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Między subiektywizmem 
i obiektywizmem wartości 



Natura ludzka polega na nieustannym  
wysiłku przekraczania granic zwierzęcości  
tkwiącej w człowieku i wyrastania ponad  
nią człowieczeństwem i rolą człowieka jako  
twórcy wartości. 
Roman Ingarden, Książeczka o człowieku, 
Wydawnictwo Literackie Kraków 1987, s. 25. 



Jeden z najwybitniejszych 
filozofów czasów najnowszych, 
uznawany za klasyka filozofii  
i czołowego przedstawiciela 
fenomenologii. Wykładał na 

Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, Uniwersytecie Mikołaja 

Kopernika w Toruniu, 
Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Prace: 
Szkice z filozofii literatury (1947)   

Spór o istnienie świata  

(1947–1974)  

Książeczka o człowieku (1972) 

Roman  
Ingarden 
(1893–1970) 

Żródło zdjęcia: culture.pl 



Pierwotne wartości odnosiły się do tego, co było najważniejsze w 
relacjach między ludźmi ze względu na konieczność trwania 
wspólnoty, bez której jednostki nie mogłyby przetrwać. Wobec tego 
były to wartości egzystencjalne w dosłownym znaczeniu i jako takie nie 
wymagały uzasadnienia – samouzasadniały się, zatem były samoistne 
(intrinsic). 
 
Człowiek tworzy swój świat – świat społeczny – i wartości są 
wytworem jego działań. Jednocześnie są wytworem koniecznym, bo 
bez nich nie byłoby świata społecznego i człowiek by nie przetrwał. 

TEZY WYJŚCIOWE 





wartości – normy – dobro – porządek aksjonormatywny 
(instytucjonalny) 

wartości – kapitały – aktywa – dobra – porządek 
operacyjny (organizacyjny) 

PODWÓJNA NATURA PROCESU  
WYTWÓRCZEGO 
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(1937–2018) 
 

Filozof, profesor nauk 
humanistycznych, wykładowca 
Uniwersytetu  Ekonomicznego  

w Krakowie, tłumacz m.in. Schelera, 
Hartmanna i Ingardena, 

przewodniczący komitetu  
redakcyjnego Dzieł zebranych  

Józefa Tischnera. 

Adam  
Węgrzecki 

 
Żródło zdjęcia: tischner.pl 



Piotr Augustyniak 

Filozof, profesor Uniwersytetu  
Ekonomicznego w Krakowie,  

specjalizuje się w problematyce  
z pogranicza filozofii człowieka,  

metafizyki, filozofii religii 
i teorii nowoczesności. 

Tadeusz Gadacz 

Filozof i religioznawca  
specjalizujący się 

w filozofii człowieka,  
wykładowca akademicki,  
tłumacz, profesor nauk  

humanistycznych. 



Wartości mają społeczną 
naturę, nie da się ich 
wtłoczyć w „indywidualizm”. 

Bytową podbudowę wartości  
stanowi podmiotowość 
rozumiana dynamicznie  
i ewolucyjnie. 

Wartości mają naturę subiektywno- 
-obiektywną. Obiektywizowanie 
dokonuje się w następstwie 
uogólnienia wspólnotowego 
doświadczenia. 

Niezbędne jest rozróżnienie wartości 
egzystencjalnych – podmiotowych  
i abstrakcyjnych – oraz 
instrumentalnych – przedmiotowych  
i konkretnych. 
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ZAŁOŻENIA NOWEJ EKONOMICZNEJ TEORII WARTOŚCI 



Jedne warunkują drugie, z tym że za podstawowe trzeba uznać 
egzystencjalne, a instrumentalne za pochodne. 

Wartości instrumentalne (dobra) są wytwarzane przez różnego 
rodzaju aktorów społecznych. 

Ład aksjonormatywny jest kreowany przez podmioty 
prowadzące dyskurs i zdolne do myślenia modalnego. 

ZAŁOŻENIA NOWEJ EKONOMICZNEJ TEORII WARTOŚCI 
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Wartości są składnikiem kulturowego dziedzictwa, a tym samym są dane  
kolejnym generacjom i wspólnotom, które je reinterpretują i pomnażają.  
To pozwala im zachować ciągłość i zarazem się zmieniać. 

Konflikt wartości jest nieuchronny, co nieustannie rodzi potrzebę 
aksjologicznej refleksji i dyskursu. 

Wartości trzeba rozważać nie w kontekście równowagi, lecz rozwoju. Inaczej 
następuje absolutyzacja wartości – fundamentalizacja myślenia i działania,  
a to paraliżuje dialog i rozwój. 

ZAŁOŻENIA NOWEJ EKONOMICZNEJ TEORII WARTOŚCI 
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Równowaga między  
wytwarzaniem wartości 
egzystencjalnych i wartości 
instrumentalnych powoduje, że 
indywidualizm nie rozbija 
wspólnoty. Jest indywidualizmem  
uwspólniającym. A świat społeczny 
staje się wspólnotą wspólnot. 

KONKLUZJE 



Jeśli wartości psychologizujemy  
i pozbawiamy społecznej treści,  
to nie uchwycimy tego, jak są  
wytwarzane. Koncentrujemy się  
tylko na tym, czemu służą, a nie  
z czego wynikają. Funkcjonalne  
ujęcie wartości nie jest 
wystarczające, pomija bowiem  
problem ich wytwarzania. 

KONKLUZJE 



Instrumentalizacja wartości 
może wynikać zarówno z ich  
absolutyzacji (hegemonia 
ideologiczna), jak i ich 
relatywizacji (instrumentalizacja 
operacyjna). Obydwie skrajności 
implikują atrofię wartości. Nie 
ma złych wartości. Zło rodzą 
ich skrajna absolutyzacja  
i skrajna instrumentalizacja. 

KONKLUZJE 



Przezwyciężenie kryzysu współczesnej gospodarki rynkowej 
jest możliwe tylko wtedy, gdy jako wspólnota zwrócimy się w 
kierunku wartości egzystencjalnych, a nie, jak dotąd, niemal 
wyłącznie instrumentalnych. 
 
A zwłaszcza jest to możliwe, gdy powstrzymamy 
nieograniczoną instrumentalizację wartości 
egzystencjalnych, czyli zrozumiemy, że ich poszanowanie 
jest fundamentem procesu wytwarzania wartości w ogóle, co 
stanowi warunek przetrwania ludzkości. 

MYŚL KOŃCOWA 





DZIĘKUJĘ ZA  
UWAGĘ 
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