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przyspieszoną dynamiką zmian gospodarczych, społecznych, kulturalnych oraz procesem globalizacji. Następuje kryzys idei,
autorytetów perso¬nalnych i instytucjonalnych oraz przekraczanie nietykalności
sfery osobistej i intymnej jednostki, jak też
narastające zjawisko bezrobocia. Więcej,
najważniejsze środowisko rozwoju człowieka – rodzina doświadcza negatywnych
zmian, podobnie jak inne sformalizowane
struktury społeczne. Dochodzi do rozpadu więzi społecznych, a przecież często
tylko więzi mające charakter nieformalny dają młodzieży oczekiwane wsparcie
i możliwość dowartościowania. Gruntowne badania dotyczące zmian tej dziedziny w hierarchii wartości oraz aspiracjach
młodzieży począwszy od lat 70 do końca lat
90 przeprowadziła Hanna Świda-Ziemba29.
Podobne badania układów wartości, które
wpływają na realizacje stylów życia młodzieży, przeprowadziła Barbara Fatyga30.
Powstało również kilka raportów opracowanych przez instytuty badawcze ośrodków badania opinii publicznej.
Świat aksjologiczny młodzieży będzie
zatem uzależniony nie tylko od ich permanentnej pracy nad sobą, nad wizją swojego
życia, ale również od kontekstu społecz-

no-kulturowego. W Polsce – jak się wydaje – ciągłe jeszcze trwa proces przemian
społecznych, zwłaszcza w dobie przynależności do Unii Europejskiej. Otwarcie granic
i globalizacja to tylko kolejne elementy procesów zmian, dlatego też wielu młodych
ludzi staje przed problemem wyboru, które wartości traktować jako pierwszoplanowe: wartości konsumpcyjne, materialne
czy wartości moralne – wyznaczające stosunek do drugiego człowieka i do samego
siebie. W takiej sytuacji rodzi się chęć diagnozowania aktualnej hierarchii aksjologicznej młodzieży polskiej ukształtowanej
w konkretnym locum.
Jakie wartości preferuje młodzież? Jakimi wartościami żyje? W jaki sposób zamierza wprowadzić je w życie? Ponadto:
które z wartości osobowych i społecznych
zajmują w jej świadomości najważniejsze znaczenie? Wreszcie: jaka jest jej religijność i kondycja moralna, stosunek do
norm i zasad postępowania. Taki problem
warto sobie postawić, by dokonać weryfikacji sytemu wartości młodzieży początku
trzeciego tysiąclecia.
Do tego celu posłużono się badaniami socjologicznymi przeprowadzonymi w Tarnowie na grupie badawczej liczącej 425 re-

zaczęły z czasem wywoływać napięcia. Zob. W. Markiewicz, Współczesna młodzież jako przedmiot badań naukowych, Poznań 1964, s. 11.
28

Jak wiadomo, kryzys gospodarczy, społeczny i polityczny lat 80 doprowadził do dezorga-

nizacji społecznej, blokady dążeń indywidualnych i poczucia bezsensu życia. Wpływ negatywnych czynników życia społecznego – podaje I. Krzemiński działających na nasze społeczeństwo
długofalowo i ze zdwojoną siłą, wywierał szczególną na młodzież. Jest to grupa szczególnie
bezradna wobec sytuacji głębokiego kryzysu i gorzej niż inne pokolenia wyposażona we wzory
kulturowe (obniżający się poziom nauczania, zubożenie treści wychowawczych), z utrudnionym
dostępem do dóbr kultury i zasobów tradycji. W szarym codziennym życiu młodzież poszukiwała bezskutecznie możliwości poprawy swojej egzystencji. Był to okres, kiedy zintensyfikowały
się więzi wspólnotowo-rodzinne, religijne. Nasiliło się też kultywowanie pamięci przeszłości.
Por. I. Krzemiński, Młodzi w czasach kryzysu, [w:] „Więź” (1987)6, s. 3-11.
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spondentów, z których 239 to dziewczęta,
co stanowi 56,2% ankietowanych, oraz 186
chłopców, co stanowi 43,8% 31. Z przytoczonych danych statystycznych wynika, iż
w badanej populacji w liceach przeważają
dziewczęta, a w technikach, chłopcy, co
potwierdza ogólnie spotykaną sytuację.
Jako narzędzie badawcze wybrano ankietę
pt: „Młodzież wobec wartości”. Ankieta ta
miała na celu ukazanie preferencji młodzieży co do szerszego kręgu wartości: osobowych, społecznych i religijno-moralnych.
Została wykorzystana jako narzędzie badawcze do pracy doktorskiej, której autorem jest autor niniejszego artykułu.
Podstawowym wymiarem rzeczywistości społecznej i kulturowej jest niewątpliwie system wartości odnoszący się do jednostek struktury społecznej oraz kodeksu
etycznego jako regulatora realizacji wartości. Twórcą i odbiorcą wartości jest człowiek w jego personalistycznym, biologicznym i społecznym wymiarze. W związku
z tym artykuł prezentuje system aksjologiczny młodzieży u progu trzeciego tysiąclecia, jako grupy potencjalnych twórców
rzeczywistości społecznej. Mając na uwadze, iż młodzież ta jest pokoleniem, które
uczestniczyło w procesie transformacji
społeczno-ustrojowej, można powiedzieć,
że sytuacja ta jednoznacznie wpływała na
kształtowanie się ich systemu wartości. Dotyczy to zarówno wartości społeczno-osobowych, jak i religijno-moralnych, których
percepcja i internalizacja ulega zmianom.
Jaki jest zatem obraz współczesnej młodzieży? Jaki preferują przyjmuje ona system wartości? Które z nich są uplasowane
na czele drabiny hierarchicznej, a które
31

przyjmują środkowe lub ostatnie miejsce? Czy mamy do czynienia z młodzieżą
o subiektywistycznych i indywidualnych
odniesieniach, czy raczej obiektywno-kolektywnych? Jaka jest ich legitymizacja?
Ponadto: które z wartości osobowych
i społecznych zajmują w ich świadomości
najważniejsze znaczenie? Wreszcie: jaka
jest ich religijność i kondycja moralna, stosunek do norm i zasad postępowania? Kto
jest autorytetem moralnym i wzorem do
naśladowania?
4. PREFERENCJE WARTOŚCI MŁODYCH
TARNOWIAN NA POCZĄTKU TRZECIEGO
TYSIĄCLECIA
Wartości życia codziennego oraz postawy wobec nich można zdefiniować jako
podstawowe orientacje, które oddziałują na
indywidualne decyzje i zachowania ludzi.
W przeciwieństwie do norm, które mają
charakter zobowiązujący i sankcjonujący,
wartości odwołują się do indywidualnych
i społecznych celów godnych osiągnięcia.
Wartości są zatem wyobrażeniami, cechami, jakie ludzie przypisują obiektom, z którymi się stykają na podstawie ich obiektywnych treści bądź na podstawie oceny
ich przydatności. Społeczeństwo zaś jest
miejscem, w którym następuje rozwój człowieka, kształtują się jego wzorce osobowe
oraz społeczne.
W społeczeństwie tym młodzież, jako
jedna z kategorii, podejmuje swoje zadania, kształtuje swój styl życia, osobowość,
wreszcie system wartości, który określa
jej funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Wydaje się więc, że wartości rozumiane jako obiekty uznawane za dobre,

Badania zostały przeprowadzone w Tarnowie, dlatego też nie należy ich jednoznacznie odnosić

do skali w całej Polsce. Pozwalają jednak obiektywnie, z pewnym prawdopodobieństwem określić
pewne preferencje systemu wartości młodych trzeciego tysiąclecia, choć w skali Polski nie opisują
młodzieży jako grupy reprezentatywnej dla całej jej populacji.
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pożąda-ne, przydatne tworzą istotną część
składową systemu przekonań jednostek
i etosu społeczeństwa. Różnicują się one ze
względu na cechy demograficzno-społeczne i są uwarunkowane czynnikami społeczno-kulturowymi. Zgodnie z tym przekonaniem współczesna młodzież obiektywnie
w swoim etosie postępowania preferuje
następującą linię wartości:
A. Wśród wartości osobowych należałoby zwrócić uwagę na takie wartości jak:
miłość bliźniego, altruizm i zaufanie – oraz:
rodzina, praca, przyjaciele, wiara, religia.
Zgodnie z przekonaniem młodych Polaków na temat miłości bliźniego wartość ta
racjonalizuje się jako bezinteresowna i odpowiedzialna troska za innych. Taką opinie wyraża prawie 75,0% badanych. Nieco mniej niż 20,0% badanej populacji pod
tym pojęciem ukrywa darzenie drugiego
człowieka głębokim uczuciem (Wykres 1).
Wyrazem czynnej miłości bliźniego jest altruizm, który mocno zakorzeniony w świadomości badanej grupy nakazuje pomagać

nawet z bezinteresownie. Do udzielania
pomocy innym młodzież motywowana jest
za pomocą dwóch czynników: motywacji
altruistycznych i odwdzięczania się.
Podobnie też większość z nich charakteryzuje się umiarkowanym zaufaniem w odniesieniu do innych ludzi, obdarzając nim
jednie tych, których dobrze znają. Pogląd
ten równie dzisiaj podzielany jest przez
wielu ludzi, którzy twierdzą, że „ostrożności nigdy nie za wiele”. Potwierdza to również fakt, że 18,8% badanych przyjmuje
postawę „atawistów”, czyli takich, którzy
ufają tylko sobie. O tych mówi się, iż z natury są nieufni (Wykres 2).
Wśród wartości ważnych w egzystencji młodych tarnowian na pierwszym
miejscu uplasowała się rodzina, następnie praca, przyjaciele i znajomi oraz religia i wolny czas. Jedynie wartość polityki została uznana jako mniej ważna. Jak
wynika z poniższego wykresu (Wykres
4) ranga rodziny zyskuje zdecydowaną
przewagę nad pozostałymi wartościa-

Wykres nr 1. Czym jest według Ciebie miłość bliźniego?.
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Wykres nr 2. Badanie według akceptacji poglądów na temat okazywania zaufania innym

mi: pracą oraz przyjaciółmi i znajomymi
(90.0% wobec 62,3% oraz 53,9%) co nakazuje przyjąć tezę, iż młodzież tarnowska nie tylko ceni rodzinę, ale sytuuje ją
jako determinantę szczęśliwego życia.
Młodzież początku trzeciego tysiąclecia charakteryzuje jedynie 51,0%
wskaźnik religijności. Mając na uwadze ogólny wskaźnik religijności 73,0%
ludności praktykującej regularnie w tej
części kraju należy sądzić, iż młodzież
tarnowska oscyluje bardziej w kierunku,
jeśli nie liberalnych zachowań, to zdecydowanego osłabienia religijnego. Uzy-

skany wskaźnik koreluje również z ich
permanentnym uczestnictwem w różnych grupach, stowarzyszeniach, oazach zorganizowanych przy parafiach
(Wykres 3). Wydaje się, że młodzież początku XXI w. przeżywa jakiś syndrom
alienacji religijnej.
Warto także zaznaczyć, że badana grupa nie wykazała zainteresowania wartością polityką (3,1%), co istotnie wpływa
na ich zaangażowanie w życie społeczne.
Oderwani od rzeczywistości politycznej
nie potrafią jej jasno oceniać, zaś brak
autorytetów instytucjonalnych i per-

Wykres nr 3. Przynależność do wspólnot religijnych
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Wykres nr 4. Wartości ważne w życiu młodzieży

sonalnych zwłaszcza elity rządzących
może przyczynić się obojętności wobec
ważnych spraw w społeczeństwie. Dane
empiryczne omawianej kwestii prezentuje poniższy wykres.
B. Preferencje wartości społecznych
w świadomości młodych tarnowian trzeciego tysiąclecia.
Zgodnie z przeprowadzanymi badaniami wśród młodzieży pierwsze odniesienie dotyczy ich normatywnego życia
w społeczeństwie. Zauważa się u nich
skłonność do negacji norm dotyczących
poszanowania własności państwowej,
polegającej na przywłaszczaniu sobie
dóbr w warunkach braku kontroli zewnętrznej. Sytuacja ta ma szczególny
wymiar w dobie pluralizacji i globalizacji, gdy coraz częściej mówi się o społecznym przyzwoleniu na wszystko bez
jakiejkolwiek społecznej kontroli.
Podobnie zmieniają się również formy
zachowań w życiu społecznym. Zdaniem
młodzieży ludzie zachowują się względem siebie rozmaicie. Zawłaszcza w sytuacji sprzecznych interesów poszukuje
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się kompromisu. Najczęściej opowiadają się za twierdzeniem: Należy szukać
wyjścia pośredniego między interesami
własnymi a cudzymi (47,1%). Jeśli chodzi o ich podejście do takiej wartości jak
godność, to obserwacja młodych wskazuje na zachowania, które ją poniżają.
Do zachowań tych zaliczają: narzucanie
się ko¬muś, o kim wiemy, że wcale tego
nie oczekuje; preferowanie donosicielstwa polegającego na przekazywaniu
zwierzchnikom treści rozmów koleżeńskich w pracy; rozwiązłość erotyczna
zarówno w odniesieniu do kobiet, jak
i mężczyzn, czyli tak zwane zmienianie
kochanków i kochanek.; podlizywanie
się swojemu szefowi na zasadzie pochlebstwa oraz robienie czegoś, co się
opłaci, a co w zasadzie jest sprzeczne
z wewnętrznym przekonaniem. Nieco
mniej negatywnie młodzież ocenia sytuacje ulegania słabościom, które w gruncie rzeczy się potępia oraz przyjmowanie
pieniędzy w formie wynagro¬dzenia za
jakiś heroiczny syn. W ramach wartości
godnościowych zaobserwowano także
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te sytuacje, które nie poniżają człowieka, ani nie są zagrożeniem jego godności. Do tych sytuacji badani zaliczają:
przyjmowanie napiwków, udział w konkursie piękności oraz życie w ubóstwie.
W tym kontekście godność jako wartość
funkcjonująca w świadomości młodych
nie jest tylko cechą zdobiącą człowieka.
Szacunek do godności człowieka zaznacza się zatem w poszanowaniu prawa do
rozwoju osobowości, realizacji planów
życiowych zaś jego brak determinuje:
donosicielstwo, tzw. „wolność seksualna” i oportunizm z motywacją odnoszenia korzyści i pochlebstwa.
Ocena wartości patriotycznych w świadomości młodych jest o tyle trudniejsza,
że transformacja systemowa doprowadziła do konkretnych zmian politycznych. Nie zaskakuje więc fakt zakwestionowania ideałów socjalistycznych, które

przez lata traciły popularność na rzecz
takich wartości, jak wolność, ojczyzna,
prawda, demokracja. Ponadto młodzi zauważają, iż w obecnym czasie występuje
wyraźna rozbieżność miedzy tym, jak
jest, a jak powinno być. Poniższy wykres
odzwierciedla świadomość młodzieży
w tej sprawie (Wykres 5).
Badaną populację charakteryzuje również różnorodność postaw w stosunku
do ogólnie pojętego heroizmu jako wartości istniejącej dla różnych dziedzin
życia społecznego. Najcenniejszą wartością, wobec której warto być heroicznym, jest życie ludzkie. Dopiero potem
umiłowanie wolności, ojczyzny i pokoju.
Analizując wartości społeczne, obserwuje się wpływ Kościoła na system
aksjologiczny młodzieży. Kościół jako
instytucja i jako wspólnota duchowa,
daje zadowalające odpowiedzi na pyta-

Wykres nr 5. Badani według akceptacji poglądów na temat okazywania zaufania innym
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nia innych grup społecznych. Doktryna
Kościoła katolickiego daje zadowalające
odpowiedzi szczególnie na pytania dotyczące rodziny (69,1%); pomaga też w rozwiązywaniu jednostkowych problemów
młodzieży (49.0%).
C. Wartości religijno-moralne a młodzież jako potencjalni twórcy rzeczywistości społecznej.
Zgodnie z przekonaniem młodych
tarnowian najważniejszym obowiązkiem każdego człowieka jest kochać Boga (58,4%), zaś Kościół spełnia w tym
względzie funkcję pomocniczą. Czasem
jednak zdarzają się sytuacje, iż kochamy
Boga, ale niedzielna Msza św. staje się
dla nas trudnością „przerastającą” nasze
możliwości. W odniesieniu do wartości
dobra i zła młodzi wykazują wyraźną
niechęć do wypowiadania jednoznacznych ocen i skłonność pragmatyzmu
życiowego. Chociaż o tym, co dobre i co
złe, winno według nich decydować prawo Boże to jednak uwzględniają również czynnik ludzki. (Wykres 6). Często

jednak indywidualne sumienie staje się
arbitrem czynów ludzkich. Potwierdza
to labilność postaw młodzieży wobec
wartości religijnych i moralnych. A zatem sytuacjonizm oraz subiektywizm
wypierają zasady i normy postępowania
młodych, którzy własne sumienie uważają za arbitra w ocenie swoich i pewno
też cudzych zachowań. Sumienie jest
także instancją rozstrzygającą dylematy
i konflikty moralne.
Przykazania, będące pierwszymi zasadami prawa naturalnego obowiązują
wszystkich jednakowo. Wprawdzie zostały sformułowane w języku określonej kultury, ale po dziś dzień chronią
przestrzeń duchową i społeczną, a tym
samym umożliwiają życie prawdziwie
ludzkie32 . Argumentację tą potwierdza
Jan Paweł II w encyklice Veritatis splendor, gdy pisze, że zasady moralne życia
społecznego stanowią fundament egzystencji, „...do których powinny się dostosować zarówno władze publiczne, jak
i obywatele. Nawet dobre intencje i trud-

Wykres nr 6. Badani według akceptacji sądów dotyczących źródeł kryteriów moralnych
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E. Fromm, Niech się stanie człowiek, [w:] Szkice z psychologii etyki, tł. R. Saciuk, Warszawa - Wrocław 1994, s. 193.
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ne nieraz okoliczności nie uprawniają nigdy do łamania fundamentalnych
i niezbywalnych praw. Jedynie bowiem
moralność, która uznaje normy obowiązujące zawsze i wszystkich, bez żadnych
wyjątków, może stanowić etyczny fundament współżycia społecznego, zarówno w poszczególnych krajach, jak i na
płaszczyźnie międzynarodowej” (VS 97).
Dekalog jako podstawowa kodyfikacja norm moralnych w swej istocie został zaaprobowany przez większość badanych. Najwyższa aprobatę uzyskało
przykazanie V i I oraz VII, IV, IX i VI jako
całkowicie stosownych w życiu społeczno-religijnym. Przykazanie II, VIII i X
mają częściowe zastosowanie w życiu
ludzkim. Wydaje się zatem. (Wykres 7),
iż przestrzeganie norm i zasad Dekalogu
wskazuje na pozytywną formację młodego pokolenia w życiu rodzinnym, kościelnym i społecznym.
W świadomości młodych ludzi występuje jednak kryzys autorytetów moralnych. Coraz trudniej wydaje się znaleźć

aprobatę osobowych i instytucjonalnych
autorytetów. Stąd dorastająca młodzież
w swoim postępowaniu i zachowaniu
przyjmuje postawę autonomii i samowystarczalności. Jedynie osoba zmarłego
papieża Jana Pawła II wywiera dość znaczący wpływ. Wprawdzie rodzice mają
swoje znaczenie w procesie socjalizacji
młodzieży maturalnej Tarnowa, zwłaszcza pod względem moralności, to jednak jako autorytet tracą swoje miejsce
w świadomości młodych. (Wykres 8)
Zwróćmy jeszcze uwagę na korelacje
socjodemograficzne zaznaczające się
w badanej populacji. W analizie badanych orientacji osobowo-społecznych
i religijno-moralnych przyjęto zmienne
niezależne: płeć, miejsce zamieszkania,
typ szkoły, status społeczny i pochodzenie, wykształcenie ojca i matki oraz dwie
zmienne: autodeklaracji wiary i stosunku do praktyk religijnych. Przeprowadzona eksploracja społeczno-demograficzna
prowadzi do następujących konkluzji:
1. Do niedawna płeć i środowisko po-

Wykres nr 7. Badani według akceptacji sądów dotyczących źródeł kryteriów moralnych
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Wykres nr 8. Badani według opinii na temat posiadania autorytetów

chodzenia posiadały wyraźny charakter różnicujący, szczególnie jeśli chodzi o postawy religijno-moralne. Pod
wpływem wzrastającej polaryzacji
poglądów moralnych młodzież żeńska
posiada zbliżone poglądy do męskiej,
a pochodzący ze wsi do pochodzących
z miasta.

2. Pozostałe zmienne w różnorakim
zakresie różnicują współzależności
korelacyjne. Często na większą lub
mniejszą aprobatę danej postawy, zachowania czy preferencji wartości ma
wpływ edukacja ojca i matki, większy
czy mniejszy status zamożności.
3. Jedynie zmienne religijne istotnie

Wykres nr 9. Deklaracje badanych na temat tego, jakie zastosowanie ma dla nich przykazanie I, według stosunku do wiary
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różnicują badaną grupę w zakresie
odpowiedzi na wartości, szczególnie
w odniesieniu do wartości religijnomoralnych. Poziom zróżnicowania polega na prawidłowości, która sugeruje
przyjąć tezę: im wyższym ktoś odznacza się poziomem wiary i systematyczniej wypełnia praktyki religijne,
tym w swoich wyborach prezentuje
wyższy wskaźnik aprobaty religijności
i moralności. (przykładowo w odniesieniu do przykazania „Nie będziesz
miał bogów cudzych przede mną” –
Wykres 9)
5. PODSUMOWANIE
W socjologii system wartości ma swoje ugruntowane miejsce zarówno w rozważaniach teoretycznych, jak i w badaniach empirycznych. Stąd coraz częściej
podkreśla się, że analizowanie systemu
wartości stanowi jedną z koncepcji badań nad życiem społecznym i świadomością. Wobec znacznego już dorobku w tej
dziedzinie zachodzi potrzeba nie tylko
jego usystematyzowania, które przynajmniej w pewnych rozmiarach zostało
już dokonane, ale również refleksji nad
miejscem tej koncepcji wśród innych
teorii i tradycji badawczych zajmujących
się życiem społecznym. Tym samym
warto na początku trzeciego tysiąclecia
przyjrzeć się i zweryfikować, jaki system wartości preferuje młodzież.
Wprawdzie problematyka wartości jest
znaną kwestią społeczną, jednak rzadko
spotyka się możliwość połączenia dwóch
rzeczywistości – z jednej strony osobowo-społecznej, z drugiej religijno-moralnej – oraz zweryfikowania, jak dalece
te dwie rzeczywistości się uzupełniają.
Jak wynika z powyższych badań, rzeczy-

wistości te są komplementarne i trudno
mówić o ich większym zróżnicowaniu.
Tym bardziej, że społeczeństwo jest miejscem, w którym młodzi ludzie kształtują swój system wartości zarówno indywidualnych, jak i religijno-moralnych.
W tym kontekście próba weryfikacji
systemu wartości młodzieży początku
trzeciego tysiąclecia wydaje się być nie
tylko potrzebna, ale równie istotna dla
celu społecznej transformacji.
Aksjologiczny świat młodzieży ukazany na bazie przeprowadzonych badań wskazuje na względnie pozytywny kształt ich systemu wartości. Nadal
bowiem rodzina jest ta najważniejszą
wartością, zaś praca i religia w sposób
koherentny pozwalają młodym zachować tożsamość oraz godność w kształtowaniu ich postaw. Ponadto badanych
cechuje altruizm, umiarkowane zaufanie i wysoki wskaźnik religijności. Chociaż różnicuje ich różnorodność form
zachowań, to jednak w przypadku realizacji planów życiowych jednoznacznie
negują zachowania i czyny sprzeczne
z godnością, takie jak wolność seksualna, oportunizm czy szukanie korzyści.
W tym kontekście nawet heroizm, dziś
nieco zapomniany w świadomości młodzieży, lokuje się na wysokim miejscu,
szczególnie w odniesieniu do obrony
ludzkiego życia.
Aksjologiczny świat młodzieży trzeciego tysiąclecia nie jest jednak monolitem bez pęknięć. Różnicują go zmienne
społeczno-demograficzne:
pochodzenie, kondycja materialna rodziny, wykształcenie rodziców, religijność rodziców i inne. Pęknięcia znajdują swój
wyraz w kryzysie autorytetów tak osobowych, jak i instytucjonalnych, braku
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inicjatywy, izolowaniu się, rezygnacji
z uczestnictwa w życiu społecznym
i politycznym, osłabieniu roli obiektywnych norm religijno-moralnych na
rzecz ocen subiektywnych i moralności sytuacyjnej. Potwierdza to labilność
postaw młodzieży wobec wartości religijnych i moralnych. W konsekwencji
w odniesieniu do moralności młodzieży
obserwuje się tendencje, w myśl których młodzi ludzie w swoich wyborach
życiowych nie odwołują się do ogólnych
powinności i norm, do stałych i jednoznacznych kryteriów rozróżniania dobra i zła, lecz najczęściej do czegoś, co
jest moralnie nieokreślone.
W sytuacji braku ważnych i zawsze
obowiązujących reguł etycznych następuje proces erozji moralności propagowanej przez oficjalne systemy
etyczne. Normy tracą moc sterowania
zachowaniami ludzkimi. Coraz częściej
więc socjologowie mówią o erozji więzi moralnej, syndromie braku zaufania, chaosie aksjologicznym, destrukcji normatywności, anarchizacji życia
społecznego i moralnego, anomii, anomaliach społeczno-moralnych, traumie
kulturowej. Sytuacja braku obowiązującego wszystkich systemu normatywnego łatwo pozwala mówić o „rynku
wartości i norm moralnych”. Skoro nie
ma obiektywnych wartości moralnych,
ludzie mogą różnić się w kwestiach
moralnych, nawet w najbardziej fundamentalnych kwestiach 33 .
Początek wieku XXI cechuje wiele
zmian społecznych jak również zmiany kulturowe, które uaktywniły się
szczególnie wtedy, gdy Polska stała
się jednym z państw Unii Europejskiej.
Masowa migracja Polaków, szczegól-
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nie w charakterze ekonomicznym
doprowadziła ich nie tylko do zachłyśnięcia się panującym w nich standardem życia, ale znacząco wpłynęła też
na zmiany w ich systemie wartości
społecznych i religijnych. Każda bowiem zmiana miejsca zamieszkania,
migracja, może spowodować również
zmiany w naszym postępowaniu, zachowaniu wyznawanym systemie normatywnym. W jakim kierunku zatem
będzie ewoluować młodzież? Czy zachowa wypracowany system wartości,
czy też na kanwie zmiany zamieszkania wtopi się w kulturę i zachowania
innych społeczeństw? Jaki kierunek
zmian przyjmie ich aksjologia religijno-moralna; liberalizm czy poczucie
sacrum? Te i inne pytania wciąż będą nurtowały różnych badaczy, człowiek bowiem jest podmiotem wartości
i człowiek też je internalizuje. Tymczasem, jak się wydaje, lansowane obyczaje ewoluowały i ewoluują ku coraz
to większej swobodzie. Człowiek bowiem nadal pozostaje taki sam: res cognitas i res extensa. Nic dziwnego, iż
w świecie zdominowanym przez konsumpcjonizm, hedonizm i utylitaryzm
będzie on ciągle odwoływał się do takich wartości, które pozwolą mu czynić swoje życie bardziej sensownym.
Konkludując można stwierdzić, że
uniwersum w którym przyszło żyć
jednostkom, daje o sobie znać i posiada znamiona polaryzacji. Dlatego też
w kontekście trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej naszego kraju rodzi
się klika końcowych zapytań:
• jak zachowa się młodzież, wchodząc
w dorosłe życie, o ile jej oczekiwania,
zwłaszcza w zakresie preferowanych

Por. S. Sławiński, Rozważania o wychowaniu, Warszawa 1983, s. 12.
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wartości, nie zostaną zrealizowane?
• czy większość młodzieży, podejmując nowe role życiowe, zwłaszcza
małżeńsko-prokreacyjne, zachowa
dotychczasowy, przyjęty w badaniach systemem wartości, czy raczej
pójdzie w kierunku ich zmiany?
• czy młodzież będzie coraz bardziej
skłaniać się do liberalnych zachowań, ewoluując w kierunku sekularyzacji?
Słusznie zapisał J. Mariański, że
w społeczeństwie polskim zachodzi
wiele zmian. Jedne z nich budzą uznanie, drugie zaś prowadzą do krytycznej ref leksji. W historii ludzkości jednak zmiana wartości i norm a także
kryteriów wartościowania to pewna
„stała” matematyczna. W rzeczywistości nie jest to dramatyczne przewartościowanie wszelkich wartości,
a jedynie zmiana ich pozycji w skali
rang i hierarchii 34 . Na ile te zmiany
pozwolą jeszcze zachować godność
człowieka i wartość jego osoby, zależy od własnych jego alternacji. Wartości bowiem „są tymi światłami, które
rozjaśniają bytowanie, a w miarę jak
człowiek pracuje nad sobą, coraz intensywniej świecą na horyzoncie jego
życia”35 .
Ukazany system wartości młodzieży
początku trzeciego tysiąclecia napawa
nadzieją, przynajmniej w środowisku
tarnowskim. Przyjęte przez nią formy
zachowania i postępowania pozwolą
nie tylko kształtować przyszłość społeczeństwa, ale będą właściwymi impulsami kreacji pozytywnych zmian
w różnych dziedzinach. Nadto w tym
34

całym uniwersum rzeczywistości młodzi będą wierni rodzinie, pracy, religii
i bliźnim.
STRESZCZENIE
W świecie różnych alternacji zwrócenie
uwagi na system wartości kształtowany
przez młodzież u początku trzeciego tysiąclecia wydaje się być bardzo ważnym.
Z jednej strony pozwala na wskazanie
prognoz zmieniającej się rzeczywistości
z drugiej zaś odsłania pewne spektrum
młodych tarnowian. Wartości od zawsze
interesowały naukowców a ich badania
weryfikowały uznana prawdę o tym jak
jest, a jak być powinno. Dlatego też niniejszy artykuł odsłania najpierw teoretyczne implikacje wartości, łącznie z ich
racjonalnym poznaniem oraz grupę młodzieży odpowiedzialną za kształtowanie
przyszłości społeczeństwa.
W dalszej części dzięki przedstawionej metodologii badań przeprowadzonych wśród abiturientów Tarnowa próbuje wyznaczyć ich system wartości.
Wartości bowiem „[...] są tymi światłami, które rozjaśniają bytowanie,
a w miarę jak człowiek pracuje nad sobą, coraz intensywniej świecą na horyzoncie jego życia.
W wyniku przeprowadzonych badań
autor artykułu stwierdza, iż ukazany
system wartości młodzieży początku
trzeciego tysiąclecia napawa nadzieją,
przynajmniej w środowisku tarnowskim, że ich zachowanie i formy postępowania pozwolą nie tylko kształtować
przyszłość społeczeństwa ale będą właściwymi impulsami kreacji pozytywnych zmian w kierunku egzystencji

Wartości postawy i więzi moralne w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Mariański, L.

Smyczek, Kraków 2008, s. 12.
35

J. Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 35.
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społecznej, politycznej, ekonomicznej.
Nadto w tym całym uniwersum rzeczywistości młodzi będą wierni rodzinie,
pracy, religii i bliźnim.
SUMMARY
TOWARDS THE VALUES OF THE THIRD
MILLENNIUM YOUTH
Based on research done in selected
schools in Tarnów
In the world of various alternations
paying attention to the system of values
formed by the youth at the beginning of
the third millennium seems to be very
important. On the one hand, it allows
to indicate some predictions concerning the continually changing reality, and
uncovers spectrum of the young people
who live in Tarnów. Scientists have always been interested in values and made
by them studies verified the recognized
truth about what is and what should be.
That is why this article reveals firstly
theoretical value implications, connecting them with rational cognition as

well as a group of people responsible for
forming the future of society.
In the next part, thanks to shown
methodology of research conducted
among Tarnow graduates I am trying to
determine their system of values, since
values are „[...] those lights which enlighten lives and the more one works to
improve himself, the more they shine on
the horizon of his life”.
As a result of the conducted research
the author of the article states that the
shown system of values of the youth at
the beginning of the third millennium
gives hope, at least in the Tarnow community, that their behaviour and forms
of conduct will allow not only to shape
the future of society, but will also be
the right stimulus to creation of positive
changes concerning social, political and
economic existence. Moreover, in whole
this universum of reality, the young will
be loyal to their family, work, religion
and fellow beings.

„Pragnienie, by żyć lepiej, nie jest niczym złym,
ale błędem jest styl życia, który wyżej stawia
dążenie do tego, by mieć aniżeli być, i chce więcej
mieć, nie po to aby bardziej być, lecz by doznać
w życiu najwięcej przyjemności.”
Ojciec Święty Jan Paweł II
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