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Health and its promotion as a values: Józef Tischner’s philosophy 

Zdrowie i jego promocja jako wartości: filozofia Józefa Tischnera 

Postać ks. prof. Józefa Tischnera (1931-2000), filozofa, teologa, duszpasterza, należy niewątpliwie 
do grupy tych osób, które wydają się mieć największy wpływ na świadomość Polaków ostatnich 
dziesięcioleci XX wieku, a więc czasu o szczególnie istotnym walorze dla najnowszej historii Polski, a 
z nią i poprzez nią zapewne także dla przemian związanych z transformacją polityczną, społeczną i 
gospodarczą, jaka dokonała się w obrębie całej grupy państw Europy Środkowej i Wschodniej [1, 2]. 
Otwartość intelektualna J. Tischnera, bazująca na wszechstronnym, chciałby się powiedzieć ‘wielo-
aspektowym’ wykształceniu oraz programowe ‘angażowanie’ filozofii w rozwiązywanie realnych 
problemów ‘zwykłego’ człowieka, uczyniła z niego filozofa znanego nie tylko w kręgach ściśle aka-
demickich, ale równocześnie bodaj najbardziej popularną osobowość współczesnej filozofii polskiej 
docenianej w całym społeczeństwie naszego kraju. Wobec tak powszechnego uznania dla dorobku 
filozoficznego Tischnera, dziwić może fakt nikłego wpływu, jaki wydaje się odgrywać w sferze etyki 
medycznej czy filozofii medycyny. I choć taki stan rzeczy tłumaczyć może po niekąd fakt, że jedynie 
trzy jego prace [5, 6, 7] zostały opublikowane w czasopismach adnotowanych do MedLine - funda-
mentalnej przeglądarki literatury medycznej, co zapewne sprawia, że dostęp do prac Tischnera pozo-
staje w dużej mierze utrudniony dla środowiska osób związanych z medycyną, a poprzez to także 
etyką medyczną, to jednak dziwić może to, że do jego niezwykle bogatego dorobku naukowego nie 
sięgano, aby w jego świetle rozważać problemy związane ze wskazanymi tutaj zagadnieniami.  

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie czy koncepcja aksjologiczna filozofii Józefa Tischnera 
może przyczynić się do lepszego, pogłębionego rozumienia wartości zdrowia i jego miejsca w hierar-
chii wartości. Jeżeli zaś poczynione na ten temat analizy okażą się poznawczo interesujące, to zostanie 
niejako zrealizowany także drugi cel, który można by określić, jako względem pierwszego, meta-
przedmiotowy, tj. określić stosowalności filozofii Tischnera jako kanwy rozważań w obrębie filozofii 
medycyny czy etyki medycznej. 

ISTOTNE ELEMENTY AKSJOLOGII J. TISCHNERA 

Najbardziej bodaj charakterystycznym rysem aksjologii, jaką proponuje filozofia Tischnera jest 
powiązanie doświadczenia wartości (w szczególności wartości etycznych), a wręcz istnienia wartości 
jako takich, z doświadczeniem osoby ludzkiej [4]. Pojmowanie tych wartości abstrakcyjnie tzn. w 
oderwaniu od doświadczenia drugiego człowieka, zdaniem Tischnera prowadzi bowiem co najmniej 
do zubożenia w ich doświadczeniu. Wartości etyczne wymagają zatem, aby były doświadczane w 
konkrecie i niepowtarzalności jaka wynika z danego, jednostkowego spotkania z drugim człowiekiem. 
Co skutkuje równocześnie pojawieniem się określonego zobowiązania etycznego do realizacji rozpo-
znanych wartości. 
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Wartości etyczne są obiektywne, „to znaczy stają przed nami jako coś nam zadanego, coś działają-
cego na nas, coś, co nas do czegoś zobowiązuje” [4, s. 63]. Obiektywność wartości nie zakłada ich 
realności. Wartości są realne i idealne. Tischner wskazuje na wartość zdrowia, jako przykład wartości 
obiektywnej a zarazem idealnej: chociaż zdrowy człowiek ma coś z wartości zdrowia, przecież nie 
wyczerpuje w sobie tej wartości. Nie sposób byłoby wskazać na realnie istniejących ludzie idealnie 
zdrowych, tj. realizujących w sobie wartość zdrowia, taką, jaką ona jest.  

Wartości mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Jakkolwiek sam Tischner zauważa, że 
termin „wartość negatywna” może razić z punktu widzenia użytkownika języka, który samemu termi-
nowi „wartość” jest gotów przypisywać jedynie pozytywne znaczenie, to jednak gotów jest zaakcep-
tować używanie wskazanego terminu, z braku innego, który mógłby równie adekwatnie wyrażać 
przypisywaną temu terminowi treść. Różnica pomiędzy wartościami pozytywnymi a negatywnymi ma 
charakter jakościowy a nie tylko ilościowy. Różnica ta nie jest zatem kwestią stopnia. Wartości pozy-
tywne i negatywne to nie krańce swoistego kontinuum np. pomiędzy sprawiedliwością (wartość pozy-
tywna) a niesprawiedliwością (wartość negatywna). Tischner gotów jest twierdzić, że obiektywne są 
nie tylko wartości, ale obiektywna jest też przeciwstawność wartości pozytywnych i negatywnych.  

Wreszcie istotnym rysem wartości jest ich ułożenie w hierarchiczny porządek. Opisując ów porzą-
dek Tischner czyni wprost odwołanie do filozofii Maxa Schelera [4]. Nie oznacza to jednak, że kon-
cepcja hierarchiczności wartości została jedynie niejako „skopiowana” od tego filozofa. Z łatwością 
można odkryć, że opisanie przez Tischnera hierarchii wartości pozostaje jego autorskim, krytycznym 
odniesieniem do myśli Schelera.  

Za Schelerem Tischner przyjmuje istnienie czterech zasadniczych stopni w hierarchii wartości. 
Najniżej w owej hierarchii osadza wartości związane z przyjemnością i nieprzyjemnością (wartości 
hedonistyczne), powyżej nich wartości związane ze zdrowiem i życiem (wartości witalne), ponad 
którymi z kolei odkrywa takie wartości takie jak prawda, dobro i piękno (wartości duchowe), podpo-
rządkowane już jedynie najwyższej wartości, jaką jest Świętość (Tischner przyjmuje pisownie tej 
wartości od dużej litery).  

WARTOŚĆ ZDROWIA: ZOBOWIĄZANIE ETYCZNE 

Osadzenie wartości związanych ze zdrowiem i życiem powyżej wartości hedonistycznych, ale po-
niżej wartości duchowych i wartości Świętości, określa dwa zasadnicze zobowiązania moralne zwią-
zane z realizacją wartości witalnych. Pierwsze z nich dotyczy tych wartości, które umieszczone są w 
hierarchii na samym jej dnie. Człowiek stając wobec konfliktu wartości hedonistycznych i witalnych, 
wybiera (winien wybierać) wartości stające wyżej. Oznacza to zdolność do poświecenia przyjemności 
dla życia i zdrowia.  

W ten sposób usytuowanie wartości witalnych ponad hedonistycznymi, nakazuje przeciwstawić 
się znanym od starożytności koncepcjom etycznym hedonizmu, zakładającego, że „wartości tego, co 
przyjemne są jedynymi, prawdziwymi wartościami pozytywnymi, a bóle i przykrość jedynymi praw-
dziwymi wartościami negatywnymi” [4,. s. 72] Hedonizm pojmowany jest raczej jako forma moralne-
go subiektywizmu: nie dostrzegania istnienia obiektywnych wartości innych, niż związane z przyjem-
nością. A w konsekwencji nie dostrzegania wszelkich innych wartości, również niezdolności do ich 
podporządkowania tym wartościom, które w hierarchii wartości stoją powyżej nich.  

Subiektywizm grozi jednak także tym, którzy koncentrując się na wartościach związanych ze 
zdrowiem i życiem nie są skłonni podporządkować ich wartościom duchowym i Świętości. Przykła-
dem takiego subiektywizmu moralnego jest witalizm we wszelkich jego odmianach. Witalizm, który 
jak zauważa Tischner „ rodzi szczególnych ‘bohaterów’ współczesnego świata: bohatera sportu, nie-
przejednanego w dążeniu na szczyty alpinistę, zawsze sprawnego piłkarza itd.” [4, s. 73] Swoistymi 
‘anty- bohaterami’ stają się ci, którzy nie realizują wartości witalnych: chorzy, słabi, hipochondrycy. 
Siła, „wola mocy” (Tischner jest gotów wskazać bezpośrednio na Fryderyka Nietzschego, jako 
„sztandarowego” głosiciela witalizmu) jest dla człowieka dobrem najwyższym, największym złem 
staje się słabość. Współczucie dla słabości – litość „to cnota prostytutek”. Tischner cytatem dosłow-
nym w swoim tekście wprowadza tą nietzschańską definicję litości [4, s. 73].  

Podstawowym błędem witalizmu pozostaje zdaniem Tischnera pomylenie tego, co fundamentalne, 
z tym, co najważniejsze. Życie jako fundament doświadczania innych wartości nie może być tym 
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samym uznane za ich szczyt. Wartości zdrowia i życia nabierają właściwego sobie sensu służąc warto
ściom duchowym i Świętości. Jak każdy fundament służy temu, co nad nim jest wzniesione. 

ZAKOŃCZENIE 

Refleksja nad miejscem wartości związanych ze zdrowiem i życiem w hierarchii wartości, tak jak 
– przyjmując ją w zasadniczych zarysach za Maxem Schelerem, ale równocześnie istotnie reinterpre-
tując [3] – opisuje ją Józef Tischner z jednej strony odkrywa wartość moralną działań związanych z 
promocją zdrowia, z drugiej strony chroni te działania przed – zasadzającą się na subiektywizacji 
wartości witalnych – etycznie błędnym przewartościowaniem ich ponad wartości duchowe oraz warto-
ści związane ze Świętością. Refleksja nad prezentowaną przez Tischnera koncepcją aksjologiczną 
wydaje się stanowić interesująca inspirację dla podjęcia szczegółowych analiz przede wszystkim z 
zakresu filozofii medycyny, w szczególności zaś z zakresu etyki medycznej (badając np. miejsce i 
wagę zobowiązania etycznego do troski o zdrowie w perspektywie innych zobowiązań określających 
relację pracownik ochrony zdrowia – pacjent). 
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STRESZCZENIE 

Artykuł zmierza do przedstawienia zasadniczych rysów aksjologii filozoficznej Józefa Tischnera. 
W szczególności, autorzy koncentrują się na określeniu miejsca wartości związanych ze zdrowiem i 
życiem w obiektywnej hierarchii wartości. Zostają określone główne zobowiązania etyczne, które 
winny być stosowane w programach promocji zdrowia. Aksjologia Tischnera zdaje się stanowić inte-
resującą bazę intelektualną dla podejmowania refleksji nad szczegółowymi zagadnieniami z zakresu 
filozofii medycyny, zwłaszcza etyki medycznej. 

SUMMARY 

This paper aims to describe Józef Tischner’s philosophical axiology. In particular, authors are fo-
cused on the place of values related to health and life in the objective hierarchy of values. There are 
indicated main ethical rules which should be observed in health promotion programs. Tischner’s axi-
ology seems to be a very useful intellectual base of reflection on specific problems of philosophy of 
medicine and medical ethics. 
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