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Wstęp

Wartości istnieją w doświadczeniu każdego człowieka i decydują o jakości 
życia. Wpływają na kształtowanie zintegrowanej osobowości i samookreślenie. 
Są podstawowym kryterium rozwoju duchowego, a więc bycia człowiekiem. Ich 
egzystencjalny aspekt ułatwia uświadomienie sobie sensu życia, jest sprawczą 
siłą działań.

„Każde życie ludzkie - pisze Janusz Gajda - zasadza się na mniej lub bardziej 
świadomej realizacji wartości w ramach określonej struktury społecznej i danego 
typu kultury1. Według Ireny Wojnar koniecznością staje się otwieranie na świat 
wartości: „Odczuwamy głęboką potrzebę refleksji nad problematyką wartości 
i przemijania, zmuszani do nieustannego przyspieszania, niszcząc okruchy wartości, 
instynktownie szukamy ich korzeni, łudzimy się, że pomóc nam mogą w uratowaniu 
gasnącego człowieczeństwa”2. „Wierzę w potęgę wartości” - twierdził Władysław 
Bartoszewski i uzasadniał, że najmocniej świat wartości młodego człowieka kształ
tują polonista, historyk i wychowawca3. Anna Janus-Sitarz stawia natomiast pytanie: 
„Jak na progu XXI wieku przywrócić edukacji polonistycznej jej wpływ na kształ
towanie się świata wartości młodych ludzi; jak wzmóc poczucie odpowiedzialności 
za ucznia, za współkreowaną przez nas kulturę, po prostu - za drugiego człowieka; 
i jak także przywrócić wiarę nauczycielowi, że potęga wartości jest ogromna - po
kona marazm, chaos, hedonizm, permisywizm, i że wychowanie młodych ludzi 
przez literaturę i dla literatury wciąż ma sens?”4

1 J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda — miłość — samotność, Lublin 1997, s. 16.
2 Cyt. za: tamże, s. 15.
3 Wierzę w potęgę wartości. Z Władysławem Bartoszewskim rozmawiają Tomasz Sójka i Ma

ciej Małczyński [w:] W. Bartoszewski, Warto być przyzwoitym. Teksty osobiste i nieosobiste, 
Poznań 2005, s. 400.

4 A. Janus-Sitarz, Wstęp [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2008, s. 12-13.
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Każda aktywność nauczyciela w interakcji z uczniem jest nacechowana ak
sjologicznie. Także pisarze współcześni zostali włączeni w globalną ponowo- 
czesną weryfikację wartości i przed nią uciec nie mogą5. Dlatego też celem edu
kacji polonistycznej w perspektywie aksjologii jest umiejętne wprowadzenie 
w tradycję poprzez indywidualne oddziaływanie na kształtowanie się systemu 
wartości wychowanka, ukazywanie różnorodnych koncepcji człowieka i świata 
oraz konsekwencji dokonywanych wyborów. Język polski jako przedmiot na
uczania umożliwia nawiązanie i odwołanie się do tradycji we wszystkich płasz
czyznach edukacji polonistycznej: kształcenia kulturalno-literackiego, kształce
nia językowego, oddziaływania przekazów medialnych.

5 K. Biedrzycki, Odpowiedź na ankietę: Pisarze polscy XX wieku —przecenieni, niedocenieni 
[w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 79-83.

6 E. Fromm, Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, Warszawa 1994.

Jednym z najistotniejszych zadań edukacji polonistycznej jest poszukiwa
nie wartości wokół siebie i w sobie poprzez kontakt z dziełem literackim. Kie
runek poszukiwań mogą wyznaczyć rozważania Ericha Fromma - psychoana
lityka i fdozofa, twórcy psychoanalizy społecznej, który problemy wartości 
i etyki rozważał z perspektywy psychologii człowieka. Stwierdzał, że: „życie 
jest sztuką - jej przedmiotem jest spełnienie życia, rozwinięcie tego, czym się 
jest potencjalnie. W sztuce życia człowiek jest zarazem artystą i przedmiotem 
swojej sztuki”6. Teza ta wyraża głęboką wiarę w immanentnie dobrą naturę 
człowieka. Ponieważ życie jest sztuką, człowiek powinien przyjąć imperatyw 
życia mądrego, dobrego, moralnie wartościowego, wyróżniającego się arty
zmem wyrażającym kunszt najwyższy, świadomie twórczy. Człowiek jako 
artysta swego życia rozwija i doskonali nieustannie możliwości w nim tkwią
ce. Mobilizuje to człowieka do nieustannej wewnętrznej aktywności, ciągłego 
procesu stawania się, rozwoju i zmiany. Kreacja samego siebie staje się sen
sem całego życia na drodze ku wartościom uznanym przez człowieka za naj
istotniejsze.

Rozpoznawanie i przyjmowanie wartości trwa przez całe życie. Wiąże 
się z tym potrzeba edukacji aksjologicznej prowadzącej do poznania świata 
wartości, najpierw w rodzinie, później w różnych okolicznościach i sytu
acjach, a przede wszystkim w szkole. Edukacja ku wartościom obejmuje 
perspektywę całego życia człowieka. Wprowadzenie w świat wartości ma 
charakter personalny, kształtuje indywidualną tożsamość. Przekłada wartości 
ogólne na jednostkowe rozumienie i aprobowanie. Perspektywiczne ujmowa
nie celów edukacji wymaga traktowania jej jako ciągłego procesu, który 
rozwija się kolejnymi etapami. Etap pierwszy to rozpoznanie wartości, drugi 
to poziom zrozumienia obejmujący refleksję, zastanowienie, rozważanie. 
Trzeci etap to respektowanie poznanych i zrozumianych wartości, traktowa
nych jako własne.
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Wychowanie na lekcjach języka polskiego, o czym dawno pisali psycholo
gowie, np. W. Szewczak7, nie może być czymś osobnym, ale powinno wynikać 
w sposób naturalny z refleksji nad literaturą, kulturą i językiem. J. Puzynina 
podkreśla, że: „istotnym elementem zarówno kształcenia i wychowania jest 
wspólne z dziećmi i młodzieżą rozważanie znaczenia pojęć z zakresu aksjologii 
[...]. [Należy] mówić o wartościach i anty wartościach, to znaczy w miarę moż
liwości definiować je, ukazywać ich użycia kontekstowe, konotacje; to znaczy 
też nawiązywać do postaci i sytuacji, w których się te wartości i anty wartości 
przejawiają, a które mogą przemawiać do dzieci i młodzieży”8.

7 W. Szewczuk, Psychologiczne podstawy zasad wychowania, Warszawa 1972.
8 J. Puzynina, Język - edukacja - wartości, „Nowa Polszczyzna” 1998, z. 11, s. 36-37.
9 Słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z Łempicka, PWN, Warszawa 

1968, s. 879 i Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 1207.

Stąd też pejzaże aksjologiczne wtedy są widoczne i dostępne, kiedy nakłada 
się na nie perspektywa semiotyczna. Rozwijając zasygnalizowane zagadnienia, 
w dalszym toku wywodu zwrócimy uwagę na następujące kwestie:
1. Pojęcie wartości i wartościowania.
2. Typologia i hierarchia wartości.
3. Hierarchia wartości a postawy aksjologiczne.
4. Słownictwo wartościujące - wartość, sacrum, etyka w języku.
5. Wartościowanie w kształceniu językowym.
6. Wartościowanie w kształceniu literackim:

6.1. Kanon lektury a wartościowanie w dziele literackim,
6.2. Wychowanie przez literaturę.

1. Pojęcie wartości i wartościowania

Istoty wartości i wartościowania nie da się określić jednoznacznie, stąd wie
le kontrowersji wokół ich pojęcia i znaczenia w życiu człowieka. Na pytanie, co 
oznacza wartość i wartościowanie, starali się odpowiadać filozofowie, socjolo
dzy, psychologowie, pedagodzy ¿językoznawcy.

Według określeń słownikowych wartość - „to, ile coś jest warte; cecha 
przedmiotu, materiału, znaczenie ważności”. W Słowniku współczesnego języka 
połskiego z roku 1996 czytamy zaś, że wartość „to cecha stanowiąca o nieprze
ciętnych walorach kogoś lub czegoś”9. W słowniku wymienia się rodzaje warto
ści: artystyczne, naukowe, etyczne, dokumentalne.

O wartościach i wartościowaniu (znaczenie, funkcja, użycie, np. rozumienie 
pojęć i ich hierarchizacja w świadomości grup społecznych) Walery Pisarek 
wypowiada się następująco: „Wartości języka i w języku, traktowane instrumen
talnie, polegają na tym, że jest on narzędziem komunikacji, bo umożliwia po
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znanie tego, co w mowie i piśmie wyrazili inni ludzie, oraz zapoznanie innych 
z naszymi myślami, uczuciami i pragnieniami. Oprócz tych właściwości, ale i w 
związku z nimi jest język wartością samą w sobie, czyli wartością autoteliczną, 
jako najważniejszy składnik kultury. Na języku opiera się egzystencja ludzi jako 
ludzi z całym doświadczeniem. Język, kumulując je w sobie, daje strukturę po
strzegania rzeczywistości, myślenia o niej i jej oceniania”10.

10 W. Pisarek, Wartość języka w języku [w:] Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbań
czyk, M. Kucała, wyd. III, Wrocław 1999. Cyt. za: H. Wiśniewska, Wartościowanie w kształceniu 
językowym (dla licealistów) [w:] W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwi
dze Kowalikowej z okazji 40-leciapracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009, s. 63-64.

11 J. Gajda, dz. cyt., s. 11.
12 J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992.
13 W. Tatarkiewicz, O filozofii i sztuce, Warszawa 1986, s. 70-71.

Wieloznaczność terminów „wartość” i „wartościowanie”, o czym dokładniej 
powiemy jeszcze w dalszym toku wywodu, powoduje różnorodne klasyfikacje 
wartości. Najczęściej to pojęcie utożsamiamy z tym, co jest cenne, co odpowia
da wysokim wymaganiom, jest godne pożądania i stanowi cel dążeń ludzkich. 
Kategoria ta obejmuje idee, przekonania, ideały, przedmioty materialne uznawa
ne za szczególnie cenne dla zbiorowości społecznej i jednostki11. W związku ze 
szkolną edukacją można mówić o wartości wychowawczej, dydaktycznej, po
znawczej, edukacyjnej.

W Słowniku języka polskiego czasownik „wartościować” definiuje się 
jako: określać wartość etyczną, moralną, kulturalną czegoś; szeregować coś 
według tej wartości, szacować, wartościować czyjeś postępowanie, ludzi, 
usłyszane wypowiedzi. Według Jadwigi Puzyniny wartość człowieka zakła
da zawsze osobę wartościującą i przedmiot, stan, czynność, cechy jakiegoś 
przedmiotu, które są wartościowane. Mówiąc o wartościach obiektywnych, 
mamy na myśli albo wartości uniwersalne, uznawane przez wszystkich lub 
większość ludzi, albo - dla ludzi wierzących - wartości uznawane przez 
Boga12

Władysław Tatarkiewicz zwraca natomiast uwagę na chwiejność pojęcia „war
tość” i odnosi je:
- do właściwości rzeczy, niekiedy do samych rzeczy te właściwości posiadających, 
- do właściwości dodatniej lub ujemnej,
- do właściwości rozumianej w znaczeniu szerokim - znaczenie filozoficzne, 

lub węższym - znaczenie gospodarcze.
Filozofowie pytają, czy wartości istnieją same przez się i są trwałe, czy też 

ludzie tworzą wartości w zależności od potrzeb, upodobań, czy zmieniają się one 
w zależności od czasu i okoliczności?13

Problem wartości jest istotnym składnikiem wielu dziedzin wiedzy, które 
stosują różne kryteria wartościowania. Prawda, jak podaje Janusz Gajda, jest 
kryterium wiedzy naukowej, użyteczność - wiedzy utylitarnej, a dobro wiedzy 
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moralnej14. Dyscypliny humanistyczne zwracają szczególną uwagę na istnienie 
oraz hierarchię wartości i ich przekazów w aspekcie aksjologicznym, psycholo
gicznym, socjologicznym i kulturoznawczym.

14 J. Gajda, dz. cyt., s. 11.
15 Tamże, s. 11-16.
16 U. Kopeć, Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń — miłość - nie

nawiść), Rzeszów 2008, s. 11-19.
17 R. Jedliński, Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę 

podstawową, Kraków 2000, s. 10-18.
18 J. Puzynina, Język wartości..., s. 83.
19 W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 75.
20 Tamże, s. 60-62.

Rozumienie terminu „wartość” omawiają dokładnie Janusz Gajda15, Urszula 
Kopeć16 Ryszard Jedliński i inni17.

Na pytanie, co oznacza wartość i wartościowanie w aspekcie lingwistyki 
kognitywnej, czyli jak ludzie doświadczają świata, Jadwiga Puzynina podaje 
eksplikację wartości jako „tego, co dobre”. Natomiast przez wartościowanie 
rozumie „czynność psychiczną człowieka polegającą na stwierdzeniu, jakie i w 
jakim stopniu wartości pozytywne lub negatywne właściwe są - zdaniem osoby 
wartościującej - danym cechom, zachowaniom, a pośrednio podmiotom”18. Za
tem wartościowanie jest procesem formułowania sądów wartościujących przypi
sujących wartości cechom, zachowaniom, stanom rzeczy i przedmiotom. Warto
ściowanie pojmuje Puzynina jako uznawanie czegoś za dobre lub złe, przeżywa
nie czegoś jako czegoś dobrego lub złego. Ludzie powinni wiedzieć, jakie są 
wartości i układy wartości charakterystyczne dla kultury, która kształtowała 
życie ich przodków. Do słów wyrażających wartości zalicza słowa ogólnie oce
niające (dobry, zły, pozytywny, negatywny, dodatni, ujemny, wartościowy, bez
wartościowy) oraz słowa opisowo-oceniające (moralny, piękny, udany).

Najtrudniejszym problemem dydaktyki szkolnej jest pytanie problemowe, 
czy wartości pozarzeczywiste, tak zwane idealne, i wartości fundamentalne, 
czyli transcendentalia, dadzą się urzeczywistnić, np. w sztuce, w poezji. Myśle
nie i mówienie o wartościach wzbogaca rzeczywistość, jest to „dodawanie do 
niej czegoś, czego w niej nie ma, a co być powinno”19. Według W. Stróżewskie- 
go poprzez literaturę, sztukę, poezję możemy stwarzać warunki, by w rzeczywi
stości pojawił się „realny odpowiednik wartości idealnej”20.

Wartościowanie jest istotnym składnikiem nauczania i wychowania. Nawyk 
oceniania nabywa się w najbliższym otoczeniu, według kryterium osobistego 
pożytku. Dostrzeganie interesu drugiego człowieka, kształtowanie się poczucia 
norm moralnych następuje później - w jakiejś mierze wymuszone z zewnątrz.

Ocenianie i wartościowanie jest jedną z funkcji języka jako narzędzia komuni
kacji. Każdy użytkownik języka posiada podstawowe umiejętności tworzenia wy
powiedzi oceniających, które powinna umiejętnie kształcić szkoła. Według R. In
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gardena wartości istnieją i dają się urzeczywistnić, wchodzą w rzeczywistość 
¿wzbogacają tę rzeczywistość21. Natomiast W. Stróżewski wyjaśnia, że urzeczy
wistnienie wartości polega na wprowadzaniu w głąb rzeczywistości czegoś, czego 
w niej nie ma: „Jeżeli mówienie o urzeczywistnianiu czegoś ma sens, to trzeba się 
zgodzić, iż się wie, co ma być urzeczywistniane. To coś może być zrazu jedynie 
projektem, czymś pomyślanym jedynie, musi jednak w jakiś sposób istnieć - choć
by w naszej myśli”22. Każdy człowiek, który uruchamia myślenie o wartościach, 
skazany jest na zajęcie stanowiska wobec wartości. Najpierw rozpoznajemy war
tość, potem ją oceniamy, by następnie wartość urzeczywistniać.

21 R. Ingarden, Wykłady z etyki, wybór i wstęp A. Węgrzecki, Warszawa 1989, s. 337.
22 W. Stróżewski, dz. cyt., s. 58.
23 A. Pilch, O rozpoznawaniu i urzeczywistnianiu wartości w poezji współczesnej. Pytania 

o wartości w szkolnej polonistyce [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus- 
-Sitarz, Kraków 2008, s. 147-148; zob. W. Stróżewski, dz. cyt., s. 36.

Filozofia, która wspomaga pedagogikę i dydaktykę, buduje definicję społe
czeństwa, poszukuje istoty człowieczeństwa. Bycie człowiekiem, stawanie się 
człowiekiem - to kierowanie się wartościami.

W. Stróżewski w książce W kręgu wartości w rozdziale o stawaniu się 
człowiekiem stawia pytania:
- Jakie to są wartości?
- Jaką być osobowością?
- Czy każda osobowość zasługuje na szacunek, czy każda jest wartością?
-Gdzie szukać wartości, w czym upatrywać jej kryterium, jeśli dobro i zło 

w równej - zdaje się - mierze staje się udziałem ludzkiej natury?23

2. Typologia i hierarchia wartości

W typologii i hierarchii wartości znamienna jest różnorodność i wzbogaca
jąca rozmaitość ujmowania tych zagadnień.

Wielokrotnie w tej dziedzinie wypowiadała się Jadwiga Puzynina. W typologii 
wartości zastosowała podział na wartości odczuwane, uznawane, deklarowane, war
tości ostateczne (podstawowe, absolutne), instrumentalne (uzualne, pragmatyczne), 
które służą do osiągania innych wartości. Ze względu na treść dzieli wartości na: 
estetyczne, hedonistyczne, witalne, moralne, poznawcze, sacrum i inne.

Autorka rozprawy Język wartości proponuje własną typologię wartości:
1. Wartości pozytywne:

1.1. Wartości instrumentalne wyrażane leksemami: pożyteczny, pożytek, uży
teczny, zdolny do czego, przydatny, dobry do, doskonały do, świetny do, 
znakomity do, wspaniały do, nadawać się do, przydawać się do;

1.2. Wartości ostateczne: wartości transcendentne, inaczej metafizyczne (do
bro, świętość), poznawcze (prawda), estetyczne (piękno), moralne (do
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bro, dobro drugiego człowieka), obyczajowe (zgodność z obyczajem), 
witalne (własne życie), odczuciowe, w tym hedonistyczne (poczucie wła
snego szczęścia, przyjemności);

2. Wartości negatywne:
2.1. Wartości instrumentalne wyrażane leksemami: nieużyteczny, nieużytecz- 

ność, nieprzydatny, nieprzydatność, niezdatny do, niedobry do, nie nada
wać się do, nie przydawać się do, do niczego, nic niewarty;

2.2. Wartości ostateczne (zło, niewiedza, błąd, brzydota, śmierć, nieszczę
ście, ból, krzywda innego człowieka, brak przystosowania do panują
cego obyczaju) .24

24 J. Puzynina, Język wartości..., s. 39-43.
25 Tamże, s. 50-100.
26 Tamże, s. 111-130.

J. Puzynina proponuje zestaw leksemów wartościujących ważnych dla se
mantyki i pragmatyki wartości. Są to: dobry, dobrze, dobro, zły, źle, zło; pozy
tywny - negatywny; dodatni - ujemny; wartość, wartościowy - bezwartościowy; 
wartościować i oceniać; powinien, powinność i obowiązek; właściwy - niewła
ściwy; słuszny, słusznie; wart(y) czegoś; godny czego; zasługiwać na coś; obo
jętny - nieobojętny25.

Wymienione leksemy są szczególnie ważne dla zrozumienia wszystkich 
wypowiedzi wartościujących.

Wartościowanie posługuje się swoimi środkami wyrażania w języku (sys
temowe, skonwencjonalizowane) i tekście (fakultatywne, zależne od kontekstu). 
Dzieli się je też na pozajęzykowe (intonacja, symbole dźwiękowe), graficzne 
(gesty, mimika) i językowe: fleksyjne, składniowe, słowotwórcze, leksykalne, 
oparte na frazeologizmach i tropach systemowych oraz oparte na tropach i figu
rach tekstowych, np. metaforze, porównaniu, alegorii, symbolu26.

Wartości można trafnie opisać w powiązaniu z filozoficzną koncepcją czło
wieka. Szczególnie przydatna okazuje się nagromadzona przez językoznawcę 
wiedza o wartościach, jej opisy potoczne, słownikowe, analizy znaczeń podsta
wowych leksemów wartościujących, zestaw środków językowych i niejęzyko- 
wych służących do wartościowania.

W podziale wartości ważną rolę odgrywa semantyczna kategoria wartości. 
Zdaniem Jadwigi Puzyniny problematyka ogólnej kategoryzacji semantycznej 
wartości jest niezbędna do wnikania w sens wypowiedzi wartościujących, dla 
orientacji we własnym świecie wartości oraz oceny całych kultur.

Wśród wielu propozycji kategoryzacji wartości na uwagę zasługuje nieco 
zmodyfikowana przez J. Puzyninę kategoryzacja Maksa Schelera, którą przedsta
wia w następującym układzie:
1. Wartości hedonistyczne, których centrum stanowią: pozytywna wartość od

czucia przyjemności i negatywna - odczucia przykrości;
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2. Wartości witalne - ich centrum (pozytywne i negatywne) to życie i śmierć 
(a wraz z tym: zdrowie i choroba);

3. Wartości społeczno-kulturowe - cenione lub negowane przez ludzi: tradycja, 
obyczaje, prawo, moda i inne;

4. Wartości duchowe:
a) poznawcze - ich centrum pozytywne stanowi prawda jako adekwatna wo

bec rzeczywistości wiedza o niej, którą człowiek w interakcjach dzieli z in
nymi, natomiast centrum negatywne - brak wiedzy o rzeczywistości i brak 
wiarygodnych wypowiedzi na jej temat;

b) wartości estetyczne, których centrum pozytywne stanowi piękno wiążące 
się z głębokim przeżyciem harmonii i doskonałego wyrazu jakichś wartości 
duchowych dzięki temu, co postrzegamy jako piękne; centrum negatyw
nym tej kategorii jest to, co wobec piękna przeciwstawne: brzydota, kicz;

c) wartości moralne, wiążące się z wrażliwością na krzywdę drugiego czło
wieka (w skali społecznej na krzywdę całych zbiorowości) połączoną z pra
gnieniem czynienia dobra, przejawiającą się w postawach i działaniu; cen
trum negatywne wartości moralnych to brak takiej wrażliwości, a wraz 
z tym postawy i działania krzywdzące innych ludzi;

d) wartości transcendentne, właściwe tym, którzy wierzą w istnienie »drugie
go dna« rzeczywistości, niedającego się poznać zmysłami i objąć do końca 
rozumem - ich centrum pozytywne to Bóg (dobra moc), a centrum nega
tywne to szatan (zła moc). Wartości transcendentne wpływają na interpre
tację innych wartości. Wartości transcendentne pozytywne nazywamy sa
kralnymi, a ich oddziaływanie na inne wartości - sakralizacją. Mówimy na 
przykład o sakralizacji prawdy, piękna, także cierpienia czy też śmierci” .27

27 J. Puzynina, Wartości, etyka, sacrum w języku [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, 
red. M. Czermińska i in., Kraków 2005, s. 340.

28 T. Patrzałek, Dydaktyka mówienia o wartościach i ocenach, „Polonistyka” 1996, nr 4, 
s. 219-224.

29 R. Ingarden, O poznawaniu dzieła literackiego, przekł. D. Gierulanka, Warszawa 1976, s. 204.

Tadeusz Patrzałek na podstawie praktyki wyodrębnił natomiast cztery kate
gorie wartości:
- ostateczne (byt, życie, prawda, świętość);
- moralne (miłość, dzielność, uczciwość, grzeczność, tolerancja);
- użytkowe (pożytek, bogactwo, wiedza, władza, seks);
- estetyczne (piękno, ład, komizm, gust, moda).

Przywołany dydaktyk w artykule Dydaktyka mówienia o wartościach przypomi
na, że Max Scheier narzekał, iż „żadna z wartości nie da się pojęciowo określić”28.

W rozważaniach na temat typologii i hierarchii wartości na uwagę zasługują 
wypowiedzi Romana Ingardena O polifonicznej harmonii estetycznych walorów 
dzieła oraz jego teoria wartości29.
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Według autora studiów Przeżycie - dzieło - wartość wartości są „dobrami 
występującymi w świecie człowieka, zawsze są wartością czegoś albo w czymś, 
albo na czymś ugruntowaną”30.

30 Tenże, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970, s. 236.
31 Tenże, Przeżycie - dzieło - wartość, Kraków 1996, s. 78-82, 85; cyt. za: B. Myrdzik, Rola 

hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999, s. 47.
32 M. Gołaszewska, Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji i struktury wartości 

w estetyce, Warszawa 1970; taż, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Warszawa 1984.
33 W. Stróżewski, Wartości estetyczne i nadestetyczne [w:] O wartościach w badaniach lite

rackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 43.

Ponieważ różne wartości mają odmienne sposoby istnienia, Ingarden zapro
ponował następującą typologię wartości:
A. Wartości witalne - spokrewnione z wartościami utylitarnymi i przyjemno

ściowymi,
B. Wartości kulturowe (duchowe), wśród których wyodrębnia:

1) poznawcze,
2) estetyczne,
3) socjalne (obyczajowe), 

C. Wartości moralne .31
Do wymienionych wartości w późniejszym okresie dodawał wartości oso

bowe i wartości artystyczne. W hierarchii wartości najwyżej cenione są wartości 
moralne, ponieważ wiążą się z wrażliwością sumienia, zdolnością do pełnienia 
i umiłowania dobra. Ingarden szczególną rolę przypisywał wartościom estetycz
nym, a obok nich wartościom artystycznym ewokowanym przez dzieło sztuki.

Ingardenowi zarzucano pomijanie innych niż estetyczne funkcje sztuki. 
Uczniowie Ingardena - jak na przykład Maria Gołaszewska - przekraczali sa
mowystarczalność i autoteliczność wartości estetycznych32.

Natomiast Władysław Stróżewski stwierdza, że wartości estetyczne sprzyja
ją „nadbudowaniu” wartości znajdujących się min. poza dziełem, które jest 
miejscem ich realizacji. Poza wartościami estetycznymi wyodrębnił wartości 
nadestetyczne, np.:

- wartości istnienia,
- wartości prawdy i prawdziwości,
- wartości moralne,
- wartości sacrum - najwyższa ze wszystkich kategoria.
Zdaniem Stróżewskiego tylko arcydzieła zawierają wartości nadestetyczne, 

których doznanie wymaga od odbiorcy szczególnych umiejętności hermeneu- 
tycznych33.

Wśród różnorodnych koncepcji wartości znajdują się - zdaniem Barbary 
Myrdzik - kontrowersyjne (dyskusyjne) poglądy na temat sposobu poznawania 
wartości34.
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Na ogół przyjmuje się, że dzieła sztuki dzięki przeżyciu estetycznemu, to 
jest w aktach emocjonalno-poznawczo-wolicjonalnych, stanowią zindywidu
alizowaną reakcję człowieka na przedmiot estetyczny. Stąd odpowiedź na py
tanie o wartości - według Ingardena - odbywa się w wielofazowym przeżyciu 
estetycznym.

Przy podziale i typologii wartości, które są również narzędziem społecznego 
władania, należy omówić ich funkcje, wyróżnione przez Leszka Jazownika34 35.

34 B. Myrdzik, dz. cyt., s. 49; por. S. Kamiński, Jak uporządkować rozmaite koncepcje war
tości [w:] O wartościowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, 
s. 11-18.

35 L. Jazownik, Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie wartości, aksjologii i edukacji 
aksjologicznej. Analiza metadyskursywna i jej edukacyjne implikacje [w:] Czytanie tekstów kultu
ry. Metodologia - badania - metodyka, red. B. Myrdzik, I. Morawska, Lublin 2007.

36 Tamże, s. 27.
37 Tamże, s. 29.

1. Funkcja waloryzująca - funkcja motywacyjna i sterująca: Wartości mo
tywują nasze działania i je ukierunkowują. Władza we współczesnym świecie 
stymuluje zwłaszcza ludzkie dążenia i pragnienia. „Tak więc, kto ma w ręku 
wartości, ten ma rząd dusz, ten może zarówno poszczególne jednostki, jak też 
masy społeczne popychać w wybranym przez siebie kierunku” .36

2. Funkcja integrująca - integruje grupy społeczne poprzez wspólny system 
wartości i wspólną wizję świata.

3. Funkcja normalizująca - wartości służą normalizacji poprzez funkcję dia
gnostyczną, dyferencjacyjną, funkcję hierarchizującą, korygującą, kontrolną, 
selekcyjną.

4. Funkcja tożsamościotwórcza - towarzyszy funkcji normalizującej. Zakodo
wanie w umysłach ludzi określonych wartości, zawładnięcie ich świadomo
ścią - to podstawowe narzędzia władania. Głęboko uwewnętrznione normy 
i sposoby realizacji owych wartości kształtują tożsamość kulturową jednostek. 
„W społeczeństwach totalitarnych tożsamość ta kreowana jest wokół wartości 
ideologicznych, w państwach demokratycznych formowana bywa na ogół 
przy odwołaniach do wartości liberalno-demokratycznych, natomiast w pań
stwach wyznaniowych i fundamentalistycznych osnuwa się ją wokół wartości 
natury religijnej” .37

Natomiast filozoficzna refleksja nad wartościami według Jerzego Kmity - 
jak podaje Jazownik - pełni cztery funkcje. Są to:
1. Funkcja światopoglądowo-waloryzacyjna aksjologii ogólnej i humanistycz

nych nauk o wartościach, wskazuje na wartości „ostateczne” (światopoglądo
we) i służy utrzymaniu jakiegoś stosunku władania.

2. Funkcja kulturowo-edukacyjna (perswazyjna) polega na wpajaniu jednost
kom określonych wartości lub ich dezawuacji. Perswazja dyskwalifikuje pod 
względem intelektualnym i moralnym jednostki kwestionujące narzucane 
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normy i wartości, ustalenia jako „naukowe”, „filozoficzne”, „obiektywne”, 
„rzeczywiste” i prawdziwe. Posądza się, że perswazja nie rozpatruje rzeczy 
w sposób obiektywny, zgodny z rzeczywistością, że rozmija się z prawdą.

3. Funkcja normalizująco-hierarchizująca według Foucaulta służy tworzeniu 
prawdy o człowieku i jego funkcjonowaniu, prawdy, która sankcjonuje normy 
społeczne. Funkcja ta staje się instrumentem selekcji, napiętnowań i wyklu
czeń.

4. Funkcja technologiczna realizowana jest głównie przez humanistyczną re
fleksję nad wartościami (psychologia wartości, socjologia wartości, pedago
gika wartości), określa sposoby działań w zakresie osiągania społecznych 
wartości i norm.

Określona wyżej wymienionymi funkcjami wartości edukacja aksjologiczna 
według Foucaulta ma na celu wychowanie obywatela przez władzę do służenia 
władzy.

Za określeniami „wychowanie ku wartościom”, „zaszczepianie młodzieży 
uniwersalnych wartości”, „otwieranie wychowanków na Piękno, Dobro, Praw
dę” często kryje się - jak stwierdza Jazownik - wymuszanie na uczniach głębo
kiej internalizacji narzuconych im norm. W tym celu wykorzystuje się rozmaite 
instrumenty: uwodzenie, rozbudowywanie sieci monitoringu, wywieranie presji 
psychicznej przez zastraszanie, szantażowanie, wzbudzanie poczucia winy, blo
kowanie i marginalizowanie dyskursów alternatywnych, stosowanie bogatego 
repertuaru kar38.

38 M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, przekł. T. Komendant, Warszawa 
1993.

39 Z. Kwieciński, Sytuacja anomii społecznej jako blokada rozwoju młodzieży ku orientacji 
etycznej [w:] Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Toruń 1990.

40 Zob. L. Jazownik, Wyzwolić moc lektury. Aksjologiczno-dydaktyczny sens dzieła literac
kiego, Zielona Góra 2004, s. 275-285.

W świetle przedstawionych funkcji wartości w edukacji i w refleksji aksjo
logicznej należy uwzględnić w dydaktyce wartości następujące sugestie:

1. Pożądana jest postawa daleko idącej powściągliwości w myśleniu o edu
kacji aksjologicznej.

2. Dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego niezbędne jest - we
dług Zbigniewa Kwiecińskiego i Lecha Witkowskiego - wprowadzenie w pro
cesie nauczania i wychowania młodzieży trój etapowego modelu . Model ten 
obejmuje przechodzenie od kultury niekwestionowanych norm (etap przed
szkolny i wczesnoszkolny) poprzez kulturę stopniowego otwierania się na in
ność (starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum) ku kulturze metarefleksji 
i autodystansu (szkoła ponadgimnazjalna) .

39

40
3. Dzieła literackie mogą być doskonałym instrumentem zaszczepienia bo

gactwa ludzkiego świata wartości. Szkoła wpaja uczniom przekonanie o po
wszechnym obowiązywaniu określonych wartości społecznych i braniu całkowi
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tej moralnej odpowiedzialności za ich wybór. Szkoła może stać się niezmiernie 
ważną instytucją w procesie przebudowy życia społecznego, instytucją wspiera
jącą formowanie się obywatelskiego społeczeństwa41.

41 L. Jazownik, Społeczny sens oraz społeczne funkcjonowanie -wartości..., s. 53.

4. Nieco inne - poparte empirycznie - ujęcie problematyki wartości zapre
zentowała Jadwiga Kowalikowa. Prowadzone przez tę uczoną badania obejmu
jące spontanicznie nasuwające się skojarzenia wywoływane przez pojęcie dobro, 
zło oraz dokończenie rozpoczętej myśli: Najważniejsze w życiu człowieka współ
czesnego jest... były równocześnie weryfikacją podziałów zaproponowanych 
przez Jadwigę Puzyninę i Tadeusza Patrzałka. J. Kowalikowa wyodrębniła jesz
cze jedną klasę wartości - nazwaną mianem społecznych.

Pod względem liczebności na pierwszym miejscu znajdują się z jednej stro
ny wartości tzw. morałne, z drugiej - hedonistyczne (odczuciowe). Większość 
wartości hedonistycznych identyfikuje się niemal u wszystkich respondentów 
(min. miłość, przyjaźń, spełnienie, szczęście, pomoc, radość, przyjemność, cier- 
płiwość, szczerość).

Słabszą reprezentację zyskały wartości obyczajowe i społeczne (min. dom, 
rodzina, rodzice, unikanie konfliktów, praca, serdeczność).

W słownictwie wartościującym Kowalikowa dokładnie omawia pole seman
tyczne pojęcia dobro'.

Wartości sakralne: Bóg, wiara, świętość, anioł.
Wartości poznawcze: prawda, wiedza, rozum.
Wartości moralne: miłość, spełnienie, przyjaźń, ałtruizm, zdołność współ

czucia, poświęcenie, przebaczenie, cierpliwość, wyrozumiałość, łaskawość, da
wanie, szczerość, hojność, uczynność, niesienie pomocy, uszczęśłiwianie innych, 
życzliwość, szacunek dła innych, serdeczność, szłachetność, kierowanie się za
sadami, prostołinijność, bezinteresowność, miłosierdzie, oddanie innym.

Wartości estetyczne: piękno, harmonia, ład, uroda, urok, sztuka, ładne 
ubrania, ładne mieszkanie, muzyka.

Wartości obyczajowe: grzeczność, uprzejmość, serdeczność, łagodność, 
takt, delikatność, spontaniczność, świętowanie, święta, budzenie zaufania, 
otwartość, tołerancja.

Wartości społeczne: dom, rodzina, rodzice, matka, ojciec, dziecko, brat, 
babcia, partner, zgodłiwość, poczucie współnoty, sołidamość, równe traktowa
nie wszystkich łudzi, łudzie, praca, unikanie konfliktów, umiejętność wychodze
nia z trudnych sytuacji bez agresji.

Wartości hedonistyczne: przyjemność, radość, poczucie bezpieczeństwa, 
czułość, miła atmosfera, seks, miłe samopoczucie, intymność, wypoczynek, czy
stość, ciepło, bliskość drugiego człowieka, spokój, szczęście, zadowołenie, do
brobyt, łuksus, zabawa, zaspokojenie, sytość, rozkosz, dobry humor, śmiech, 
taniec, dobre jedzenie, wygodne życie, być łubianym.
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Badani przez J. Kowalikową respondenci pominęli wartości witalne. Za
brakło także w ich wypowiedziach takich wartości fundamentalnych, jak: wol
ność, honor, sprawiedliwość, patriotyzm, odwaga, wytrzymałość, męstwo.

Role semantyczne pojęcia zlo i kategorie w tym zakresie są wymieniane 
przez większość badanych, co uwiarygodnia ich ponadindywidualną ocenę. An
ty wartościom towarzyszą takie zjawiska zewnętrzne, jak: strach, płacz, łzy, kło
poty, kara.

Wartości ostateczne, ich przeciwieństwo określają takie pojęcia, jak: 
śmierć, szatan, diabeł, piekło, brak nadziei, zbrodnia, kłamstwo, rozpacz, nicość, 
pustka, ból, samotność, cierpienie, strach, ciemność, choroba, kalectwo, zwąt
pienie, bezsens, grzech, bezsilność, nieszczęście, zawód, rozgoryczenie.

Wartości moralne, ich zaprzeczeniem są takie pojęcia, jak: nienawiść, za
wiść, przemoc, wrogość, chciwość, fałsz, obłuda, kłamstwo, egoizm, gniew, 
agresja, nieszczerość, nieuczciwość, hardość, zdrada, intryga, mściwość, 
oschłość, obojętność wobec łudzi, oziębłość, złośłiwość, łekceważenie, pogarda, 
szyderstwo, wyśmiewanie się, dręczenie innych, ironia, chamstwo, gburowatość, 
zaśłepienie, nietołerancja, niesprawiedliwość, krzywda, występek, zazdrość, 
bezwzgłędność, niewyrozumiałość, gwałtowność, złe uczynki (m.in. zabijanie, 
napady, powodowanie wypadków, rozbój, oszustwo, kradzież, gwałt {i ich 
sprawcy, np. zbrodniarz, zabójca, złodziej, morderca}, patołogie seksuałne, de
strukcje, rywalizacja, podłość, nałogi, wojna).

Wartości użytkowe, ta kategoria w zebranym materiale j est słabo reprezen
towana. Ze złem badani wiązali: materializm, głód, niedostatek, politykę, anar
chię, manipułacje, nadużywanie Internetu. Nie wymieniono ałkohołizmu, głupo
ty, niepowodzenia, strat materiałnych.

Wartości estetyczne, w wypowiedziach respondentów brak antywartości 
estetycznych.

W uzupełnieniu pytania: Co jest najważniejsze w życiu współczesnego czło
wieka? badani wymieniali:
-pieniądz i pogoń za nim, mamona, dobra materiałne, korzyści materiałne, 

bogactwo, dostatnie i wygodne życie;
- osobisty sukces, kariera zawodowa i społeczna;
- dobre wykształcenie;
- dobra praca, dobrze płatna praca, wysokie zarobki za pracę.

Krytykując taką postawę, stwierdzali, że celem człowieka powinno być:
- drugi człowiek;
- miłość;
- szczęście rodzinne;
- samoreałizacja i zadowołenie;
- odnałezienie się we współczesnym świecie, nie gubić własnego ja i swojej 

wartości.

19



Za najważniejsze uważali przede wszystkim: miłość, dawanie jej i odbiera
nie sygnałów odwzajemniania, odczuwanie osobistego szczęścia i dawanie go 
innym, odnałezienie własnej drogi do szczęścia, doświadczenie szczęścia rodzin
nego, posiadanie dobrego partnera, dzieci, bezpiecznego domu, życie z kocha
nymi i kochającymi się osobami, zdrowie, serdeczne stosunki z innymi łudźmi, 
umiejętność dogadywania się z nimi, życie w zgodzie ze wszystkimi, zdołność do 
kompromisu, dar obrony własnych interesów bez uciekania się do agresji, dobre 
zdrowie własne i błiskich, posiadanie interesującej, dobrej pracy, powodzenie 
wżyciu prywatnym i zawodowym, wykształcenie, poczucie bycia potrzebnym, 
akceptowanym i docenianym przez innych, wewnętrzny spokój, czynić dobrze, 
przestrzegać zasad morałnych, opinia dobrego, przyzwoitego człowieka, dążenie 
do piękna, zgoda z samym sobą, osiągnięcie stabiłizacji życiowej, znałezienie dła 
siebie miejsca w świecie, zaakceptowanie otoczenia, honor, wiara, posiadanie 
własnego miejsca, brak poczucia marnowania czasu oraz własnego życia, móc 
u kresu swego życia powiedzieć, że było ono dobre i pracowite, zyskać łudzkie 
zaufanie, być sprawiedliwym, umieć się cieszyć*2

Typologia i hierarchia wartości z innych i różnych punktów widzenia zosta
nie jeszcze uwzględniona w dalszych rozważaniach.

3. Hierarchia wartości a postawy aksjologiczne

Dla każdego człowieka, który świadomie przeżywa swój los, niezbędna jest 
ogólna hierarchia wartości, którą uznaje, należyte rozumienie pojęcia hierarchii 
i konfliktów wartości. Szczególnie ważne są hierarchie wartości realizowanych 
w sytuacjach, w których dochodzi do konfliktów wartości, kiedy trzeba wybie
rać np. między wartościami przyjemności i zdrowia, a także prawdy i dobra 
drugiego człowieka, własnego życia i dobra ogólnego.

W wyborze wartości ważną rolę odgrywa znajomość wyróżnionych przez 
socjologów trzech typów ludzkich postaw:
- egocentrycznej - nastawionej na własne dobro,
- aliocentrycznej - sytuującej na pierwszym miejscu dobro innego człowieka, 
- socjocentrycznej - nastawionej na dobro ogólne, dobro społeczne.

Postawy egocentryczne bardzo często prowadzą do lekceważenia wartości mo
ralnych i wywiedzionych z nich norm Do tego samego może prowadzić postawa 
jednostronnie socjocentryczna, tzw. społecznikostwo. W „życiu wartościami” ważne 
jest zachowywanie równowagi między przedmiotami zainteresowań i aktywności.

42 J. Kowalikowa, Różne aspekty mówienia o wartościach i wartościowaniu w ramach 
kształcenia językowego w szkole [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. 
A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 228-229; zob. R. Jedliński, Typologie wartości [w:] tegoż, 
Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, 
Kraków 2000, s. 21-26.
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Uświadomienie hierarchii wartości jest szczególnie ważne w procesie edu
kacji aksjologicznej. W tej dziedzinie należy odwołać się do typologii wartości 
Jadwigi Puzyniny z rozdziału trzeciego jej książki Język wartości ujętej też w in
nych, już wymienionych pracach tej autorki. Zdaniem Bożeny Chrząstowskiej 
na uwagę zasługują podziały na wartości „deklarowane, uznawane, odczuwane” 
czy „absolutne i służebne”, które są istotne dla nauczyciela. Dla uczniów wy
starczający jest podział ze względu na treści: wartości hedonistyczne, witalne, 
duchowe, sakralne.

Józef Tischner - jak podkreśla Bożena Chrząstowska - wyznaje z pełnym 
przekonaniem, że źródłem sensu życia i nadziei jest Bóg, z którego człowiek 
czerpie miarę swej wspaniałomyślności43 44.

43 B. Chrząstowska, Wartości odkrywane, narzucane i postulowane w edukacji polonistycznej 
[w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. R.M. Czermińska i in., Kraków 2005, s. 313, 322.

44 J. Tischner, Etyka wartości i nadziei [w:] D. Von Hildebrandt, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, 
J. Tischner, Wobec wartości, Wyd. „W drodze”, Poznań 1984, za: B. Chrząstowska, Literatura 

Zasadniczą cechą wartości jest - stosowana przez filozofów - hierarchicz- 
ność, podział na wartości wyższe i niższe, pozytywne i negatywne. Uprawiane 
przez filozofów hierarchizowanie okazuje się szczególnie ważne dla wychowa
nia, z porządku wartości wynikają bowiem zadania wychowawcze.

Max Scheier, który najtrwalej zapisał się w teorii wartości, zbudował czte
rostopniową drabinę aksjologiczną, wyróżniając wartości:
- hedonistyczne - przyjemne, nieprzyjemne związane ze sferą zmysłową, 
- witalne - wartości życia (utylitarne, pomyślne, zapewniające powodzenie), 
- duchowe - wartości estetyczne, poznawcze, moralne,
- religijne - odniesione do absolutu, ujmowane w opozycji: święte, grzeszne.

U Schelera wartości dobra i zła są nadrzędnymi kategoriami. Dobro łączy 
się z wartościami pozytywnymi, a zło z negatywnymi. Scheier nie wyodrębnia 
moralności jako szczególnego sposobu ludzkiej aktywności, która miała ogar
niać całą sferę ludzkiego działania. Mimo że różni filozofowie polemizowali 
z pojmowaniem roli i miejsca wartości moralnych u Schelera, wszyscy jednak 
- Hartmann, Ingarden, Tischner, Stróżewski - uznają hierarchiczną strukturę 
wartości. W różny sposób interpretują hierarchiczne zależności między warto
ściami, a w miejsce religijnego wymiaru systemu Schelera postulują pluralizm 
filozoficzny.

Dla porównania warto przywołać typologię Józefa Tischnera, który do war
tości duchowych zalicza wartości estetyczne i etyczne. Ostatni szczebel drabiny 
aksjologicznej uważa za otwarty na różne rodzaje wartości. Zdarza się, że nie 
wszyscy ludzie za najwyższą wartość uznają Boga, wielu szuka oparcia w tym, 
co „po ludzku jest święte”. Do takich wartości zaliczają: Ludzkość, Naród, Oj
czyznę, Historię. Tym świętościom służy człowiek, są dla niego ostoją, nadają 
sens mzszym wartościom, nadają sens życiu .
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Dla uczniów B. Chrząstowska proponuje zbudować poglądową drabinę ak
sjologiczną:

Przyjemność Zadowolenie Radość Szczęście
Wartości 

hedonistyczne
Wartości 
witalne

Wartości 
duchowe

Wartości święte 
(sakralne)

lato, kąpiel w morzu, 
zima, ogień w komin

ku, smaczny obiad, 
zabawa, taniec

życie-zagrożenie, 
zdrowie-choroba, 

walka-klęska, 
sukces-porażka, 

hart, siła-słabość, 
odwaga-strach

prawda, dobro, 
piękno, nauka, praca 

twórcza, muzyka, 
literatura, sztuka

Bóg, święty człowiek, 
Naród, Ojczyzna, 
Ludzkość, Dom, 
Rodzina, Sztuka

Należy się zastanowić, dlaczego jedne wartości są niższe, inne wyższe i jakie 
jest ich miejsce na drabinie aksjologicznej. Czas jest miarą wartości wyższych i ich 
wpływu na osobowość, na człowieczeństwo. Wartość wyższa trwa dłużej i głębszy 
jest jej wpływ na człowieka, ona nadaje też sens niższym wartościom

Przyjemności trwają krótko, ponieważ są „naskórkowe”, nie ogarniają całe
go człowieka, znajdują się na powierzchni życia. Starożytni hedoniści - jak Ho
racy i Epikur - głosili zasadę życiową Carpe diem. Dla palacza palenie papiero
sa jest miłą przyjemnością, ale po niej pozostaje przykry smak w ustach i świa
domość, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia. Podobne przeżycia towarzyszą 
narkomanom, pijakom i wszystkim, którzy chwilową i najczęściej zmysłową 
przyjemność traktują jako wyłączną wartość wżyciu.

Przedstawione w schemacie B. Chrząstowskiej przyjemności, obejmujące 
także wartości hedonistyczne, nie szkodzą zdrowiu, są miłe dla każdego. Hoł
dowanie przyjemnościom polega na rezygnacji z wartości wyższych, a to pro
wadzi do poważnego błędu etycznego. Preferowanie wyłącznie wartości hedoni
stycznych rozbudza egoizmu, oddala od ludzi, przekreśla wartości etyczne, które 
ujawniają się zawsze wobec drugiego człowieka.

Odwracanie się od trudnej świadomości rzeczy ostatecznych, wypowiadanie 
się poprzez „język zaprzedany zmysłowi dotyku”, czyli światu materialnemu, 
prowadzi do odwracania się od trudnej świadomości rzeczy ostatecznych i rezy
gnacji z wartości duchowych.

Drugą grupę wartości stanowią wartości witalne, które ogarniają całego czło
wieka, są głębsze, rodzą zadowolenie, trwają dłużej niż chwilowa przyjemność.

Życie, które jest najważniejszą wartością, umożliwia zdobywanie innych 
wartości, wymagających wiele wysiłku w osiąganiu sukcesu życiowego, tężyzny 
fizycznej, pokonania choroby i słabości. Szczególnego znaczenia wartościom 
witalnym nadaje sentencja Mens sana in corpore, sano. Widoczne są one w mło
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dej twórczości Skamandrytów, np. w wierszach sportowych Kazimierza Wie
rzyńskiego czy w zachwycie nad samym istnieniem wtórniku Wiosna i wino.

Ta pozytywna manifestacja witalizmu kontrastuje z wizją negatywną, repre
zentowaną np. przez Fryderyka Nietzschego. Autor Woli mocy i Tako rzecze 
Zaratustra z podobnych wartości wywiódł swoją filozofię mocy i woli, z niej 
później narodziły się idea „nadczłowieka”, rasizm, hitleryzm prowadzące do 
ludobójstwa i Holokaustu.

Nietzsche odrzucił obiektywny porządek wartości i wprowadził własny. 
Głosił, że jedynie pozytywne wartości witalne są prawdziwymi wartościami 
ludzkimi, służą zdrowiu, dobrej rasie. Natomiast to, co przynosi słabość i choro
bę, jest etycznie złe. Prawo życia zezwala na to, by silniejszy zabijał słabszego, 
a prawdziwym złem jest litość nad słabością. Historia XX i początku XXI wieku 
pokazała, że subiektywizm etyczny, naruszenie porządku wartości jest źródłem 
chaosu i nieszczęścia.

Wartości witalne, motywy przemijania życia ukazywane są w literaturze 
z nostalgią i melancholią, dlatego warto je równoważyć, wprowadzając na wyż
sze piętra, w sferę wartości duchowych. Wartości duchowe owocują trwałą ra
dością, która gości w psychice człowieka po doświadczeniu prawdy (myślenia), 
dobra (działania), po doznaniu piękna i przeżyciu satysfakcji estetycznej, a także 
przez odbiór dzieła sztuki, względnie poprzez własną twórczość artystyczną.

Nosicielem wartości duchowych jest persona - osoba i to wszystko, co jest 
skutkiem osobistej kultury i duchowego rozwoju. „Na tym poziomie - pisze 
Bożena Chrząstowska - porządek wartości pozostaje nie naruszony - tu prze
zwycięża się subiektywizm etyczny, człowiek bowiem osiąga wspaniałomyśl
ność, a ta postawa nie szuka swego, jest otwarta ku ludziom i światu. Człowiek 
wspaniałomyślny cieszy się radością czystą, żyje satysfakcją bliską szczęściu, 
sprawia dobro dla samego dobra, nie dla korzyści czy przyjemności, jest zdolny 
do poświęcenia i heroizmu. Wartości duchowe otwierają człowieka ku świętości. 
Człowiek wierzący, który osiągnął wspaniałomyślność, otwiera się na świat tak, 
jak otwiera się na świat sam Bóg - ojciec Jezusa”45.

45 Tamże, s. 75; B. Chrząstowska, dz. cyt., s. 94.

Wartości sakralne stanowią ukoronowanie wartości, nadają sens innym war
tościom i dążeniom człowieka do ich realizacji. Według drabiny aksjologicznej 
im wartości są wyższe, tym bardziej są trwałe (chwila//czas upływaj ą- 
cy//wieczność), tym głębsza płynie z nich radość, tym bardziej nadają sens niż
szym wartościom.

Niedościgły wzór doskonałej miłości stanowi świętość Boga, która daje 
człowiekowi nadzieję i ocalenie. W każdym człowieku odzywa się pragnie
nie sensu życia. Zostaje ono zaspokojone w trwałej, nieprzemijającej nadziei, 
której podstawą jest Bóg. Kiedy nie możemy przezwyciężyć grozy śmierci, 
rodzi się wtedy poczucie bezsensu. Dopiero bowiem w perspektywie końca 
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można przyjąć filozoficzny sens drogi życiowej. Ukazuje go Norwid w For
tepianie Szopena.

Przedstawiona poprzednio hierarchiczność wartości zmusza odbiorcę tekstu 
literackiego do nieustannego wyboru zarówno wartości „wyższych” i „niż
szych”. Ukazuje pejzaż aksjologiczny w stałych ontologicznych przeciwień
stwach dobra i zła, piękna i brzydoty, słuszności i niesłuszności, a także święto
ści i grzechu.

Józef Tischner wyraźnie podkreśla, co jest źródłem sensu życia, nadziei, co 
stanowi najwyższą wartość: „Świętość jest tym, co najważniejsze. Gdy człowiek 
spojrzy w twarz prawdziwej świętości, budzi się w nim najwyższy zachwyt ¿po
czucie szczęścia. Świętość nadaje sens wszystkim innym wartościom [...] Ona 
utrwala to, co dobre, sprawiedliwe, heroiczne. Ona jest ponad czasem i ponad 
przestrzenią, a zarazem przenika to, co jest w czasie i w przestrzeni. Święte budzi 
w człowieku poczucie nabożeństwa. Świętość jest źródłem religii. Ludzie tęsknią 
do spotkania ze świętością: z Bogiem, ze świętym człowiekiem. Zarazem jednak 
zamykają się przed nią [...] Niepewność świętości sprawia, że niepewna staje się 
dla nich etyka [...]. W ten sposób wiara w Boga spoczywa u podstaw etyki. Ale 
Bóg nie jest tutaj ani sędzią, ani sankcją etyczną. Bóg jest tym, z Kogo człowiek 
czerpie miarę swej wspaniałomyślności [...]. Tym, który go uczy, co to znaczy 
pozwolić być drugiemu i co to znaczy nie złamać trzciny nadłamanej'^'.

4. Słownictwo wartościujące 
— wartość, sacrum, etyka w języku

Wartości

Według J. Puzyniny język naturalny jako system i jako teksty to pojemniki 
zawierające przekazy wartości, etyki i sacrum, których poznawanie może owo
cować ich internalizacją. Język i teksty stanowią narzędzie przekazywania przez 
nadawców w różny sposób rozumianych wartości, etyki, sacrum. Stąd bardzo 
istotne jest pytanie, jak etyka, sacrum i ogólne pojęcie wartości są obecne w na
szej współczesności.

Wartości stanowią pojęcie nadrzędne wobec sacrum. Natomiast etyka jest 
zbiorem zasad wartości tworzących pewien uhierarchizowany system reguł, 
którymi ludzie powinni się kierować w życiu osobistym i zbiorowym. Słowo 
„etyka” jest również określeniem sposobu postępowania poszczególnych ludzi 
lub grup społecznych albo ich systemów wartości. W różny sposób wyrażane 
wartości dotyczące etyki określane są terminem „słownictwo etyczne”46 47.

46 J. Tischner, dz. cyt., s. 75-76; cyt. za: B. Chrząstowska, dz. cyt., s. 91.
47 J. Puzynina, Wartości, etyka, sacrum w języku [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, 

red. M. Czermińska i in., Kraków 2005.

24



Potrzebę badań lingwistycznych w tym zakresie sygnalizował Michał Gło
wiński, który uzasadniał, że komponentem naszego mówienia, wszelkiego mó
wienia jest wartościowanie48 49. Służą temu słownictwo i zwroty frazeologiczne, 
styl, które mają wyraźne konotacje wartościujące. Z języka potocznego języko
znawcy wydzielają język wartości i stawiają pytanie: jak pracować nad językiem 

' • c\ 49 wartości l

48 M. Głowiński, Wartościowanie w badaniach literackich a język potoczny [w:] O warto
ściowaniu w badaniach literackich, red. S. Sawicki, W. Panas, Lublin 1986, s. 180.

49 J. Puzynina, Język wartości..:, taż, Jak pracować nad językiem wartości? [w:] Język 
a kultura, t. 2, red. J. Bartmiński, J. Puzynina, Wrocław 1989.

50 Zob. M. Głowiński, dz. cyt.

W językoznawstwie rozpatruje się semantykę, pragmatykę wyrazów, wyra
żeń wartościujących. Semantyka ustala, co oznacza wartościowanie, kto warto
ściuje, co wartościuje, co jest dla kogoś wartością, czy wyrazy są prymarnie czy 
wtórnie wartościujące. Analiza pragmatyczna obejmuje zmienne uwarunkowa
nia kontekstów zjawisk językowych, do których należą sytuacja, przekonania, 
wiedza, intencje mówiących.

J. Puzynina w Języku wartości podkreśla silny związek wypowiedzi warto
ściujących z postawami i intencjami nadawców. Wartościowanie ma charakter 
subiektywny przy jednoczesnym występowaniu stereotypów i standardów oce
niania.

W ujęciu aksjologicznym wartości obejmują zarówno to, co określamy jako 
dobre, jak i to, co określamy jako złe. Stąd w aksjologii mówi się o wartościach 
pozytywnych i negatywnych. W potocznym rozumieniu wartościami nazywamy 
tylko to, co dobre, a w ograniczonym zakresie tylko to, co stanowi dobro du
chowe, tj. piękno, prawda oraz sacrum.

W przekazie językowym skupiamy uwagę przede wszystkim na leksykal
nych środkach wartościowania. W czynnościach aksjologicznych niewiele spo
tykamy wyrazów, które mają charakter wyłącznie wartościujący, jak dobry, zły, 
mamy, niezły, pozytywny, negatywny, mało jest też wyrazów nacechowanych 
emocjonalnie: cudowny, wspaniały, wstrętny, ohydny. Większą grupę stanowią 
wyrazy opisowo-wartościujące, np. złodziej, zdołny.

Inne znaczenia odczytujemy w słowach: naród, rodzina, prawo, które poza 
swoimi treściami opisowymi w niektórych użyciach mają zabarwienie pozytyw
ne. Wyrazy te mogą wystąpić bez nacechowania aksjologicznego, a czasem 
nawet z nacechowaniem negatywnym. Zasadniczo każdy wyraz w określonym 
kontekście może otrzymać różne nacechowanie aksjologiczne50.

Elementy znaczeniowe, które towarzyszą fakultatywnie użyciom wyra
zów, nazywa się konotacjami. Takie słownictwo pełni szczególną rolę 
w tworzeniu tekstów perswazyjnych, propagandowych i reklamowych, które 
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służą nie tylko perswazji, ale i manipulacji językowej51. Jej rozeznanie uła
twia nam dokładne określenie słownictwa komunikatów językowych, między 
innymi z aspektu sacrum.

51 S. Bańczak, Czytelnik, ubezwłasnowolniony, Paris 1983; J. Puzynina, Język wartości..., 
s. 203-223; Język perswazji publicznej, red. K. Musiołek-Kłosińska, T. Zgółka, Poznań 2003; 
Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.

52 J. Tischner, Wiara w godzinie przełomu [w:] Humanistyka przełomu wieków, red. J. Kozie- 
lecki, Warszawa 1999, s. 41.

Sacrum

Nieporozumienia w semantyce słownictwa wartościującego wynikają 
z różnorodności określeń i dotyczą najczęściej wartości ponadczasowych 
i fundamentalnych.

I tak na przykład w języku polskim słowo sacrum jest wieloznaczne. Jadwi
ga Puzynina podaj e, że obok głównego znaczenia, które określa dobro transcen
dentne, pojawia się też znaczenie dobra lub zła transcendentnego, a także zna
czenie tego, co po prostu stanowi dla kogoś przedmiot szczególnej czci, chociaż 
nie jest wcale bytem transcendentnym ani jego znakiem. Czyimś sacrum może 
być ojczyzna lub pamięć kogoś bliskiego.

Związek słowa sacrum z dobrem i transcendencją podtrzymują derywaty 
sakralny, sakralizować, sakralizacja, desakralizacja.

Sacrum jest pojęciem, które odnosi się do różnych religii, nie można go po
wiązać wyłącznie z chrześcijańskim Bogiem Trójjedynym i Jego otoczeniem.

W refleksji nad pojęciem sacrum zwraca się uwagę na towarzyszący mu akt 
wiary, zawierzenia i określonego zespołu wartości moralnych.

Sacrum może także stanowić dla człowieka jakąś postać transcendencji, 
gdyż pragnie jej istnienia, chociaż nie w pełni wierzy w jej istnienie i nieko
niecznie wiąże z nią kodeks etyczny. Przykłady takiej obecności sacrum znajdu
jemy - zdaniem J. Puzyniny - w tekstach Jana Józefa Szczepańskiego z tomiku 
pod znamiennym tytułem Wszyscy szukamy (Warszawa 1998). Zamyka go zda
nie: „Uszanujmy metafizyczny wymiar nadziei”. Taką obecność sacrum obser
wujemy również w utworach C. Miłosza, Z. Herberta i T. Różewicza. W związ
ku z tym warto odwołać się do wypowiedzi ks. Józefa Tischnera: „wiara nie jest 
spokojnie płynącym strumieniem, lecz wielkim wewnętrznym sporem człowieka 
o siebie, swą miłość, o swego bliźniego i swego Boga”52.

U wielu ludzi XXI wieku istnieje wewnętrzny spór o samą postawę wia
ry. Świat współczesny j est światem, w którym - według J.J. Szczepańskiego 
- życie utraciło swoje sacrum jako przekonanie o sakramentalnym wymiarze 
życia ludzkiego i jako wiarę w samo istnienie transcendentalnego sacrum. 
Badania socjologiczne i lingwistyczne wskazują na nasilającą się laicyzację, 
wraz z którą znikają sakralne konotacje wyrazów, takich jak: dusza, czlo- 
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wiek, Kościół. Niezależnie od tego zjawiska u wielu ludzi istnieje przekona
nie o istnieniu sacrum.

„Człowiek nie jest sam” pisze Abraham Herschel, a według Czesława Miło
sza początkiem kontaktu z sacrum bywa zdumienie i zachwyt światem53. To 
zdumienie jest bliskie dla Autora Tryptyku rzymskiego.

53 C. Miłosz, Przez galerie luster [w:] tegoż, Hymn o perle, Kraków 1989, s. 70-71.
54 W prezentowanym szkicu pomijamy sacrum w literaturze omówione w artykule H. Kurczaba 

O wartościach i wartościowaniu w dziele literackim. Wybrane zagadnienia [w:] Tradycje literatury 
polskiej XX wieku. Rozprawy i szkice. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Gustawowi Osta- 
szowi, red. E. Mazur, D. Hejda, Rzeszów 2010, s. 345-359. Z ostatnich prac z tej dziedziny na uwagę 
zasługuje szkic Marii Jędrychowskiej Uczeń wobec fenomenu modlitwy na tle kulturowych relacji: 
sacrum — literatura, literatura — sacrum [w:] M. Jędrychowska, Szkice do pejzażu aksjologicznego. 
Z problemów dydaktyki literatury, Kraków 2010, s. 198-218. Interesujące studium z tej dziedziny pre
zentują rozważania Kazimierza Surowca Sacrum w poezji Jana Twardowskiego dla dzieci [w:] Tradycje 
literatury polskiej XX wieku..., s. 117-129. Zob. także: M. Kwiatkowska-Ratajczak, Z perspektywy 
wartości w prozie dla dzieci i młodzieży, Poznań 1994, s. 133; M. Eliade, Sacrum - mit — historia. Wy
bór esejów, przekł. A Tatarkiewicz, wyd. 3, Warszawa 1993; R. Otto, Świętość, tłum. B. Kupis, Wro
cław 1993; R. Caillois, Człowiek i sacrum, tłum. E. Burska, A. Tatarkiewicz, Warszawa 1995: M. Jasiń- 
ska-Wojtkowska, Dzieło literackie i świat sacrum, „Polonistyka” 1992, nr 7-8; B. Chrząstowska, 
S. Wysłouch, Poetyka stosowana, wyd. 3 zmienione, Warszawa 2000, s. 70-82.

55 Zob. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów 1996; Kodeks etyki lekarskiej, Naczel
na Izba Lekarska, Warszawa 2004; K. Szewczyk, Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki 
nauczycielskiej, Warszawa 1998; Etyka nauczycielska, red. M. Bajan, S.J. Żurek, Lublin 2011.

Dla problematyki sacrum w języku punktem wyjścia jest - jak twierdzi 
J. Puzynina - rozumienie i aprobata ludzkiej tęsknoty za transcendencją i dochodze
nie do przekonania o dobru wjej obrębie istniejącym To daje poczucie sensu życia, 
jakże często dziś zatracone. Dalszym krokiem jest wejście w obszar religijności 
i refleksji nad tym, jaka religia i z jakich powodów wydaj e się człowiekowi przeko
nująca i godna internalizacji, a to już wiąże się z problemem etyki wjęzyku54.

Etyka

Etyka, o czym sygnalizowaliśmy wcześniej, to ogół zasad i norm postępo
wania obowiązujących w danej zbiorowości. Pojęcie „etyka” używane jest za
miennie z pojęciem „moralność” określającym prawidła postępowania w kon
kretnych środowiskach i epokach historycznych - obejmuje naukę o moralności, 
o społecznych i psychologicznych źródłach powstawania poglądów moralnych, 
ich funkcji społecznej i prawach rozwoju oraz o kryteriach oceny moralnej.

Wyraz etyka pojawia się w tekstach naukowych, popularnonaukowych, lite
raturze pięknej, publicystyce, dyskursach o charakterze wychowawczym, pole
micznym, w potocznych rozmowach i dyskusjach. Wypowiedzi te mogą mieć 
charakter uporządkowanych kodeksów czy systemów etycznych lub też subiek
tywnych postulatów całościowych lub cząstkowych - o charakterze perswazyj
nym lub dyrektywnym55.
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O etyce można mówić w sposób opisowy lub rozważając pojęcia z tego za
kresu. Metaetyka przeplata się z elementami perswazyjnie ujętej etyki.

Współczesne teksty wyróżniają się wielką rozmaitością sądów i postula
tów etycznych. Wiąże się to z „chaosem kulturowym”, z silnymi wpływami 
liberalizmu i postmodernizmu. Badania socjologów i lingwistów upewniają 
o stabilności takich elementów systemów wartości polskiego społeczeństwa 
jak: rodzina, dom, miłość, przyjaźń, wiara. Polskie badania z lat osiemdzie
siątych i dziewięćdziesiątych odnotowują stopniowy spadek zainteresowania 
młodzieży wartościami moralnymi na rzecz egzystencjalnych, dotyczących 
własnego „ja”. Młodzież bardzo wysoko ocenia takie wartości jak: niezależ
ność, podmiotowość, oryginalność, silne przeżycia i emocje. Jedna trzecia 
badanych potraktowała życie bez stałego partnera jako bardziej niezależne, 
bo „niezwiązane”. Od 1984 roku obserwuje się stały spadek udziału procen
towego młodzieży, która za najważniejsze dążenia życiowe uznaje bycie 
użytecznym dla innych, a także pracę zgodną z zainteresowaniami (z 53% do 
43%), wzrasta natomiast odsetek ceniących osiągnięcie wysokiej pozycji 
zawodowej, rozwój kariery (wzrost z 19% do 43%). Zaangażowanie 
w pomoc innym ma charakter egotyczny: „owa pomoc to nade wszystko re
alizacja własnej potrzeby [...], zamknięcie w świecie ja”56

56 H. Świda-Ziemba, Obraz świata i bycie w świecie. Z badań młodzieży licealnej, Warszawa 
2000, s. 422. Zob. U. Kopeć, Językowy obraz wartości w wypowiedziach licealistów (przyjaźń - 
miłość - nienawiść), Rzeszów 2008; R. Jedliński, Językowy obraz świata i wartości w wypowie
dziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 2000; M. Karwatowska, Prawda i kłam
stwo w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych, Lublin 2001; E. Laskowska, Wartościo
wanie w języku potocznym, Bydgoszcz 1992.

57 P. Huget, Rozwój moralny dziecka. Od kontroli do samokontroli [w:] Wartościowanie 
a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 368. Zob. L. Kohlberg, Essays on 
moral development, vol. 1: The philosophy of moral development, New York 1981.

58 J. Tischner, O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław 2003, s. 195.

W perspektywie uniwersalnych zasad moralnych słuszne jest - jak podaje 
Patrycja Huget za przemyśleniami Lawrence’a Kohlberga: „przestrzeganie przy
jętych zasad etycznych. Pojawia się przekonanie o ważności powszechnych 
zasad etycznych, takich jak: sprawiedliwość, równość praw człowieka oraz sza
cunek dla godności wszystkich ludzi. W przypadku niezgodności prawa z tymi 
zasadami należy działać zgodnie z własnym sumieniem i ogólnymi zasadami 
moralnymi. Zasady sumienia stanowią spójny system wartości, który podaje 
wskazówki dotyczące moralnego postępowania”57.

Podobnie pisze Józef Tischner: „Dlatego myślenie etyczne musi dobrze ro
zumieć znaki czasu; musi mieć dobrą wolę rozumienia tych znaków. Grozi nam 
bowiem, że zapatrzeni w gotowe systemy etyczne i skupieni na dowodzeniu, że 
»ich normy są wciąż aktualne«, pozostawimy bez żadnej repliki etycznej we
zwania ludzi, którzy dziś walczą wśród nas o ludzką twarz”58.
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Etyka wartości odwołuje się do pluralizmu, do rozmaitych postaw i syste
mów fdozoficznych. Zachęca do dyskusji i myślenia, uczy tolerancji i zro
zumienia innych ludzi. Pod hasłem tolerancji nie można głosić relatywizmu 
moralnego czy indyferentyzmu religijnego, autorytarnego i koniunkturalnego 
narzucania własnych wierzeń i poglądów, przewrotności moralnej i zakłamania. 
W zintegrowanym i harmonijnym rozwoju osoby znajdują się i współistnieją 
wszystkie rodzaje wartości - od najniższych do najwyższych.

Zdaniem B. Chrząstowskiej literatura wzbogaca wiedzę nie tylko o kreacji 
artystycznej, ale i o etyce oraz o samym człowieku. Każda analiza literaturo
znawcza sprzężona jest z wartościowaniem w ukazywaniu modeli i wzorów 
osobowych prezentujących określony i przyjęty system wartości59. O potrzebie 
etycznego odczytania literatury pisał francuski filozof Emmanuel Levinas60.

59 B. Chrząstowska, Konteksty aksjologiczne [w:] Tajniki warsztatu,,Polonistyka” 1999, nr 5.
60 E. Levinas, Etyka i nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przekł. B. Opolska- 

-Kokoszka, Kraków 1991.
61 A. Włodarczyk, Ku etyce odczytania tekstu. Wartość — literatura — dialog [w:] Wartościo

wanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janas-Sitarz, Kraków 2008, s. 127.
62 J. Tischner, O człowieku. Wybór pism..., s. 173.
63 J. Kowalikowa, Różne aspekty mówienia o wartościach i wartościowaniu w ramach kształ

cenia językowego w szkole [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2008, s. 242-243.

Etyka - zdaniem A. Włodarczyk - odległa jest od jawnej moralistyki, jej 
zadaniem jest kształtowanie postawy interpretacyjnej, wartościującej-humani- 
stycznej, uwrażliwiającej na język aksjologii61. Według J. Tischnera „etyka jest 
przede wszystkim próbą teorii wartości. Ale są to wartości tego rodzaju, że po
przez nie widać zarówno drugiego człowieka, jak i mnie samego. Dlatego jest 
ona zarazem teorią drugiego, jak i teorią mnie samego”62.

Problematyka wartości wiąże się z etyką, która obejmuje konfrontację z ta
kimi zagadnieniami jak zbieżność lub rozdżwięk między mową a czynem, mię
dzy słownymi deklaracjami a ich niewerbalną realizacją, pomiędzy uczuciowo
ścią a zakłamaniem, prawdą a fałszem, szacunkiem i lekceważeniem.

Problematyka wartości i wartościowania w aspekcie językowym sprzyja uka
zaniu możliwości i skutków uwikłania języka w demoralizację i deprawację, 
uwrażliwia na dobrą i złą moc słowa, upowszechnianie się użycia określeń po
zbawionych wyrazistego znaczenia (super, ekstra, fajnie) oraz wulgaryzmów, 
które służą złym sprawom i świadczą o zepsuciu, degradacji i deprawacji języka63.

Zgodnie z etyką zróżnicowania wymagają oceny formułowane przez 
uczniów w kontekście lektury, patrzenie na tekst z punktu widzenia nadawcy 
i odbiorcy, określenie funkcji użytych przez pisarza środków poetyckich (epite
tów, metafor i porównań) jako wykładników wartościowania. Walory artystycz
ne analizowanych utworów prowadzą do czytania utworów pod kątem estetyki 
i etyki.
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5. Wartościowanie w kształceniu językowym

Językoznawcy i dydaktycy języka od dawna zwracali uwagę na wartości. 
Upominali się o obecność tych zagadnień w nauczaniu, w programach, podręcz
nikach, o przekonywanie dzieci i młodzieży do kierowania się nimi w życiu.

Spośród prac językoznawczych szczególnie ważna jest książka Jadwigi Pu- 
zyniny Język wartości, a także inne rozprawy tej autorki64. Jej poglądy, refleksje 
¿propozycje klasyfikacji nie straciły na aktualności. Do J. Puzyniny nawiązują 
Jerzy Bartmiński, Tadeusz Patrzałek, Halina i Tadeusz Zgółkowie, Jadwiga Ko- 
walikowa i inni.

64 J. Puzynina, Język -wartości..:, taż, Wartości, etyka sacrum w języku [w:] Polonistyka 
-wprzebudowie, t. 2, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005; taż, O języku wartości w szkole, 
„Polonistyka” 1996, nr 4, s. 196-201; taż, Wokół wartości [w:] Edukacja aksjologiczna, t. 1: Wy
miary — uwarunkowania, Katowice 1994, s. 13-18. Zob. Nazwy wartości. Studia leksykalno- 
-semantyczne, red. J. Bartmiński, M. Brzozowska, Lublin 1993; Wartościowanie w dyskursie 
edukacyjnym, red. J. Ożdżyński, S. Śniatkowski, Kraków 1999; W kręgu etyki mówienia, red. T. 
Patrzałek, Wrocław 1998; B. Chrząstowska, Konteksty aksjologiczne. Poetyka w służbie etyki, 
„Polonistyka” 1999, nr 5; T. Zgółka, Język wśród wartości, Poznań 1998.

65 J. Kowalikowa, dz. cyt., s. 244.
66 Tamże, s. 245.

Aspekt aksjologiczny rozwijania sprawności językowej i kształcenia ję- 
zykowego wiąże się z aspektem praktycznym. I tak analizę semantyczną 
wiążemy ze zjawiskami antonimii, wyrażania tej samej treści na różne spo
soby przez zastosowanie modeli składniowych, ale również matryc i schema
tów różnych aktów mowy: tego, kto mówi, do kogo mówi, z jaką intencją, 
w jakim celu, w jakich okolicznościach mówi oraz rozmaitych gatunków 
wypowiedzi, jak charakterystyka, recenzje, szkice interpretacyjne, sądy nad 
bohaterem literackim - obrona i oskarżenie, rekomendacja, autoprezentacja, 
reklama65.

Podstawy kształcenia językowego z perspektywy wartości i struktura tego 
kształcenia obejmują teoretyczne uzasadnienia. Koncepcja tego kształcenia - 
zadekretowana oficjalnie w dokumentach - jest antropocentryczna, funkcjonal
na, komunikacyjno-pragramatyczna.

Własne podstawy kształcenia językowego obejmują:
- lingwistyczne podstawy kształcenia językowego - teoretyczne umocowania i uza

sadnienia;
-implikacje dydaktyczne wynikające z kierunków tej dyscypliny naukowej 

(strukturalizm, kognitywizm, pragmalingwistyka) skonfrontowane z dorob
kiem psychologii, pedagogiki i metodyki nauczania języka polskiego (teoria 
nauczania wiedzy o języku i jego użyciach w szkole);

-przekładanie wyprowadzonych z teorii kształcenia językowego wniosków 
i propozycji na konkretną praktykę szkolną, czyli rozwiązania metodyczne66.
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Dla rozważań aksjologicznych ważne są dwa ostatnie składniki, ze szcze
gólnym uwzględnieniem strukturalizmu funkcjonalnego, pragmalingwistyki 
i kognitywizmu. Dydaktyka językowa widziana przez wartości obejmuje takie 
składniki jak: sytuacja, interakcja, kontekst komunikacyjny, powody, cele. 
Zachowanie językowe nauczycieli i uczniów stają się filtrem, matrycą, przez 
które należy patrzeć na system językowy, jego składniki i na wszystkie jego 
użycia. W obu obszarach trzeba zauważyć składniki pragmatyczności i aksjolo- 

< -67 gicznosci .
Płaszczyzny odniesienia wartości i antywartości obejmują rozważania z za

kresu aksjologiczności, które należy uporządkować. Wszystkie wartości miesz
czą się w szeroko rozumianej kategorii dobra. Ich zaprzeczenie mieści się w ka
tegorii przeciwstawnej, czyli zła. Kategoria pierwsza nasycona jest wartościami, 
które należy nazywać, opisywać, mówić o nich i starać się je praktykować. 
W drugiej kategorii mieszczą się antywartości, do których należy mieć stosunek 
krytyczny i werbalizowany.

Realizacja kształcenia językowego obejmuje następujące płaszczyzny: sys
tem językowy, jego nosicieli, interakcje, przedmiot przekazywanych sobie in
formacji, miejsce języka w edukacji - w aspekcie mówienia o wartościach i war
tościowaniu.

Pierwsza relacja obejmuje: poprawnie - niepoprawnie, czyli zgodnie lub 
niezgodnie z normą gramatyczną. Poprawność to wartość obejmująca zasady 
kultury języka. Nosiciele języka - nadawcy i odbiorcy - muszą respektować 
normy poprawności komunikacyjnej wiążące się z etyką zachowań językowych.

Do wartości w komunikacji językowej należy zaliczyć: szczerość, uczci
wość, życzliwość, szacunek, uprzejmość - ich brak to antywartości. Również 
skuteczność w kontekście celów komunikacji stanowi wartość.

Istotną wartością informacji i jej przedmiotu jest prawda. Natomiast świa
dome zafałszowanie obrazu rzeczywistości rozmijające się z prawdą i jej relaty
wizowanie należy uznać za wejście w sferę zła67 68. Zjawisko kłamstwa pasjonuje 
Piotra Wierzbickiego, który postuluje, aby nakaz moralny „nie kłam” uzupełnić 
również ważnym przykazaniem „nie daj się okłamać”. Manipulacja i wyrafino
wana postać kłamstwa stanowi centralny przedmiot j ego zainteresowań69.

67 Tamże, s. 247-248.
68 Tamże, s. 248-249.
69 Zob. P. Wierzbicki, Struktura kłamstwa, Warszawa 1986.

Na temat wartościowania w kształceniu językowym wypowiada się intere
sująco Halina Wiśniewska. Dokonuje przeglądu literatury ważnej w kształceniu 
postaw etycznych dzieci i młodzieży z aspektu wartości i wartościowania. Stara 
się odpowiedzieć na następujące pytania:

A. Czy w pracach naukowych o wychowaniu i kształceniu (rozprawy, arty
kuły publicystyczne) uwzględnia się aspekt wartości i wartościowania?
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B. Czy w tekstach dyrektywnych (ministerialna Podstawa programowa, 
programy dla licealistów) i ich interpretacjach udobitnia się potrzebę nauki 
o wartościach?

C. Jaką teoretyczną i praktyczną wiedzę o wartościach znajdujemy w pod
ręcznikach dla dorastającej młodzieży?70

70 Zob. H. Wiśniewska, Wartościowanie w kształceniu językowym (dla licealistów) [w:] 
W trosce o dobrą edukację. Prace dedykowane Profesor Jadwidze Kowalikowej z okazji 40-lecia 
pracy naukowej, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2009, s. 64. Zob. D. Bula, D. Krzyżyk, 
B. Niesporek-Szamburska, H. Synowiec, Dziecko w świecie języka, Kraków 2004.

71 R. Lundin, The „Classic ” are not the „Canon ” [w:] Invitation to the Classics, GrandRa- 
pids, MI 1998, s. 25: cyt. za: P. Wilczek, Kanon tradycji (uniwersalnej) a zadania narodowej 
historii literatury [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005, 
s. 117.

72 J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa [w:] J. Prokop, Lata niby-Polski, Kraków 
1998, cyt. za: P. Wilczek, dz. cyt., s 119. Zob. także: E. Mazur, Kilka uwag o kanonie lektur 
w edukacji polonistycznej, „Kwartalnik Edukacyjny” 2011, nr 1, s. 104-106.

6. Wartościowanie w kształceniu literackim

6.1. Kanon lektury a wartościowanie w dziele literackim

W lekturze dzieł literackich, w kształceniu literackim obowiązkowy powi
nien być kanon tradycji uniwersalnej zawarty w dziełach klasyków. Trafnie to 
zagadnienie ujmuje Roger Lundin: „Rola klasyków w formowaniu współczesnej 
kultury jest tak fundamentalna, że dosłownie znamy klasyków, zanim przeczy
tamy. Ich wartości, wizje, opowiadania i metafory ukształtowały naszą kulturę 
i nasze rozumienie samych siebie na nieprzeliczone sposoby, które są niezaprze
czalne, ale też niepoliczalne. Podobnie jak Biblia, klasyka stawia nam pytanie, 
na które musimy odpowiedzieć. Rzuca wyzwanie naszemu rozumieniu Boga, 
naszym wartościom i naszemu rozumieniu samych siebie”71.

W dyskusjach nad modelami polskiej kultury warto pamiętać o mądrej opi
nii profesora Jana Prokopa, który przekonywał, że nauczanie polskiego kanonu 
literackiego jest konieczne jako: „podtrzymanie wspólnego uniwersum wyobra
żeń i symboli, narażonego dzisiaj na rozpad wskutek naporu nieuporządkowa
nych informacji. To znaczy podtrzymanie pamięci zbiorowej, niezbędnej dla 
sensownego funkcjonowania każdej społeczności. Nasza pamięć zbiorowa, na
sze uniwersum utrwalone w literaturze i historii tworzą bowiem wspólny hory
zont oczekiwań, z którego pomocą odnajdujemy się i rozpoznajemy, a więc po
rozumiewamy w sposób bliższy i ściślejszy, jako posiadacze oddzielnego domu 
duchowego. Oto obszar swojskości, miejsce zadomowienia - ojczyzna”72.

Szkolny kanon lekturowy ma kształtować m.in. poglądy na wartości, po
trzebę tradycji oraz idei i wzorów moralnych i estetycznych przekazywanych 
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przez literaturę. Wartości ogólnie aprobowane, związane z odnajdywaniem wła
snego miejsca we współczesnym świecie są podstawą samoidentyfikacji naro
dowej i kulturowej, także w odniesieniu do tradycji i historii.

Edukacja polonistyczna, szczególnie kształcenie literackie, umożliwi alter
natywne wybory w sferze wielokulturowości, będzie pomagała w budowaniu 
własnego wyobrażenia świata i ludzi, własnej tożsamości ucznia, otwartości na 
drugiego człowieka. Ochroni przed indoktrynacją, zliberalizowaniem czy reduk
cjonizmem stanowiska, zapozna z anty wartościami, co będzie sprzyjać budowa
niu rozwiniętej świadomości aksjologicznej ludzi, którzy walczą o ludzką twarz 
myślenia etycznego73.

73 J. Tischner, O człowieku. Wybór pism..., s. 195.
74 J. Kaniewski, Problem lektur w edukacji - od podstaw do matury [w:] Polonistyka w prze

budowie, t. 2, red. M. Czermińska i in., Kraków 2005.
75 A. Kłoskowska, Kultura [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, red. A. Kłoskowska, 

Wrocław 1991.

Kanon lekturowy, wybitne dzieła kultury ułatwiają kształtowanie hierarchii 
wartości. O nastawieniu formacyjnym lektury szkolnej, o kształtowaniu świata 
wartości decydują także programy i podręczniki szkolne. Wspomagają one 
ucznia w kształtowaniu szeroko rozumianej tożsamości oraz w budowie hierar
chii wartości.

Zorientowanie na sferę aksjologiczną trzeba wiązać ze współczesnością, 
którą należy potraktować nie tylko jako punkt wyjścia i płaszczyznę odniesienia 
nabywanych doświadczeń kulturowych. Odnosi się to również do ożywienia 
klasyki, która w nowej sytuacji może przemówić zrozumiale do współczesnego 
odbiorcy74.

Kanon, zdaniem M. Inglota, T. Patrzałka i J. Kaniewskiego, ma być przede 
wszystkim nośnikiem najważniejszych dla określonego kręgu kulturowego war
tości, ponieważ „Kultura symboliczna charakteryzuje się zwykle pewnym zespo
łem wartości naczelnych, stanowiących swoisty rdzeń kultury”75. Konstruktorzy 
kanonu lektur realizują zazwyczaj zasadę wyboru dzieł, które najlepiej aktuali
zują te wartości. Wyborowi kanonu tekstów w okresie przedszkolnym 
i nauczaniu początkowym towarzyszy sfera aksjologicznie podporządkowana 
wtajemniczeniu kulturowemu najmłodszych, która wprowadza dziecko w świat 
wartości uniwersalnych, takich jak dobro, prawda, miłość, piękno. Kształcenie 
polonistyczne na II etapie (IV-VI) uczy istnienia w kulturze w jej wymiarze sym
bolicznym i aksjologicznym. Podstawa programowa I i II etapu kształcenia została 
określona na płaszczyźnie aksjologicznej. Na etapie edukacji gimnazjalnej 
i ponadgimnazjalnej uczniowie wyróżnili te utwory z kanonu lektur, które prze
mówiły do nich w sposób szczególny, zachwyciły, skłoniły do refleksji, wpłynęły 
na postawę życiową lub wyznawany system wartości. Należy zauważyć, że nie 
tylko niesione przez dzieła wartości, ale i sposoby opracowania lektury zadecy
dowały o interioryzacji wartości niesionych przez wymienione utwory.
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W kanonie lektur powinny znaleźć się utwory, które oferują młodemu od
biorcy problemy świata i człowieka, pomagają w odszukaniu odpowiedzi na 
stawiane przez niego pytania. Stąd też proponowane w kanonie lekturowym 
wartości staną się dla odbiorcy koniecznością, którą Andrzej Osęka uznaje za 
podstawowy wyznacznik konieczności76.

76 A. Osęka, Po rewolucji artystycznej. Na rumach norm, „Znak” 1994, nr 7.
77 S. Burkot, B. Faron, Z. Uryga, Wiedza o literaturze na użytek szkoły, „Pamiętnik Literacki” 

1975, z. 2; zob. także: M. Inglot, Nauczać dla literatury, „Życie Literackie” 1976, nr 20: H. Sta
rzec, Wychowanie literackie, Warszawa 1980; J. Kaniewski, Problem kanonu lektur w edukacji od 
podstaw do matury [w:] Polonistyka w przebudowie, t. 2, red. M. Czermińska i in„ Kraków 2005, 
s. 121-135; M. Jędrychowska, B. Myrdzik, Wychowawcze powinności edukacji polonistycznej 
w system wartości młodzieży [w:] Zjazd polonistów 1995 (zagadnienia edukacyjne), red. B. Chrzą- 
stowska, Z. Uryga, Kraków 1995.

78 B. Myrdzik, Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1990, s. 46.

W odbiorze czytelniczym moralnej iluminacji doznaje się tylko za pośred
nictwem literatury, z której można wiele dowiedzieć się o życiu, wartościach, 
normach i zasadach postępowania, więcej niż z dzieł psychologów czy socjolo
gów. Literatura mówi odbiorcom, na przykład nauczycielom i uczniom, o nor
mach, wartościach etycznych i konsekwencjach działań człowieka, uczy moral
ności swoich czytelników.

6.2. Wychowanie przez literaturę

W kształceniu świadomości aksjologicznej literaturę traktuje się jako trans
misję utrwalonych w niej wzorców postaw patriotycznych, internacjonalisty cz- 
nych, propagandę panującej ideologii, okazję do rozważań moralnych i świato
poglądowych. W wychowaniu przez literaturę dostrzegano możliwości: „rozwi
jania uczuć i postaw estetycznych, wyposażania uczniów w zdolności dokony
wania obserwacji psychologicznych i socjologicznych, które ułatwiają rozumie
nie innych ludzi i przysposabiają do życia w społeczeństwie. Kontakt z dziełem 
sztuki kształci wyobraźnię, rozwija umiejętność rozumienia skomplikowanych 
sytuacji egzystencjalnych, utrwala tolerancję wobec cudzych przekonań i od
miennego niż własne rozumienia świata”77.

W dyskusjach podkreślano również potrzebę wykształcenia u młodzieży 
umiejętności rozumienia specyficznych cech dzieła literackiego, tj. wychowania 
dla literatury.

Współcześnie nie prowadzi się podziału między wychowaniem przez litera
turę i wychowaniem dla literatury. Aby „wychowywać poprzez literaturę”, trze
ba uwzględnić sferę „dla literatury”78.

Przez wiele lat zadania wychowawcze dzieła literackiego utożsamiano 
z moralizatorstwem, retoryką pouczeń i nakazów płynących z lektury szkolnej. 
Utwór literacki dostarczał przede wszystkim wzorów godziwego życia, wska
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zywał kierunki działania i przestrzegał przed złem. Aktualnie według Stefana 
Sawickiego powinności wychowawcze literatury obejmują funkcje egzystencjo- 
nalne, społeczne, narodowe, a przede wszystkim wartości estetyczne związane 
z odbiorcą literatury i jego kulturą79. Według Marii Gołaszewskiej zarysowane 
służebności literatury i sztuki wiążą się z określonym rozumieniem wartości 
estetycznych, które są dla artysty i odbiorcy szczególną wartością zawartą 
w sztuce pełniącej funkcje rozszerzania granic ludzkich doświadczeń, ukazywa
nia, że „świat jest inny”, pogłębiania samowiedzy z zakresu autorefleksji80.

79 S. Sawicki, Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich [w:] Problematyka aksjo
logiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992, s. 108.

80 M. Gołaszewska, Aksjologia estetyki [w:] Problematyka aksjologiczna..., s. 39.
81 W. Ligęza, Odpowiedź na ankietę: Pisarze polscy XX wieku — przecenieni, niedocenieni 

[w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008, s. 66-67.
82 M. Głowiński, Wartościowanie w badaniach literackich...; R. Handke, W świecie tekstów 

i wartości. Szkice z teorii literatury, Warszawa 1991; J. Błoński, Kilka myśli co nie nowe, Kraków 
1985; R. Handke, Komunikacja aksjologiczna - nośniki wartości w dziele literackim [w:] Proble
matyka aksjologiczna w nauce o literaturze, red. S. Sawicki, A. Tyszczyk, Lublin 1992; M. Sinica 
(red.) W poszukiwaniu zapomnianych wartości. Chrześcijańskie wartości w edukacji literackiej 
i językowej, Zielona Góra 1995; T. Swiętosławska (red.), Problemy wartości i wartościowania 
dzieła literackiego w szkole. Etyka - estetyka —język aksjologii, Łódź 2007.

83 B. Chrząstowska, Konteksty aksjologiczne, „Polonistyka” 1999, nr 5; B. Myrdzik, Rola 
hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Lublin 1999; M. Jędrychowska, Szkice do pejzażu aksjo
logicznego. Z problemów dydaktyki literatury, Kraków 2010; A. Janus-Sitarz (red.), Wartościowa

Na przełomie XX i XXI wieku obserwujemy, że: „Literatura obowiązków 
przekształciła się w literaturę przyjemności. Ważne pytania etyczne, rozważania 
o wartościach, namysł nad bytem zbiorowym Polaków zeszły na dalszy plan, 
natomiast, szczególnie w prozie młodej i młodszej, czytelnik chciałby rozpoznać 
siebie - odosobnionego, zwolnionego z wszelkich obowiązków, może nawet 
zrozpaczonego z powodu zbyt wielkiej ilości możliwych wyborów bez hierarchii 
i znaczenia”81 82. Warto czytać utwory z panteonu arcydzieł, ale i utwory współ
czesne, włączając je do dyskusji na temat ich prawdziwej bądź rzekomej warto
ści, pytając o rolę tej literatury w budzeniu naszej wrażliwości, o jej miejsce 
w kulturze.

Na temat wychowania przez literaturę wypowiadali się wybitni polscy filo
zofowie i literaturoznawcy. Roman Ingarden szczególnie akcentował rolę warto
ści estetycznych w pracy Przeżycie - dzieło - wartość. Spośród literaturoznaw- 
ców Jan Błoński, Michał Głowiński i inni podkreślali funkcję poznawczą i wy
chowawczą literatury, ukazywali niebezpieczeństwa manipulowania tymi warto- 
, • -82sciami .

Aspekt dydaktyczny, tj. wychowanie przez literaturę, problemy wartości 
i wartościowania w tekstach literatury pięknej analizowały B. Chrząstowska 
i B. Myrdzik, M. Jędrychowska i przywołani w rozważaniach autorzy pracy 
zbiorowej poświęconej wartościowaniu w edukacji polonistycznej83.
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Zakończenie

Człowiek naprawdę istnieje dzięki wartościom, jakie tworzy. „Człowiek jest 
wartością. Realizacja wartości polega na przesyceniu, jak gdyby prześwietleniu 
nimi jego własnego bycia” - pisze Władysław Stróżewski84. Wartościowanie 
przenika głęboko samo życie, występuje w codziennych uwarunkowaniach ludzi 
i w języku wyrażającym obraz świata i doświadczenia życia. Poczucie własnej 
wartości ludzi wiąże się z wartościowaniem. Wartościami elementarnymi różno
rodnych systemów aksjologicznych są: piękno, dobro i prawda. Wydobyte 
z człowieka, stanowią centrum, wokół którego człowiek tworzy indywidualną 
przestrzeń wartości.

nie a edukacja polonistyczna, Kraków 2008; S. Bortnowski, Jak literatura -wychowuje, „Poloni
styka” 2007, nr 5, s. 14-20; tenże, O wartościowaniu literatury w szkole - spontanicznym i reflek
syjnym [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2008.

84 W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 84.
85 J. Tischner, Myślenie według wartości, Kraków 1993, s. 506.
86 E. Nowak, Tekst literacki a uczenie przez i dla wartości [w:] Przygotowanie ucznia do od

bioru różnych tekstów kultury, red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 80.
87 Tamże, s. 81.

W szkole należy mówić o wartościach, nazywać je, przeprowadzać analizę 
semantyczną poszczególnych nazw, interpretować ich znaczenia w nowych uwa
runkowaniach, wskazywać na implikacje w formie postaw i zachowań.

Już w roku 1978 ksiądz Józef Tischner pisał o wzrastającym zaintereso
waniu problematyką wartości które wyrasta ze świadomości kryzysu warto
ści, utraty wiary w istnienie trwałych fundamentów kultury, wiary w Boga, 
w człowieka, który utracił przekonanie o stałości wewnętrznej, a także ze
wnętrznej natury85. Zdaniem Tischnera problematyka aksjologiczna ułatwia 
porozumiewanie się ludzi o różnych orientacjach. Jedni szukają w niej ratun
ku przed nihilizmem, inni upatrują w niej możliwości dialogu z tymi, którzy 
zniechęceni do techniki i wyzwalanych przez nią sił materii nie odzyskali 
jeszcze wiary w Boga. Również filozofów różnią kwestie ontologiczne 
i epistemologiczne.

Filozofia mówi o wartościach obiektywnych lub subiektywnych, kierując 
się źródłem ich powstania. Wartości, które istnieją obiektywnie, wynikają 
z porządku świata, mają znaczenie elementarne. „Subiektywizmu przydaje 
wartościom człowiek - stąd przekonania o relatywizmie bądź w ogóle braku 
wartości”86. Niezależnie od różnych wątpliwości istnieje jednak pewność, że 
porządek wartości musi wynikać z nich samych, a nie z zewnętrznych kryte
riów, tj. ideologii, tendencji, społecznych układów. „Potrzeba uniwersali
zmu, odnoszenie wartości do wszystkich ludzi pozostawia jako niezmienne, 
niewymagające uzasadnienia wartości naczelne wskazywane przez Arystote
lesa i Platona”87.
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Sposób istnienia człowieka w świecie wyznaczany jest jego postawami mo
ralnymi, wrażliwością, normami etycznymi. „Obszar wartości dostrzeganych, 
akceptowanych pozwala rozwijać to, co w człowieku wewnętrzne, niewidoczne 
wprost, ale wyrażające się sposobem myślenia, działania, motywami determinu
jącymi takie a nie inne wybory”88.

88 Tamże, s. 81.
89 D. von Hildebrand, Fundamentalne postawy moralne [w:] Wobec wartości, tłum, 

o. K. Meissner, Poznań 1982, s. 10.
90 J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda — miłość - samotność, Lublin 1997, s. 255.
91 K. Biedrzycki, Moja hierarchia [w:] Odpowiedź na ankietę. Pisarze polscy XX wieku: 

przecenieni i niedocenieni [w:] Wartościowanie a edukacja polonistyczna, red. A. Janus-Sitarz, 
Kraków 2008, s. 81.

Problematyka aksjologiczna rozwija się niezwykle bujnie w różnych dzie
dzinach współczesnej humanistyki i nawet specjalistom sprawia ogromne trud
ności w syntetycznym ujęciu. Każdy element otaczającej nas rzeczywistości 
może podlegać waloryzacji z różnych perspektyw i różnych punktów widzenia. 
Wartością jest to, co człowieka obchodzi, co postrzega on jako ważne i istotne. 
Dla uznających wartości obowiązkiem okazuje się pomnażanie, rozszerzanie 
zasięgu oraz potrzeba perswazji zwróconej ku nieuznającym danej wartości. 
Staje się to jednym z głównych czynników napędowych komunikacji interperso
nalnej, a właściwie jej zasadniczą przyczyną

Każdy człowiek dojrzały świadomie wybiera wartości, którym stara się być 
wierny. W sytuacjach konfliktowych, kiedy występują różne przeciwstawne 
wartości, trafnie podejmuje decyzje zarówno w sferze emocjonalnej, jak i po
znawczej. Dotyczy to różnych wartości, a przede wszystkim wartości moral
nych, które „są węzłowym problemem świata, a ich brak jest największym 
złem”89. Jakość życia człowieka uwarunkowana jest realizowanym przez niego 
systemem wartości.

Podstawą kultury międzyludzkiego współżycia jest kultura uczuć, szczegól
nie ważna w sytuacjach, kiedy tolerancja, zachowania empatyczne, wrażliwość 
są przyjmowane z rezerwą, często przytłumiane drapieżną pazernością, ego
izmem, brutalizacją życia, kiedy kategoria „mieć” jest traktowana jako „być”, 
natomiast rzeczy, przedmioty, dobra materialne, często zdobywane w intensyw
nym wysiłku, urastają do ideologii posiadania, poprawiają samopoczucie 
i wzmacniają „ja” w sytuacji zagrożeń90.

Szkoła (edukacja polonistyczna) woła o porządek, wartościowanie, 
o ustalenie norm. „Młody człowiek, który wchodzi w świat, chce go zrozumieć, 
nawet gdy się przeciw niemu buntuje, czeka na znaki, które chaos rzeczywisto
ści przemienią w ład. Zanim młody człowiek dostrzeże niuanse, niejednoznacz
ności, zanim sam wpadnie w poznawcze tarapaty, szuka punktu oparcia”91.

Ogromną i pozytywną rolę w tym zakresie odgrywa kanon lekturowy.
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