
W Y D A W N I C T W O  P O L I T E C H N I K I  Ś L Ą S K I E J  W  G L I W I C A C H  

 

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2018 

Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 131  

UWAGI O JAKOŚCI ŻYCIA JAKO KATEGORII AKSJOLOGICZNEJ  1 

Waldemar CZAJKOWSKI 2 

Politechnika Śląska, Gliwice; waldemarczajkowski@wp.pl 3 

Streszczenie: „Jakość życia” stała się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat istotną kategorią 4 
teoretyczną (filozoficzną, socjologiczną) jak i polityczną. Stwarza to potrzebę wszechstronnych 5 
badań nad tą kategorią. W artykule rozważa się – w nawiązaniu do ontologii życia ludzkiego – 6 

pojęcie jakości życia jednostki, oraz – nadbudowane nad nim – pojęcie społecznej jakości życia.  7 

Słowa kluczowe: życie ludzkie, jakość życia, aksjologia 8 

REMARKS ON QUALITY OF LIFE AS AN EXIOLOGICAL CATEGORY 9 

Abstract: The concept of quality of life has during the last few decades become an important 10 
category, both theoretical (philosophical, sociological) and political. This situation generates 11 

the need to study comprehensively this category. In the paper, the concept of quality of life of 12 
individual and the concept of social quality of life are analyzed, availing of ontology of human 13 
life.  14 

Keywords: human life, quality of life, axiology. 15 

1. Wprowadzenie 16 

Przedkładany tu Czytelnikowi artykuł jest kontynuacją tekstu „Uwagi o ontologii życia 17 

ludzkiego”. Niecelowe byłoby więc powtarzanie ogólnych tez przedstawiających poglądy 18 

autora dotyczące wyzwań stojących przed filozofią w XXI wieku. (Przypomnijmy tylko,  19 

że przekonania te określiły sposób podejścia do problematyki rozważanej w obu tekstach.)  20 

Nie będę także powtarzać zawartych w tym tekście ogólnych rozważań na temat pojęcia 21 

wartości. Chcę natomiast krótko je uzupełnić. Przed wszystkim pragnę podkreślić, że celowo 22 

posługuję się ogólnym pojęciem wartości, nie dookreślając ich natury. Kwestia wyróżnienia/ 23 

odróżnienia wartości moralnych, estetycznych, utylitarnych, religijnych itd. jest niewątpliwie 24 
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interesująca i ważna z punktu widzenia aksjologii ogólnej. Ale poważna analiza tego problemu 1 

nie mogłaby się zmieścić w ustalonych ramach tego tekstu, musi więc zostać pominięta.  2 

Pragnę, kończąc te wstępne uwagi, zwrócić uwagę na powody, dla których – dokonując 3 

niezbędnej selekcji problemów, które w ramach dociekań nad aksjologią jakości życia mogą  4 

i powinny być podjęte – wybrałem te, a nie inne: Jestem przekonany, że wprowadzenie – obok 5 

takich wskaźników rozwoju, jak PKB czy PKB per capita – wskaźnika rozwoju społecznego 6 

(HDI) czy światowego wskaźnik szczęścia (HPI), było ważnym krokiem w dobrym kierunku, 7 

ale – zarazem – krokiem, za którym powinny pójść dalsze. Skupiłem się więc na tych 8 

problemach, które – jak uważam – powinny zostać dopiero podjęte (przynajmniej: w bardziej 9 

systematyczny i kompleksowy sposób i w powiązaniu z problematyką jakości życia; wiele 10 

kwestii, na które będę wskazywał, bywało już poruszanych, ale – na ogół – w ramach różnych 11 

względnie autonomicznych wyspecjalizowanych obszarów badawczych), natomiast kwestie 12 

szeroko już dyskutowane – pominąłem. 13 

Problem jakości życia będę rozważał w dwóch krokach. W pierwszym będę rozważał 14 

jakość indywidualnego życia ludzkiego. W drugim podejmę kwestię „agregacji” 15 

indywidualnych jakości życia dla pewnej zbiorowości.  16 

2. Jakość życia jednostki  17 

Życie ludzkie – przynajmniej tak, jak je scharakteryzowałem w tekście poprzednim tekście 18 

– jest pewnym obiektem (procesem) psychofizycznym (zarazem „duchowym”, jak  19 

i „cielesnym”), a także zarazem „subiektywnym”, jak i „(czysto) obiektywnym”. Załóżmy 20 

(upraszczająco), że mamy tu do czynienia z dwiema dychotomiami. Dychotomie te krzyżują 21 

się: To, że aspekty „cielesne” mogą, ale nie muszą być doświadczane – jest raczej oczywiste 22 

(np. procesy nowotworowe, często niestety niemające długo uchwytnych przeżyciowo 23 

symptomów); z drugiej strony – znamy też zjawisko tzw. bólów fantomowych. Natomiast nieco 24 

bardziej skomplikowana jest kwestia „obiektywności”/„subiektywności” składników 25 

„duchowych” ludzkiego życia. Można byłoby znaleźć w tradycji filozoficznej argumenty 26 

skłaniające do utożsamienia „subiektywności” z „duchowością” (np. formułowane przez 27 

Franciszka Brentano). Sądzę jednak, że m.in. ponad stuletnia historia psychoanalizy 28 

(psychoterapii), dowodzi (nawet uwzględniając niewątpliwą dyskusyjność/problematyczność 29 

metod diagnostycznych i terapeutycznych), że również nie wszystkie problemy „duchowe” 30 

człowieka są zawsze uchwytne dla jego świadomości (przykładowo: nie ulega raczej 31 

wątpliwości, że przynajmniej niektórzy z nas potrafią skutecznie wypierać ze swej 32 

świadomości swe negatywne uczucia wobec innych: żywimy te emocje, nie będąc ich – 33 

przynajmniej w pełni – świadomi). – Kwestie, same w sobie ważne i interesujące, podnoszę tu 34 

tylko dlatego, iż są one w bezpośredni istotne dla rozważań zmierzających do charakterystyki 35 
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pojęcia jakości życia jednostki jako kategorii teoretycznej (aksjologicznej). Przyjmując 1 

zarysowaną wcześniej ontologię życia ludzkiego, musimy przyjąć, że jakość życia jest złożoną 2 

(„wielowymiarową”, „wektorową”…) kategorią aksjologiczną – wartościującą zarówno 3 

„czysto biologiczne” procesy zachodzące w ludzkim organizmie, jak i stany/procesy 4 

psychiczne (w tym: podświadome/nieświadome). W obu przypadkach zarówno te „czysto 5 

obiektywne” (rozgrywające się całkowicie poza świadomością jednostki), jak i „subiektywne” 6 

(będące treścią przeżyć jednostki) mogą być przedmiotem wartościowania.  7 

Przypomnijmy, iż – zgodnie z wynikami wcześniejszych (ontologicznych) dociekań – życie 8 

ludzkie jest (mówiąc w uproszczeniu) pewną sekwencją działań ludzkich, których składnikami 9 

są – z jednej strony: zdolności (umiejętności itd.), z drugiej: narzędzia i przedmioty działań.  10 

Z przyjętego tu punktu widzenia, kategoria jakości życia – jakkolwiek miałaby być dalej 11 

dookreślana – musi być w każdym bądź razie rozumiana jak instrument wartościowania nie 12 

tylko stanów (zarówno „obiektywnych” jak i „subiektywnych”) jednostki, ale także – 13 

wartościowania jej „świata” (np. – mając na uwadze ten składnik „świata” jednostki, który 14 

można byłoby nazwać jej „wizualnym otoczeniem” – należałoby uwzględnić jego rozmaite,  15 

w szczególności: estetyczne, jakości; rozwijając tę problematykę warto byłoby wykorzystać 16 

koncepcję „estetyki rzeczywistości” rozwijaną swego czasu przez Marię Gołaszewską 17 

(Gołaszewska, 1984)), oraz – relacji zachodzących między jednostką a jej światem. Zważywszy 18 

na różnorodność rodzajów stanów w jakich jednostka się znajduje, skomplikowanie jej 19 

„świata” oraz złożoność relacji łączących jednostkę i jej „świat”, nie będzie możliwa pełna 20 

(choćby w przybliżeniu) charakterystyka treści kategorii „jakość życia”: Skupić się wypadnie 21 

na wybranych jej elementach. Zacząć zamierzam od wartości, która przynajmniej  22 

w europejskiej tradycji odgrywała i nadal odgrywa rolę kluczową – od kategorii wolności  23 

(nie trzeba chyba poświęcać wiele miejsca na podkreślanie, że sens tej kategorii był w ramach 24 

różnych koncepcji rozmaicie dookreślany; w tym miejscu zamierzam posługiwać się nią w 25 

sposób dyktowany logiką dociekań nad kategorią jakości życia; komentarze historyczno-26 

filozoficzne nie mieszczą się w założonych ramach tego tekstu). 27 

Jak była o tym mowa, posiadane przez jednostkę zdolności oraz będące w jej „zasięgu” 28 

narzędzia/przedmioty działań wyznaczają pewną „sferę możliwości” dostępnych jednostce 29 

działań. (Pojęcie „sfery możliwości” odpowiada – w jakiejś mierze – sartrowskiemu pojęciu 30 

„sytuacji”; eksponuje w większym stopniu jej „możliwościowy” charakter.) Istnienie owej 31 

sfery możliwości implikuje możliwość i konieczność wyboru, a więc – wolność (rozumianą  32 

tu – przede wszystkim, acz nie wyłącznie – jako pewna charakterystyka relacji między 33 

jednostką a obiektywnymi/materialnymi warunkami jej życia). 34 

Nie ulega wątpliwości, że wolność jednostki jest istotną wartością (z pewnością „istotność” 35 

tej wartości dla niektórych jednostek jest większa, dla innych mniejsza; oceniając pewien ład 36 

społeczny – mamy jednak, jak sądzę, prawo abstrahować, w pewnej przynajmniej mierze,  37 

od tego zróżnicowania: mamy prawo, a może nawet: moralny obowiązek, przyjąć perspektywę 38 

„obiektywistyczną”, w której wartość indywidualnej wolności jest – powtórzymy: w jakiejś 39 
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mierze, z pewnością: nie w pełni – niezależna od tego, jak bardzo jednostka wolności pragnie  1 

i jak bardzo jej brak jest dla niej dotkliwy), możemy więc twierdzić, że rozmaite charakterystyki 2 

tej sfery, a w szczególności – jej rozległość, powinny być uwzględniona w charakterystyce 3 

jakości życia (nawiązuję tu m.in. do rozważań Amarty Sena, a w szczególności do jego tezy,  4 

iż „wolność jednostki” to „powinność społeczna” (Sen, 2001), por. też (Sen, 2009)). Zwięźle 5 

mówiąc: im większa sfera możliwości podejmowania różnorodnych działań, tym (przy innych 6 

parametrach stałych) wyższa jakość życia jednostki. Nie od rzeczy będzie też wskazać na 7 

szczególny przypadek tej relacji: na jakość życia wpływa m.in. możliwość podejmowania przez 8 

jednostkę działań nakierowanych bezpośrednio na powiększanie swej „sfery możliwości”,  9 

a w tym – na kształtowanie swoich zdolności działania. 10 

Problematykę zasygnalizowaną w poprzednim akapicie – problematykę wolności – można 11 

(a chyba nawet trzeba) połączyć z pewnymi kwestiami, które były podnoszone m.in. przez 12 

Isaiaha Berlina. Jednym z motywów przewodnich jego twórczości jest przekonanie o wielości 13 

wartości, które są dla wielu ludzi ważne, a jednocześnie o ich niepełnej „uzgadnialności” 14 

(Berlin, 1991). (Słowo „sprzeczność” nie byłoby tym miejscu odpowiednie: nie jest – 15 

przynajmniej wg Berlina – tak, iżby np. miłosierdzie wykluczało całkowicie/logicznie 16 

sprawiedliwość i vice versa; są to jednak wartości wzajemnie się „ograniczające”: realizacja 17 

jednej z nich utrudnia czy ogranicza – do pewnego stopnia – realizację drugiej.) Jakość życia – 18 

tak jak pojęcie to chciałbym tu rozumieć – zależy m.in. od możliwości wyboru własnej 19 

koncepcji „dobrego życia”: od tego, czy (i w jakim stopniu) – bardziej pragnąc bezpieczeństwa 20 

czy raczej „adrenaliny”, raczej zmiany czy bardziej stabilności, bardziej samorealizacji czy 21 

bardziej zakorzenienia w tradycji (itd., itd. – listę tę nietrudno byłoby wydłużyć) – możemy 22 

kształtować nasze życie w zgodzie z naszymi (fundamentalnymi, tj. dotyczącymi życia „jako 23 

całości”) wartościami. 24 

Rolę swego rodzaju „łącznika” – między ogólnie zarysowaną problematyką wolności  25 

i „sfery możliwości” a berlinowską problematyką pluralizmu aksjologicznego – może, jak 26 

sądzę, pełnić koncepcja wolności Jean-Paul Sartre’a. (Dodajmy: w pewien – raczej wybiórczy 27 

– sposób odczytana. Wykorzystuję tu przejrzyste omówienie tej koncepcji przez Mary Warnock 28 

(Warnock, 2000). Jedną z ważnych intuicji, które zdają się leżeć u podstaw tej koncepcji, jest 29 

intuicja różnych rodzajów czy też „zakresów” wolności: mogę aktualizować swą wolność 30 

wybierając miedzy „Colą” a „Pepsi”, między studiowaniem historii a studiowaniem socjologii, 31 

a mogę – jak to uczynił Adam Chmielowski/Brat Albert – wybierać między byciem artystą, 32 

prowadzącym mniej czy bardziej „cygański” tryb życia, a byciem zakonnikiem, poświęcającym 33 

swe życie ubogim/cierpiącym. Nie ulega, moim zdaniem, wątpliwości, że Sartre’a najbardziej 34 

interesował ten ostatni rodzaj wolności: wolność „wyboru siebie”, wyboru własnej tożsamości 35 

(ważna kategoria; mogę w tym miejscu jedynie podkreślić jej doniosłość), wyboru własnej 36 

„drogi życia”… Kończąc ten fragment moich rozważań, powiedziałbym, że jedną z ważnych 37 

miar jakości życia jest nie tylko wolność w ogólnym sensie tego słowa, ale właśnie wolność 38 

„sartrowska”, czyli wolność wyboru sposobu (stylu, sensu…) życia. Tak rozumiana wolność 39 
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wiąże się też z problematyką, którą analizował m.in. Martin Heidegger, problematyką 1 

„autentyczności” ludzkiej egzystencji, a także – zagadnieniem „samorealizacji” (wnikliwie  2 

i wszechstronnie omawia tę problematykę Beata Szymańska. Por. (Szymańska, 2007)). 3 

Problematyka wolności – będąc jednym z najbardziej centralnych zagadnień filozofii –4 

pozostaje w rozlicznych związkach z wieloma innymi kluczowymi problemami filozoficznymi. 5 

Większości z nich nie sposób w tym miejscu nawet wymienić. Jest jeszcze – poza wskazanymi 6 

w poprzednich akapitach – pewna ilość kwestii, które trzeba przynajmniej wstępnie 7 

zasygnalizować.  8 

W przyjętej tu koncepcji życia ludzkiego jego podstawowymi elementami są działania.  9 

Nie są one wszakże niezróżnicowanymi „atomami”, lecz – przeciwnie – posiadają złożoną 10 

strukturę. W tym miejscu zamierzam wziąć pod uwagę tylko jeden z jej elementów,  11 

a mianowicie – „zdolności” (używając cudzysłowu pragnę zasygnalizować, że słowa tego 12 

używam tu w sposób odmienny – szerszy – od potocznego). „Zdolności” to rozmaite 13 

sprawności fizyczne i intelektualne jednostki, ale także – używając terminologii potocznej – 14 

różnorodne cechy szeroko rozumianego charakteru: wytrzymałość (na zmęczenie, ale też  15 

np. na nudę), uważność, konsekwencja w działaniu… (a więc pewne przynajmniej cnoty 16 

etyczne – tak jak je rozumiał np. Arystoteles). O „zdolnościach” można sformułować dwie – 17 

różne, ale zarazem komplementarne względem siebie – tezy: Z jednej strony, w każdym 18 

momencie życia jednostki „zdolności” są czymś danym. Z drugiej, „zdolności” mogą się 19 

rozwijać poprzez działania (niektóre; istnieją działania, które wpływają destruktywnie na 20 

ludzkie „zdolności” – np. zażywanie narkotyków). Dodać też warto, że wiedza  21 

o „zdolnościach” (będąca w szczególności bardzo ważnym składnikiem samowiedzy) rozwija 22 

się poprzez rzeczywiste (a nie: wyobrażone) działania (czy np. potrafię zaryzykować swym 23 

życiem, by ratować życie bliźniego – o tym dowiedzieć się mogę jedynie stając w obliczu 24 

takiego wyzwania; wcześniej mogę snuć na ten temat domysły i/lub żywić względem siebie 25 

samego pewne oczekiwania). Wolno założyć, że rozmaite „warunki obiektywne” (materialne, 26 

społeczne itd.) decydują o dwóch rzeczach: Po pierwsze, o stopniu, w jakim istniejące już 27 

„zdolności” danej jednostki mogą się zaktualizować (ujawnić, urzeczywistnić). Po drugie,  28 

o możliwości ich dalszego rozwoju (kształtowania). Nie ulega moim zdaniem wątpliwości,  29 

że zarówno stopień, w jakim „zdolności” jednostki mogą być aktualizowane, jak i stopień  30 

w jakim mogą być rozwijane współokreślają jakość jej życia. Nie ulega też, uważam, 31 

wątpliwości, że pełne aktualizowanie i maksymalne rozwijanie „zdolności” jednostki nie jest 32 

jej moralnym (a tym bardziej: prawnym) obowiązkiem (opinia ta wymagałaby niemal na pewno 33 

korekty: jednostka posiada jakieś obowiązki względem zbiorowości/wspólnot, do których 34 

należy; jakie są to obowiązki, i czy/w jakim stopniu rozwijanie swych „zdolności” do nich 35 

należy – to kwestia nader istotna, ale wymagająca obszernych analiz, na które miejsca tu nie 36 

ma; nie jest też bynajmniej oczywiste, czy jednostka posiada w ogóle jakieś obowiązki wobec 37 

siebie, a zwłaszcza takie, które nie byłby pochodne względem obowiązków wobec innych ludzi 38 

lub wobec Boga). – Decyzja (być może „nagła”, być może – „rozłożona w czasie”) o tym,  39 
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kim się chce być (jakie życie chce się prowadzić: np. artysty czy zakonnika) jest zarazem 1 

decyzją o tym, które swe „zdolności” chce się aktualizować, które – rozwijać, a które 2 

pozostawić w niezmiennym stanie, czy którym wręcz pozwolić „obumrzeć”. Nie mogąc dalej 3 

kontynuować tego fragmentu mych rozważań, pragnę zakończyć je uwagą następującą: 4 

dotarliśmy do punktu, w którym stykają się („obiektywnie” choć jak dotąd: raczej 5 

niezauważalnie) pewne wątki obecne w tradycji intelektualnej reprezentowanej – moim 6 

zdaniem: najlepiej – przez Jean Piageta, te, której głównym reprezentantem był Jean-Paul 7 

Sartre, oraz te obecne przede wszystkim w tzw. psychologii humanistycznej (Kurt Goldstein, 8 

Abraham Maslow), w której nie tylko opisuje się potrzebę „samorealizacji”, ale tworzy się 9 

swego rodzaju (dość sympatyczną, ale – jak każda – wysoce kontrowersyjną) ideologię,  10 

w której zaspokojenie tej potrzeby jest uważane za najważniejszy cel społecznego rozwoju. 11 

(Warto zauważyć, że kategoria „samorealizacji” łączy się – poprzez pojęcie „bycia sobą” –  12 

z kategorią „autentyczności”; od innej by tak rzec strony doszliśmy ponownie do problematyki 13 

wolności). 14 

Jak ustalono w poprzednim tekście, życie ludzkie jest obiektem szczególnego rodzaju:  15 

jest procesem (z pewnego punktu widzenia każdy obiekt „rzeczywisty” jest procesem; od ew. 16 

procesualnej natury kamienia możemy jednak abstrahować, od procesualności życia, ale już 17 

choćby także: reakcji chemicznej – abstrahować nie sposób). A jednym z fundamentalnych 18 

wymiarów każdego (czy to fizycznego, czy społecznego, czy psychicznego…) procesu jest jego 19 

wymiar temporalny: jego specyficzna czasowość. W przypadku życia ludzkiego łączy się ona 20 

m.in. z dopiero co rozważaną problematyką wolności: Znamy wszak i z języka potocznego,  21 

i z języka socjologii/ekonomii pojęcie „czasu wolnego”. I w jednym, i w drugim – jest ono 22 

uwikłane w związek z pojęciem „czasu pracy” (głównie zawodowej). Z filozoficznego punktu 23 

widzenia wymagałoby zapewne pogłębienia, ale z pewnością nie warto z niego rezygnować. 24 

Filozoficzne pogłębienie mogłoby m.in. polegać na uwzględnieniu tego, że praca, jak i każdy 25 

inny rodzaj aktywności ludzkiej, jest niekiedy mniej, niekiedy bardziej – wolna. Natomiast 26 

podstawową intuicję aksjologiczną dotyczącą rozważanego tu zagadnienia można byłoby 27 

wyrazić następująco: Zakładając, że pewne rodzaje aktywności (np. produkcyjnej) wymagają 28 

(czasowo ograniczonej?) rezygnacji z/ograniczenia wolności, inne zaś pozwalając na większą 29 

swobodę, wiążą się np. z ograniczeniem dostępu do pewnych dóbr, jedną z miar jakości życia 30 

jest zakres wolności wyboru: czy – mówiąc obrazowo – ład społeczny pozostawia jednostce 31 

jedynie wybór między swobodnym, ale ascetycznym życiem kloszarda, a życiem uczestnika 32 

„wyścigu szczurów”, czy też pozwala na dużą różnorodność rozwiązań pośrednich.  33 

Innym, nader – jak mi się wydaje – ważnym, aspektem czasowości ludzkiego życia jest 34 

jego dynamika: życie może „płynąć spokojnie”, ale może też „gnać” lub – przeciwnie 35 

„niemiłosiernie się dłużyć”. Także i dynamika ludzkiego życia może rozpatrywana  36 

z perspektywy „subiektywistycznej” (co sugerują użyte tu słowa), ale także – „obiektywi-37 

stycznej” (życie może „gnać” – może być „zbyt szybkie” – np. z punktu widzenia zdrowia 38 
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fizycznego i/lub psychicznego, wcale nie będąc tak przez podmiot tego życia postrzegane/ 1 

doświadczane).  2 

Gdy mówimy o czasowym wymiarze ludzkiemu życia, nie sposób nie wspomnieć o tej jego 3 

fundamentalnej cesze, jaką jest jego czasowa skończoność. Nie mogąc poddać jej tu analizie, 4 

na jaką by zasługiwała, ograniczyć się pragnę do jednej ważnej kwestii: Składnikiem jakości 5 

życia jest niewątpliwie jego czas trwania – jego długość (życzymy wszak naszym bliźnim  6 

„Stu lat”.) Pojawia się tu jednak trudny problem (którego samo postawienie budzi niekiedy 7 

spore emocje; przypomnijmy sobie choćby namiętności wywoływane przez niektóre dotyczące 8 

tej kwestii wystąpienia Petera Singera) zależności niejako odwrotnej: zależności między 9 

wartością czasu życia a jakością życia rozgrywającego się w danym odcinku czasu.  10 

Nie podejmując się tu dyskusji tego skomplikowanego i trudnego zagadnienia chcę podkreślić, 11 

że nie sposób go zlekceważyć: zwłaszcza dziś, w dobie ogromnych postępów medycyny  12 

(a przecież można – ze sporą dozą pewności – oczekiwać kolejnych) nie sposób nie zadać 13 

pytania o wartość życia – umownie mówiąc – po przekroczeniu stu lat (czy medycyna powinna 14 

dążyć do maksymalnego wydłużenia trwania ludzkiego życia, czy raczej do poprawy jego 15 

jakości? – Cele te, aczkolwiek w najogólniejszym sensie niesprzeczne, mogą okazać się 16 

sprzeczne pragmatycznie: podział czasu, środków finansowych itd. przeznaczonych na badania 17 

może zależeć od rozstrzygnięcia dylematu: jakość czy długość?). A łącząc ten problem  18 

z kwestią poruszaną w akapicie poprzednim, należałoby zapytać, czy życie krótsze (w sensie 19 

czasu „obiektywnego”/fizycznego), ale bardziej „gęste” (w sensie, powiedzmy, ilości 20 

wydarzeń/działań mających miejsce w jednostce czasu) nie jest – przynajmniej dla niektórych 21 

– „subiektywnie dłuższe” niż życie dłuższe, ale – „wewnętrznie puste”? A jeśli dopuścić 22 

odpowiedź pozytywną, to narzuca się pytanie o to, jak uwzględnić w charakterystyce jakości 23 

życia i „obiektywną” i „subiektywną” jego długość. 24 

Jak dotąd, mówiąc o jakości życia jednostki skupiłem się, co oczywiste, na jednostce 25 

właśnie. Nie możemy wszakże zapomnieć, że kategoria życia ludzkiego (tak jak ją tu rozu-26 

miemy) jest kategorią podmiotowo-przedmiotową: życie ludzkie, to i jednostka, i „jej świat”. 27 

A wszak istotną częścią „świata” każdego z nas są inne jednostki. Można więc przypuścić,  28 

że na jakość życia jednostki wpływa jakość życia innych ludzi (wszystkich? niektórych? – 29 

których? jak wielu? Jest niemal pewne, że struktura „społecznych otoczeń” poszczególnych 30 

jednostek jest nader różnorodna). Jest to, trzeba podkreślić, zależność skomplikowana  31 

i niejednoznaczna. Dla przejrzystości odróżnijmy, nieco może schematycznie, dwa rodzaje tej 32 

zależności. Pierwszy jej rodzaj moglibyśmy nazwać zależnością „subiektywną”, natomiast 33 

drugi – „obiektywną”. Fundamentem zależności pierwszego rodzaju jest zdolność (mniej czy 34 

bardziej rozwinięta, częściej lub rzadziej aktualizowana) jednostki do szeroko rozumianej 35 

empatii – np. do odczuwania cudzej radości czy cudzego cierpienia. Przedmiotem empatii może 36 

też być (choć przyznajmy, że chyba nieczęsto) sensowność/ bezsensowność cudzego życia; 37 

ogólnie rzecz biorąc – jakość życia Drugiego. (To ciekawe zagadnienie z pogranicza 38 

epistemologii i psychologii: czy i w jakim stopniu empatia jest/bywa „przedmiotowo” 39 
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zróżnicowana? – Można wszak wyobrazić sobie, że ktoś jest bardzo empatyczny jeśli chodzi  1 

o „cielesne” cierpienia i radości bliźnich, przejmuje się np. tym, że głodują natomiast jest 2 

obojętny wobec ich cierpień i radości „duchowych”, wynikających np. z samotności.  3 

Czy jednak wyobrażeniu temu coś odpowiada w ludzkiej rzeczywistości? – Skłaniam się, 4 

korzystając co prawda z osobistych jedynie doświadczeń, do odpowiedzi pozytywnej.) Trzeba 5 

tu dodać, że oprócz „zwyczajnie” rozumianej empatii (gdy np. cieszymy się cudzą radością  6 

a martwimy – cudzymi smutkami) uwzględnić (niestety) musimy także empatię „perwersyjną”: 7 

są niewątpliwie ludzie, którym własny sukces w życiu nie wystarcza, którym do szczęścia 8 

potrzebna jest przegrana innych; dla niektórych jest ona wręcz głównym źródłem najgłębszej 9 

życiowej satysfakcji.  10 

Fundamentem zależności drugiego rodzaju jest związek przyczynowo-skutkowy  11 

(o charakterze stochastycznym) między jakością życia a określonymi działaniami: niska (albo 12 

po prostu pogarszająca się) jakość życia może być źródłem stanu psychicznego określanego 13 

mianem frustracji, a ta – jak dobrze wiadomo – bywa źródłem przemocy. Z kolei „dostatecznie 14 

duże” natężenie przemocy zmniejsza poczucie bezpieczeństwa, a w konsekwencji – obniża 15 

poziom jakości życia (ograniczyłem się tu do wskazania na zależność chyba najprostszą; jakość 16 

życia jednostek wpływa na szereg procesów społecznych, politycznych czy kulturowych,  17 

a te – zwrotnie – na poziom jakości życia. – Za swego rodzaju komentarz do rozważanych tu 18 

kwestii można uznać niedawno wydaną książkę o charakterze ekonomiczno-socjologicznym, 19 

dowodzącą, iż „równość jest lepsza dla wszystkich” (Wilkinson, and Pickett, 2010)). 20 

Na zakończenie tego rozdziału chciałbym sformułować pewną hipotezę (jej natura – czy 21 

jest to raczej hipoteza empiryczna, czy raczej analityczna/teoretyczna – powinna być 22 

przedmiotem metodologicznej refleksji, na którą nie ma tu miejsca) dotyczącą jakości życia  23 

i jej poziomu. Przypuszczam mianowicie, że dany poziom jakości życia może być osiągnięty 24 

na różne/alternatywne sposoby. Przykładowo: różne (ale oczywiście nie wszystkie) kombinacje 25 

dochodów pieniężnych oraz czasu wolnego mogą generować (przy pozostałych warunkach 26 

niezmienionych) ten sam poziom jakości życia. Albo – sukcesów zawodowych i udanego życia 27 

rodzinnego. Itd., itd. – Załóżmy, że hipoteza ta jest prawdziwa. Moglibyśmy ją rozwinąć 28 

(nawiązując, nawiasem mówiąc, do pewnych wątków filozofii starożytnej) łącząc ją z ideą 29 

sztuki życia. Można by wtedy powiedzieć, że „odpowiednio” wykorzystując (relatywnie 30 

niewielkie) możliwości „wewnętrzne” i „zewnętrzne” można osiągnąć ten sam poziom jakości 31 

życia, co „byle jak” wykorzystując możliwości dużo większe (odwołując się do 32 

przedfilozoficznych intuicji: Powiada się często: „Trzeba umieć cieszyć się życiem”. „Jeśli nie 33 

potrafisz, nie będziesz szczęśliwy, nawet jeśli los ci sprzyja. A jeśli umiesz, to i ze złym losem 34 

jakoś sobie dasz radę”). Problem ten jest istotny z punktu widzenia jakości życia jednostki; 35 

szczególnie jednak ważny jest punktu widzenia społecznej jakości życia, która będzie 36 

przedmiotem refleksji w rozdziale następnym. 37 

  38 
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3. Społeczna jakość życia  1 

Wróćmy na chwilę do punktu wyjścia: prowadzone w obu tekstach rozważania nad 2 

pojęciem życia ludzkiego i jego jakości są pomyślane jako fragment szerszych badań nad 3 

rozmaitymi programami zbiorowego (w szczególności: politycznego) działania, takimi jak 4 

choćby „Milenijne Cele Rozwoju” sformułowane przez ONZ. Jest raczej oczywiste,  5 

że programy te muszą spełniać jednocześnie dwa warunki: Z jednej strony, powinny 6 

odwoływać się do wartości definiowanych w odniesieniu do jednostek. – Wynika to z ważnych 7 

zmian, które nastąpiły w minionym stuleciu: Abstrahując i od kwestii historycznych korzeni 8 

tych zmian, i od filozoficznych subtelności związanych z ich interpretacją, a także – od kwestii 9 

ich zasięgu (głębi itd.), możemy przyjąć, że symbolem tych zmian było przyjęcie w roku 1948 10 

Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. – Dokumentu prawa międzynarodowego, w którym 11 

mowa jest nie o państwach, ale o jednostkach ludzkich. Dobro jednostek (tak czy inaczej 12 

rozumiane, o to – w tym momencie! – mniejsza), a nie tylko (może nawet: nie przede 13 

wszystkim) dobro państw (ich siły, bezpieczeństwa, prestiżu itd.) stało się kategorią 14 

prawną/polityczną. Jeśli chcemy serio traktować ten sposób myślenia o polityce, musimy umieć 15 

oceniać (mierzyć) dobro jednostek. Z drugiej, kiedy mówimy o projektach politycznych, 16 

projektach dotyczących tysięcy, milionów czy zgoła miliardów ludzi – nie możemy uniknąć 17 

stosowania statystyki. A rodzi to poważne problemy teoretyczne. Niektóre z nich są 18 

niespecyficzne, np. problemy związane z reprezentatywnością prób (nie sposób, badając 19 

zbiorowości wielomilionowe, o wielomiliardowych nie wspominając, nie korzystać z badań 20 

reprezentacyjnych). Nie ma ani możliwości, ani też potrzeby, by o tych problemach tu mówić 21 

(wystarczy odesłać do dowolnej książki poświęconej statystyce). Są natomiast poważne –  22 

i specyficzne – problemy aksjologiczne związane ze sposobem „agregacji” wartości 23 

parametrów charakteryzujących (takie czy inne) dobro jednostek, tak aby uzyskać odpowiednie 24 

charakterystyki jakiejś zbiorowości. Problematykę tę mogę jedynie zasygnalizować, 25 

zostawiając jej bardziej systematyczną dyskusję na inną okazję.  26 

Na początek, poświęćmy chwilę uwagi kwestii rozumienia pojęcia „zbiorowość”.  27 

Nie wchodząc w rozważania teoretyczno-socjologiczne, pragnę jedynie odnotować, iż możemy 28 

(i powinniśmy, jak sądzę) odnosić pojęcie społecznej jakości życia zarówno do zbiorowości 29 

najmniejszych, jak i – dużych i wielkich: Pojęcie to można zastosować (z pożytkiem, uważam) 30 

do takiej mikrospołeczności jaką jest małżeństwo czy rodzina, do społeczności lokalnej 31 

(mieszkańców miasta), do społeczeństwa narodowego, do zbiorowości ponadnarodowej  32 

(np. obywateli UE), wreszcie – do całej ludzkości. Trzeba też zauważyć, iż mówiąc o społecznej 33 

jakości życia pewnej zbiorowości możemy mieć na uwadze jedynie zbiorowość ludzi aktualnie 34 

żyjących, ale możemy (a zapewne też – powinniśmy) uwzględniać także przyszłe pokolenia.  35 

– Zapewnienie (mówiąc krótko, a więc abstrahując np. od skądinąd nader ważnego czynnika 36 

jakim jest ryzyko/prawdopodobieństwo dalekosiężnych prognoz) „odpowiedniego” poziomu 37 
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jakości życia także przyszłym pokoleniom jest niewątpliwie jednym z celów wszelkich 1 

globalnych programów rozwojowych (oczywiście pojawiają się tu nowe trudne zagadnienia, 2 

np. zagadnienie możliwego/pożądanego horyzontu czasowego, w którym uwzględnia się 3 

interesy przyszłych pokoleń: 100 lat – ?, 200 – ?... Jest raczej oczywiste, że zagadnienie to nie 4 

ma charakteru „czysto” poznawczego: mamy tu do czynienia z fundamentalnym, a zarazem 5 

trudnym wyborem moralnym).  6 

Przynajmniej zasygnalizować trzeba też problematykę, na którą nie tylko zwrócił uwagę, 7 

ale dość wszechstronnie przeanalizował Geert Hofstede (Hostede, 1984): problematykę 8 

kulturowego (cywilizacyjnego) zróżnicowania samego pojęcia jakości życia (różnych 9 

kryteriów, wg których jest/powinna być ona mierzona). Inaczej mówiąc: kwestia konieczności 10 

(?) adekwatności miar (indywidualnej i społecznej) jakości życia względem zbiorowości,  11 

dla których są one określane. – W tym punkcie problematyka jakości życia styka się z rozległą 12 

(i kontrowersyjną) problematyką relatywizmu kulturowego, uniwersalizmu/partykularyzmu 13 

itp. Z oczywistych powodów na odnotowaniu tego faktu muszę tu poprzestać. 14 

W kolejnym kroku chciałbym zwrócić uwagę na związek między problematyką społecznej 15 

jakości życia a pewnymi ideami sformułowanym przez Johna Rawlsa (Rawls, 1994) 16 

(Wspominając Rawlsa należałoby uwzględnić rozliczne komentarze i dyskusje, których 17 

przedmiotem była jego koncepcja. Wśród wielu wypowiedzi chciałbym zwrócić szczególną 18 

uwagę na głos Geralda A Cohena, łączący dyskusję koncepcji Rawlsa z problematyką jakości 19 

życia: (Cohen, 2009.) Rzecz można byłoby zwięźle ująć następująco: W każdej (dostatecznie 20 

licznej) zbiorowości jakość życia poszczególnych tworzących ją jednostek jest (mniej lub 21 

bardziej) zróżnicowana, a więc (co wynika z matematyki) istnieje grupa ludzi o najniższej 22 

jakości życia. Pojawia się tu pytanie o to, czy i w jaki sposób ów „najniższy poziom” powinien 23 

być uwzględniony w ogólnej charakterystyce społecznej jakości życia. Pytanie to ma 24 

(przynajmniej potencjalnie) istotny sens praktyczny: wiąże się z pytaniem o dopuszczalność/ 25 

niedopuszczalność polityk, które w jakimś (jakim?) stopniu pogarszają jakość życia jakiejś  26 

(jak licznej?) grupy ludzi. Jeśliby w całości zaakceptować fundamentalne intuicje Rawlsa, 27 

trzeba byłoby zapewne możliwość taką odrzucić: żadna polityka nie powinna pogarszać 28 

sytuacji grupy znajdującej się w najgorszym położeniu. Rozstrzygnięcie takie może jednak 29 

budzić – nawet wśród tych, którzy z rawlsowskimi intuicjami sympatyzują – pewne 30 

wątpliwości: czy znacząca poprawa dobrostanu jakiejś znacznej grupy (w szczególności 31 

charakteryzującej się relatywnie niskim, choć nie – najniższym, poziomem dobrostanu) nie jest 32 

warta nawet nieznacznego obniżenia poziomu jakości życia tych, których poziom ten jest 33 

najniższy? – Problem ten wymaga odrębnej dyskusji; w tym miejscu można było jedynie 34 

odnotować jego związek z rozważaną tu problematyką.  35 

Przejdźmy teraz do problematyki, która łączy się w pewien sposób z zagadnieniami,  36 

o których była mowa w poprzednim akapicie, a także – z kończącą poprzedni rozdział – 37 

hipotezą dot. różnorodności sposobów osiągania tego samego poziomu jakości życia. Można 38 

mianowicie przypuścić, iż istnieją takie sposoby osiągania wysokiej jakości życia, które nie 39 
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stoją w sprzeczności z osiąganiem wysokiej jakości życia przez inne jednostki, oraz takie, które 1 

ograniczają (czy zgoła wykluczają) osiągnięcie wysokiej jakości życia przez innych. Mając na 2 

uwadze i zwięzłość, i przejrzystość tego fragmentu prowadzonych tu rozważań, posłużmy się 3 

przykładem: Przypuśćmy, że są ludzie, dla których istotnym składnikiem „dobrego życia” jest 4 

obecność w ich życiu „dostatecznie wysokiego” poziomu ryzyka (tak modna dziś w niektórych 5 

środowiskach „potrzeba adrenaliny”). Jeśli tego ryzyka dostarcza im np. uprawianie sportów 6 

ekstremalnych, to nie ma to raczej (pomińmy tu – bagatela… – niepokój najbliższych) 7 

negatywnego wpływu na dobrostan innych ludzi. Jeśli natomiast potrzebę ryzyka zaspokajają 8 

poprzez stosowanie przemocy (nie chcę twierdzić, że potrzeba ta jest bardzo często istotnym 9 

źródłem przemocy, nie ulega jednak wątpliwości, że źródłem takim – bywa), to ma to oczywisty 10 

wpływ na pogorszenie się jakości życia innych ludzi. Jeszcze jeden przykład chciałbym tu 11 

rozważyć: Nie ulega raczej wątpliwości, że dla wielu (większości?, wszystkich?) ludzi ważnym 12 

składnikiem jakości życia jest to, kim są w oczach swych bliźnich – czy są obiektem szacunku 13 

czy pogardy, uznania czy lekceważenia… Ponownie zbliżyliśmy się do rozległego obszaru 14 

problemowego, na który tu wkraczać nie sposób. Ograniczmy się znów do prostego przykładu: 15 

można pragnąć szacunku połączonego z miłością (w szerokim sensie tego słowa), a można też 16 

pragnąć szacunku połączonego z lękiem. Jest jasne, że to pierwsze pragnienie raczej sprzyja 17 

dobrostanowi innych ludzi, podczas gdy to drugie – przeciwnie: wpływa na jego pogarszanie 18 

się. – Społeczna jakość życia zależy więc m.in. od tego, w jaki sposób indywidualna jakość 19 

życia zależy od jakości życia innych: czy np. dominuje „zwykła” empatia, czy obecna jest także 20 

empatia szeroko rozumiana – empatia „perwersyjna” (np. sadyzm). 21 

Myślę, że nie jest (w każdym razie: drastycznym, nieakceptowalnym…) ograniczaniem 22 

wolności jednostki takie jej kształtowanie (w procesie domowej socjalizacji i publicznej 23 

edukacji), by rozwijać w niej z jednej strony – skłonność do wybierania takiego sposobu życia, 24 

który nie miałby negatywnych konsekwencji dla jakości życia innych ludzi (a więc  25 

m.in. rozwijać „zwykłą” empatię), a z drugiej – umiejętność kształtowania własnego życia  26 

(a w szczególności: wyboru rodzajów/sposobów działania) w taki sposób, by osiąganie 27 

indywidualnego dobrostanu możliwie mało szkodziło dobrostanowi innych, a najlepiej – 28 

sprzyjało mu. Krótko mówiąc, chodzi o to, by i chcieć, i umieć żyć tak, by dążąc do własnego 29 

szczęścia (do sensowności własnego życia itd.) co najmniej nie przeszkadzać, a może nawet 30 

wspierać innych w takich samych dążeniach. 31 

Dodajmy dwie uwagi: Po pierwsze, wolność jednostki – jakkolwiek (bardzo) ważna –  32 

nie jest (z niemal każdego – wyłączywszy ewentualnie fundamentalistyczny libertarianizm – 33 

punktu widzenia) wartością jedyną; są inne, które jakiś stopień/jakieś formy ograniczania 34 

wolności jednostki uzasadniają. Po drugie, nie jest bynajmniej oczywiste, że żywiołowe 35 

kształtowanie osobowości ludzi poprzez środki masowego przekazu (Internet, TV…), reklamę 36 

itd. jest – z punktu widzenia wolności jednostek – czymś lepszym niż świadome działania 37 

edukacyjne (a nie budzi najmniejszych wątpliwości to, że osobowość ludzi – ich pragnienia, 38 

wartości, a więc także przekonania dot. tego czym jest szczęście, na czym polega 39 
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dobre/sensowne życie itd. – nie jest „dana” w „gotowej postaci” w momencie urodzenia, lecz 1 

jest formowana poprzez najróżnorodniejsze oddziaływania społeczne). 2 

4. Zakończenie 3 

Nie ulega wątpliwości (przynajmniej na poziomie ideologicznych/politycznych deklaracji 4 

– ale lekceważyć ich nie należy: nie jest rzeczą bez znaczenia to, za pomocą jakich kategorii  5 

i koncepcji moralnych/etycznych oceniamy – zwłaszcza: publicznie – rzeczywistość, w której 6 

żyjemy), że jakość życia staje się ważnym kryterium oceny struktur/mechanizmów 7 

politycznych i ekonomicznych, kierunków rozwoju technicznego itd. Dlatego też rozwijanie 8 

badań – zarówno teoretycznych, metodologicznych, jak i empirycznych – nad jakością życia 9 

jest jednym z ważnych zadań stojących dziś przed naukami humanistycznymi i społecznymi. 10 

Jak w bodaj każdym obszarze problemowy, tak i tu – pożądany jest pluralizm: wielość strategii 11 

badawczych. W moim artykule tym, a także w artykule go poprzedzającym, przyjąłem strategię 12 

opartą o koncepcję metodologiczną, zgodnie z którą najpierw trzeba wiedzieć, co i dlaczego 13 

chcemy badać (mierzyć), a dopiero później konstruować narzędzia badawcze (pomiarowe). 14 

Dlatego skupiłem się na filozoficznych podstawach badań nad jakością życia. Wymagają one 15 

z jednej strony teoretycznego pogłębienia (gdyż – z uwagi na wyznaczone rozmiary tekstu – 16 

mogłem bądź próbować naszkicować obraz całości problematyki, bądź dokonać głębszej 17 

analizy jej fragmentu; wybrałem ten pierwszy sposób, kierując się akceptowaną przez mnie 18 

regułą zalecającą rozpoczynanie, w każdym razie: w filozofii, od – choćby szkicowego – obrazu 19 

całości, by dopiero w kolejnych krokach go uszczegóławiać), z drugiej – metodologiczno-20 

empirycznej konkretyzacji. To już jednak zadania do podjęcia w następnych tekstach.  21 
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