinąd dążeniu do czerpania życio-
wych przyjemności, ale w całej ontycznej strukturze człowieka. Zdrowie służy 
dobru całego człowieka, co więcej, służy ono nie tylko jego posiadaczowi, ale 
też osobom i społecznościom, z którymi pozostaje w relacjach. Czy zatem nie 

11 A. Bańka, Jakość życia w psychologicznych koncepcjach człowieka i pracy, [w:] Psy-
chologiczne i pedagogiczne wymiary jakości życia, red. A. Bańka, R. Derbis, UAM, 
WSP w Częstochowie, Poznań–Częstochowa 1994, s. 19.

12 Z. Bauman, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Wydawnictwo UMK, To-
ruń 1995, s. 90.

13 Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Edytor, Toruń–Po-
znań 1995, s. 195–196.
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jest tak, że zdrowie spełnia w pewnym sensie kryteria wartości autotelicznej, 
która „usprawiedliwia i uzasadnia, sama nie potrzebując usprawiedliwienia 
i uzasadnienia”14? Może warto dziś, mówiąc o potrzebie wychowania do 
zdrowia z uwagi na jego instrumentalny charakter, dostrzegać w nim również 
zakwalifi kowanie, w którym jest ono wartością samą w sobie ze względu na 
to, iż współtworzy ludzką naturę oraz umożliwia bycie w świecie nie tylko dla 
siebie, ale też dla drugiego człowieka? Dostrzeżenie takiej argumentacji wią-
że się ze wskazywaniem granic indywidualnej odpowiedzialności za zdrowie, 
co oznacza konieczność ulokowania problematyki związanej z wartościowa-
niem zdrowia w polu moralności.

Zdrowie w polu moralności 
Powiązanie teorii wychowania z aksjologią wynika z tego, że ta pierwsza 
w niektórych swych działach jest dyscypliną normatywną, zaś podstawowym 
i ostatecznym źródłem każdej normy powinna być wartość. A zatem, formu-
łując w ramach teorii wychowania normy zalecające określone postępowa-
nie pedagogiczne zakłada się ich słuszność, a tym samym wartościowość15. 
Adolf Szołtysek upatruje fundamentu norm moralnych w przysługujących 
człowiekowi wartościach idealnych, do których zalicza wartości duchowe, 
psychiczne i witalne, odpowiadające trzem sferom konstytuującym osobę 
ludzką. Zdaniem autora normy moralne wraz z wartościami idealnymi współ-
tworzą prawo moralne, stanowiące syntezę oraz wykładnię ogółu praw natu-
ralnych16. Takie zakwalifi kowanie wartości witalnych niesie ze sobą określone 
konsekwencje. Otóż po pierwsze, zdrowie jako wartość idealna i istotowo 
przynależna osobie ludzkiej wymaga rozpoznania i urzeczywistnienia. Po dru-
gie zaś, wszelkie działania podejmowane przez człowieka względem zdrowia 
podlegają osądowi dokonywanemu z punktu widzenia porządku moralnego. 

W analizie statusu aksjologicznego zdrowia niezwykle cenna okazuje się 
myśl fi lozofi czna Karola Wojtyły. Dokonał on rozróżnienia wartości na moral-
ne, będące wartościami osobowymi z racji ich przysługiwania jedynie osobie, 
oraz przedmiotowe, wśród których obok wartości estetycznych i intelektual-
nych umieszcza wartości witalne. Tym pierwszym nadał status wartości bez-
względnych, jako że są one celem spełnienia człowieka jako osoby, wartości 
przedmiotowe uznał zaś za względne. Jednocześnie autor wskazuje, że każda 
wartość przedmiotowa może nabrać charakteru bezwzględnego, jeżeli znaj-
dzie się w „polu moralności”, gdy jej realizacja postrzegana przez pryzmat 
powinności rozstrzyganej w wolnym sumieniu człowieka będzie miała zwią-
zek z jego rozwojem osobowym17. A zatem o doborze treści wychowawczych 
powinny decydować związki aksjologiczne zachodzące między wartościami 

14 K.J. Brozi, Antropologia wartości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1994, s. 318.
15 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Wydawnictwo UJ, Kraków 1996, 

s. 100.
16 A.E. Szołtysek, Filozofi a pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria – metodyka – prak-

tyka, ESSE, Katowice 2003, s. 285–291.
17 K. Olbrycht, op. cit., s. 178.
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moralnymi i przedmiotowymi, co odsłania możliwość ukierunkowania po-
staw życiowych wychowanków na doskonalenie wrażliwości moralnej. W tok 
takiego rozumowania wpisuje się zdrowie z przysługującymi mu nośnikami 
aksjologicznymi, jakimi są zachowania zdrowotne. Realizowanie tych zacho-
wań wiąże się bowiem niejednokrotnie z koniecznością podejmowania de-
cyzji i dokonywania wyborów. Zdrowie staje się wówczas przedmiotem wy-
borów moralnych rozstrzyganych w kategoriach powinności wobec własnej 
osoby i nabiera tym samym charakteru wartości bezwzględnej. 

Jak się wydaje, w świetle promowanej przez postmodernizm idei ludz-
kiej subiektywności, jednostkowej nieomylności i nieograniczonej wolności 
oraz relatywizacji prawdy, można jednak zakwes  onować istnienie wartości 
idealnych współtworzących prawo moralne, a zatem także istnienie warto-
ści bezwzględnych pozostających w polu osądu moralnego. Trudno mówić 
o poddawaniu zachowań człowieka ocenie moralnej, skoro on sam otrzymu-
je prawo decydowania o tym, co jest normą. Z tego punktu widzenia nie jest 
uzasadnione rozpatrywanie aktywności zdrowotnej człowieka, a w szczegól-
ności zjawiska podejmowania przez niego zachowań szkodliwych dla zdrowia 
bądź prowadzących do całkowitej jego destrukcji, z perspektywy obiektyw-
nej oceny moralnej. Stosowanie substancji psychoaktywnych, nieracjonalne 
odżywianie, pozbawianie organizmu potrzebnych mu godzin odpoczynku, 
snu czy aktywności fi zycznej pozostaje bowiem w polu oceny we własnym 
sumieniu, formowanym przez indywidualną moralność niepodlegającą oce-
nie z punktu widzenia prawdy obiektywnej.

Kwes  ą otwartą pozostaje również w tym świetle sprawa odpowiedzial-
ności za własne zdrowie. Jak powiedział Roman Ingarden, „gdyby nie istniały 
żadne wartości pozytywne i negatywne oraz zachodzące między nimi związki 
bytowe i związki określenia, wtedy w ogóle nie mogłaby istnieć żadna praw-
dziwa odpowiedzialność, a także żadne spełnienie postawionych przez nią 
wymagań”18. Romuald Derbis opracjonalizując przedmiot ludzkiej odpowie-
dzialności wyodrębnia wśród jej zakresów odpowiedzialność osobistą (we-
wnętrzną) i moralną. Ta pierwsza polega na dbaniu o zgodność z prawami 
natury i kultury, których nieprzestrzeganie godzi w zdrowie fi zyczne i psy-
chiczne, odpowiedzialność moralna ponoszona jest natomiast w przypadku 
niezgodności zachowania zaistniałego z tym, które według obowiązujących 
norm powinno zaistnieć19. Skoro człowiek sam te normy ustanawia, natu-
ralne jest, że będą one sytuacyjnie zmienne. A zatem trudno mówić o odpo-
wiedzialności za podejmowanie zachowań szkodliwych dla zdrowia, bowiem 
podstawą ich osądu może być każdorazowo inna norma. Może nią być także 
norma ustanowiona ze względu na cenione dziś powszechnie dobro, jakim 
jest przyjemność – wtedy trudno takie zachowanie w ogóle wartościować 
jako naganne, a zatem podnoszenie problemu odpowiedzialności za nie bę-

18 R. Ingarden, Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975, 
s. 107.

19 R. Derbis, Odpowiedzialna wolność w kształtowaniu jakości życia, [w:] Psycholo-
giczne i pedagogiczne wymiary…, op. cit., s. 53–54.
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dzie bezprzedmiotowe. Sens wychowania do odpowiedzialności za zdrowie 
uzasadnia bowiem jedynie uznanie, że wartości istnieją obiektywnie. Wów-
czas dopiero można odnosić wychowanie zdrowotne do kształtowania wy-
chowanka jako odpowiedzialnego podmiotu tych wszystkich realizowanych 
przez siebie działań, które mają wpływ na zdrowie – zarówno jego własne, 
jak również innych ludzi.

Zdaniem Władysława Cichonia właściwą dla teorii wychowania jest kon-
cepcja wartości uznająca ich swoistą obiektywność w strukturze bytu, bo-
wiem by wartości mogły stanowić podstawę do uzasadniania celów, treści 
i metod wychowania, powinny być trwale osadzone w rzeczywistości przed-
miotowej, niezależne w swym istnieniu od poszczególnych jednostek20. Wy-
daje się, że zaakceptowanie dziś w wychowaniu takiego sposobu istnienia 
wartości może powstrzymać obserwowaną dość powszechnie pustkę mo-
ralną i aksjologiczną, zjawisko uzależnień i podporządkowywania życiowej 
aktywności, w tym także zdrowotnej, doraźnej przyjemności uzasadnianej 
dążeniem do wysokiej jakości życia. Człowiek, zwłaszcza młody i poszuku-
jący życiowych drogowskazów, potrzebuje dziś w sposób szczególny eduka-
cji aksjologicznej w obszarze własnej witalności i wysiłków pedagogicznych 
zmierzających do ukształtowania takiej fi lozofi i życiowej, w której zdrowie 
uznawane jest nie tylko jako wartość instrumentalna, ale także autoteliczna 
oraz istnieje przyzwolenie na postawienie ludzkich zachowań związanych ze 
zdrowiem w polu obiektywnego osądu moralnego.
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Summary

Value of Health for a Contemporary Man – Reinterpreta  on of Axiology Basis 
of Health Educa  on
A contemporary man has to choose between diversity of values and this selec-
 on depends on how he comprehends an existence of values. One of the subject 

of these selec  ons is human health, especially his health behaviors. Postmodern 
philosophy of life promotes subjec  vism, human individual happiness, high level 
of quality of life and taking pleasure in temporary experiences. It is a reason that 
contemporary man doesn’t consider his health as a value which can be es  mat-
ed in a moral area and doesn’t have responsibility for his health behaviors. That 
is why convincing people of objec  ve existence of values and enlightening them 
about the fact that health is not only an instrumental value is important task of 
educa  on.


