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Poszukując wartości

Zainteresowanie badaczy problemami aksjologicznymi to swoisty 
fenomen pierwszych dekad XXI w., określanych wszak mianem cza-
su doświadczania kryzysu wartości. Naukowa refleksja dotycząca tej 
dziedziny filozofii pozwala po raz kolejny sprecyzować cele i zadania 
współczesnej humanistyki, zrozumieć zjawiska, które w mniejszym czy 
większym stopniu determinują jej rozwój, oraz odnieść się do dziedzi-
ctwa minionych wieków. Analizując wydane ostatnio publikacje, można 
jednocześnie zauważyć, że sposób opisu i interpretacji niektórych za-
gadnień świadczy nie tylko o stosunku autorów do wybranych systemów 
aksjologicznych, ale również o ich warsztacie naukowym, sprawności 
i konsekwencji w posługiwaniu się określoną metodologią.

Jedną z książek doskonale odzwierciedlających powyższą prawdę 
jest zbiór artykułów Wartości językowe i kulturowe obecne w cza-
sopiśmiennictwie polskim do roku 1989. Stanowi on pierwszy tom 
serii wydawanej przez Pracownię Badań nad Wartościami w Języku  

Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne i Media 2019, nr 4 (35), s. 259–266
ISSN 2451-2575 (wersja elektroniczna)

GICID 71.0000.1500.0677

https://doi.org/10.31261/NB.2019.35.16

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.pl


Daniela Dylus260

i Kulturze, która od 2016 r. działa przy Instytucie Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zamierzeniem badaczy ma być m.in. 
ukazywanie zmian w postrzeganiu wartości na przestrzeni wieków. 
Prasa – jako czuły barometr, rejestrujący wspomniane zmiany – stała 
się przedmiotem analiz zamieszczonych w inicjującej serię publikacji. 
Jej redaktorki: Joanna Gorzelana, Monika Kaczor i Anastazja Seul 
wybrały bardzo szeroką perspektywę czasową – naukowemu oglądowi 
zostały poddane czasopisma wydawane od XVIII w. do 1989 r. Trzeba 
tu zauważyć, że wbrew temu, co napisano we wstępie, początki istnienia 
prasy polskiej sięgają II połowy XVII w. – wówczas zaczął się ukazy-
wać „Merkuriusz Polski Ordynaryjny”. Wartości językowe i kulturowe 
stanowią prawdopodobnie pokłosie konferencji zorganizowanej 25 maja 
2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
jednak takiej informacji nie podano we wprowadzeniu. 

W książce zamieszczonych zostało 13 artykułów dotyczących bar-
dzo zróżnicowanej problematyki. Czytelnik znajdzie wśród nich analizę 
prasy kobiecej, sportowej, katolickiej, popularnonaukowej itp. Dzięki 
temu możliwe staje się uchwycenie systemów aksjologicznych prefe-
rowanych przez określoną wspólnotę komunikacyjną. Omawiane przez 
badaczy periodyki były wydawane w różnych okresach historycznych, 
choć najwięcej zamieszczonych w tomie tekstów dotyczy wczesne-
go etapu rozwoju prasy polskiej. Trzy z nich, autorstwa Małgorzaty 
Dawidziak-Kładocznej, J. Gorzelany i Violetty Jaros, poświęcone są 
„Monitorowi”. Katarzyna Grabias-Banaszewska tematem swych rozwa-
żań uczyniła „Gazetę Warszawską” – czasopismo z II połowy XVIII w. 
Kolejną silnie reprezentowaną grupę stanowią teksty o wartościach 
w prasie dwudziestolecia międzywojennego. Piszą o niej Anna Ast, 
Marek Baron i Katarzyna Węgorowska. Problematykę aksjologiczną 
w periodykach ukazujących się po II wojnie światowej podjęli Eweli-
na Górka, Katarzyna Sokołowska, A. Seul, Łukasz Kępa, M. Kaczor 
i Magdalena Idzikowska, przy czym troje ostatnich autorów skoncen-
trowało się na badaniach tekstów opublikowanych w przełomowym dla 
Polski okresie 1988–1989. W Wartościach językowych i kulturowych… 
jako tomie poświęconym polskiej prasie brakuje opracowań na temat 
czasopism wydawanych w okresie najbardziej dynamicznego rozwoju 
dziennikarstwa, czyli w II połowie XIX w. 

Różnorodność podejmowanych zagadnień spowodowała, że zasadą 
organizującą zbiór stało się uszeregowanie artykułów według nazwisk 
autorów. Wydaje się, że korzystniejsze dla czytelnika byłoby przyjęcie 
innego kryterium – tym bardziej iż we wstępie teksty prezentowa-
no według klucza chronologicznego – począwszy od poświęconych 
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najstarszym czasopismom, skończywszy na dotyczących publikacji 
z roku 1989. 

Cennym uzupełnieniem tomu są noty o autorach i indeks nazwisk 
(choć, niestety, niekompletny). 

Zamieszczone w tomie artykuły mają różną wartość naukową. Spo-
śród kilkunastu wyróżnić należy przede wszystkim te, których autorzy 
nie zdecydowali się na metodologiczne eksperymenty, lecz konsekwen-
tnie korzystając z tradycyjnych metod podejścia do materiału źródłowe-
go, sformułowali odkrywcze i interesujące wnioski. Do takich tekstów 
zaliczyć trzeba Definicję retoryczną jako sposób wprowadzania nazw 
wartości i antywartości w „Monitorze” M. Dawidziak-Kładocznej. Ar-
tykuł ten może okazać się szczególnie istotny dla wszystkich tych, któ-
rzy interesują się semantyką, historią języka, retoryką i kulturą oświece-
nia. Na uwagę zasługują zwłaszcza treści dotyczące osiemnastowiecznej 
leksyki aksjologicznej. Autorka pisze m.in., że w czasach klasycyzmu 
stanisławowskiego słowo „wartość” nie określa jeszcze ‘tego, co jest 
dobre’, w znaczeniu tym używa się wówczas wyrazów „przymiot” 
oraz „prawidło”. Należy jednak zadać pytanie, czy pierwszy z wymie-
nionych leksemów miał już w XVIII w. jedynie pozytywne konotacje, 
czy też wynikały one raczej z kontekstu, skoro w niecytowanym przez 
autorkę, a wykorzystującym m.in. osiemnastowieczny materiał źródło-
wy Słowniku języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego przymiot 
to ‘przypadłość, przypadek jakiejś rzeczy, jakowość, jakość, własność’, 
ale również ‘wada, nałóg, przywara, uprzedzenie’. Znaczenia: ‘przymiot 
przyrodzony dobry’, ‘cnota teologiczna’ zostały wymienione w ostat-
niej kolejności. Być może rozstrzygająca okazałaby się tutaj analiza 
kontekstów użycia leksemu „przymiot”, wyekscerpowanych z innych 
wypowiedzi osiemnastowiecznych autorów. 

Niewątpliwą zaletą omawianego tekstu jest ukazanie roli, jaką 
w oświeceniowym dydaktyzmie odgrywała retoryczna definicja. 
M. Dawidziak-Kładoczna, posługując się interesującymi przykładami, 
prezentuje pogląd, że redaktorzy „Monitora”, który uznaje się przecież 
za czasopismo propagujące oświeceniowe idee, czasem odwoływali się 
jeszcze do tradycji barokowego konceptyzmu. Warto również zauważyć, 
iż niektóre spośród przytaczanych przez autorkę definicji retorycznych 
to parafrazy, a nawet dosłowne przytoczenia cytatów z Biblii (np. zdanie 
„Ta cnota jest pięknym dla niewiast strojem, gdyż ich strój zależy na 
dobrych sprawach i uczynkach […]” odwołuje się do Nowego Testamen-
tu, a konkretnie do 1 Listu do Tymoteusza, 1 Tm 2,9-10; z kolei za-
mieszczone w „Monitorze” stwierdzenie „Bojaźń Boża jest początkiem 
mądrości” pochodzi ze starotestamentowej Księgi Mądrości Syracha, 
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Syr 1,14). Tego typu spostrzeżenia umożliwiają weryfikację niektórych 
sądów o czasach klasycyzmu stanisławowskiego. 

Do weryfikacji stereotypowych wyobrażeń o epoce skłania też ar-
tykuł J. Gorzelany Zmiany znaczeniowe leksemu „parafianin”, „para- 
fianka” w epoce oświecenia na przykładzie czasopisma „Monitor”. Zamie- 
rzeniem autorki było m.in. wyjaśnienie przyczyn pojawienia się w XVIII w.  
negatywnych konotacji wspomnianych wyrazów na podstawie analizy 
kontekstów ich użycia w słynnym periodyku, co udało się tylko częś-
ciowo ze względu na ograniczony i dość jednorodny materiał źródłowy. 
Odkrywcze okazało się stwierdzenie, że redaktorzy czasopisma starali się 
walczyć z utrwalonym w niektórych kręgach, negatywnym stereotypem 
parafianina oraz parafianki – osób pochodzących ze wsi, o ograniczonych 
horyzontach. Artykuł może być przyczynkiem do badań ciekawego i do 
dziś żywotnego procesu tworzenia negatywnych konotacji wyrazów okreś- 
lających mieszkańców małych, prowincjonalnych miejscowości, członków 
niewielkich wspólnot (por. współczesne, pejoratywne znaczenia wyra-
zów „wieśniak”, „prowincjusz”). Wnioski sformułowane przez autorkę 
w zakończeniu tekstu potwierdzają tezę o dystansowaniu się redaktorów 
oświeceniowego czasopisma od skrajnie libertyńskich postaw. 

V. Jaros w tekście Wartości społeczne w „Monitorze” również 
przybliża oświeceniową aksjologię. Zaprezentowane wzorce osiemnasto-
wiecznego obywatela oraz polityczną koncepcję narodu zaliczyć trzeba 
do najlepszych w całym tomie. Uporządkowany wywód, obszerne, wni-
kliwie omówione cytacje to największe atuty pracy. Na uwagę zasługuje 
też interpretacja zjawisk w różnorodnych kontekstach – tj. historyczny 
czy filozoficzny, co umożliwia czytelnikowi, nawet niezaznajomionemu 
z problemem, poznanie czynników, które wpłynęły na kształtowanie 
modelu Polaka – patrioty czasów oświecenia. Bogaty materiał źródłowy, 
na którym opiera się autorka, może stanowić podstawę kolejnych analiz 
naukowych. Warto jednak w przyszłości zadbać o dobrą transliterację 
tekstu, by uniknąć zastępowania znaku ſ literą f.

Spośród artykułów odnoszących się do problemów aksjologicznych 
w czasopismach II połowy XVIII w. oryginalnością wyróżnia się praca 
K. Grabias-Banaszewskiej Ogłoszenia prasowe źródłem wiedzy o kon-
dycji etycznej człowieka. Wyimek z bibliografii tematycznej „Gazety 
Warszawskiej” R. 1789 (warto byłoby przeredagować tytuł, eliminując 
z niego niefortunne wyrażenie „kondycja etyczna”). Koncepcja, by 
opisywać hierarchię wartości ludzi, żyjących w czasach oświecenia na 
podstawie zamieszczanych przez nich anonsów, jest bardzo interesują-
ca, choć wymaga od badacza ogromnej ostrożności w formułowaniu 
uogólniających wniosków.
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Niezwykle zróżnicowany poziom merytoryczny reprezentują teksty 
dotyczące problemów aksjologicznych w prasie dwudziestolecia mię-
dzywojennego. Warto zwrócić uwagę na Wartości społeczno-moral-
ne w czasopiśmie „Ateneum Kapłańskie” (na przykładzie artykułów 
ks. Stefana Wyszyńskiego z lat 1932–1939) M. Barona, w którym autor 
przybliża poglądy późniejszego Prymasa Tysiąclecia, przed II wojną 
światową pełniącego funkcję redaktora tego periodyku. Pisze ponadto 
o katolickiej nauce społecznej w trudnych czasach kryzysu gospodar-
czego. Wątpliwości budzi utożsamienie przez autora wartości z przy-
kładami zachowań czy zjawisk, które wynikają z ich respektowania 
lub odrzucenia (dla badacza wartościami, choć negatywnymi, są np. 
prostytucja czy zabójstwo). Artykuł wymagałby ponadto wnikliwszej 
redakcji językowej. 

K. Węgorowska w artykule Kobieta wszechstronna utrwalona na ła-
mach dwunastego numeru „Mojej Przyjaciółki” z 25 czerwca 1939 roku 
(uwagi lingwistyczno-kulturologiczne) pisze m.in., że jej zamiarem było 
„udowodnienie, że międzywojenne adresatki kobiecego dwutygodnika 
były nie tylko kobietami starannie wykształconymi, ale, również dzię-
ki swym interdyscyplinarnym predyspozycjom oraz umiejętnościom, 
wszechstronnymi”. Łatwo zauważyć rozbieżność pomiędzy tak sfor-
mułowanym celem artykułu a jego tytułem – nieuprawniona wydaje 
się przecież identyfikacja wyłaniającego się z kart „Mojej Przyjaciół-
ki” obrazu kobiety z realnymi czytelniczkami tego periodyku, mimo 
przyjęcia oczywistego założenia, iż redaktorzy, tworząc czasopismo, 
uwzględniali charakter grupy docelowej, do jakiej było adresowane. 
Jednak różnorodność tematyczna treści zamieszczonych w dwutygo-
dniku – jak przekonuje autorka – nie musi świadczyć o wszechstron-
nych zainteresowaniach każdej z czytelniczek, a może być uwarun-
kowana chęcią zaspokojenia odmiennych oczekiwań poszczególnych 
kobiet. Problematyczne jest również wnioskowanie – na podstawie np. 
zamieszczonych przepisów kulinarnych czy reklam – o rzeczywistych 
preferencjach adresatek pisma.

Innej hierarchizacji problemów wymagałby tekst A. Ast Wartości 
społeczne i kulturowe obecne w „Przeglądzie Sportowym” w latach 
1935–1945. Jego większą część – wbrew tytułowi – wypełniają rozwa-
żania genologiczne. 

Omawiając artykuły zawierające analizę problemów aksjologicz-
nych w prasie wydawanej po II wojnie światowej, wypada zwrócić 
uwagę przede wszystkim na obszerne studium A. Seul Świat wartości 
w czasopiśmie „Polonistyka” w latach 1948–1956. Autorka ukazała me-
chanizmy indoktrynacji młodego pokolenia oraz kształtowania postaw 
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socjalistycznych przez wprowadzenie nowej, typowej dla totalitarnego 
państwa hierarchii wartości. Interesujące są zwłaszcza uwagi na temat 
przemycania elementów ideologii marksistowskiej podczas lekcji grama-
tyki. W artykule omówione zostały aksjologiczne podstawy dydaktyki 
w czasach komunizmu.

E. Górka a tekście Wartości moralne i estetyczne na łamach francu-
skiej „Kultury” przedstawia wypowiedzi polskich intelektualistów, m.in. 
Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Jana Ulatowskiego, Mariana 
Pankowskiego, Konstantego Jeleńskiego. Dzięki wielości wątków po-
dejmowanych przez twórców autorka zaprezentowała ciekawą mozaikę 
poglądów na temat zagadnień estetycznych i etycznych. W tej sytuacji 
niezwykle trudno o dokonanie podsumowania, w którym można by 
określić wartości jednoczące zróżnicowane środowisko emigracyjne. 
Według E. Górki najważniejszą z nich jest wolność, będąca warunkiem 
działalności artystycznej. 

K. Sokołowska w artykule „Ochroniarze” kontra determinizm histo-
ryczny. Walka na wartości w „Turnieju Reporterów 74” białostockich 
„Kontrastów” koncentruje się na prasowych sporach, jakie rozgorzały 
w latach siedemdziesiątych XX w. Przypominając kontrowersje związa-
ne z zachowaniem pierwotnego charakteru zielonych, północno-wschod-
nich terenów Polski, wskazuje, że wrogość władz komunistycznych 
(a także tzw. szarych obywateli) wobec ekologów wynikała z panującego 
wówczas przekonania o prymacie człowieka nad naturą. Jednocześnie 
wyjaśnia przyczyny powszechnej niechęci do działań, których celem by-
łaby ochrona środowiska. Według K. Sokołowskiej najważniejszą z nich 
stała się powszechna w latach siedemdziesiątych propaganda sukcesu, 
polegająca na upowszechnianiu postaw hedonistycznych. Przypomnie-
nie aksjologicznych dyskusji sprzed niemal półwiecza prowadzi autorkę 
do interesujących wniosków – stawia ona przekonującą tezę, że obojęt-
ność współczesnego społeczeństwa na problemy ekologiczne może wy-
nikać z głęboko zakorzenionej w jego przedstawicielach socjalistycznej 
mentalności. Artykuł stanowi przykład, jak ciekawe rezultaty przynosi 
wnikliwa analiza nawet ograniczonej liczby tekstów – pod warunkiem, 
że ukazane zostanie również tło omawianych zjawisk. 

Opracowanie Ł. Kępy Jak daleko jesteśmy z nauką? Wpływ poli-
tyki na wartości poznawcze w wybranych artykułach zamieszczanych 
w „Magazynie Polskim” w 1988 roku to z kolei przykład, że analiza 
tekstów nie zawsze daje satysfakcjonujące efekty. Nie wiadomo, czemu 
ma służyć dokonany przez autora przegląd różnych koncepcji aksjo-
logicznych, z którego obszernością wyraźnie kontrastuje zredukowa-
na część analityczna. Odwołując się zaledwie do dwóch przykładów,  
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Ł. Kępa pragnie udowodnić, że redaktorzy czasopisma opisywali rzeko-
me osiągnięcia naukowców bloku socjalistycznego wyłącznie w celach 
propagandowych, manipulując przy tym faktami. Oprócz rozszerzenia 
treści analizy warto byłoby zmienić kształt językowy tytułu pracy.

Artykuł Magdaleny Idzikowskiej Rodzina jako wartość w prasie 
społecznej lat 80. (na przykładzie „Magazynu Rodzinnego” z roku 1989) 
stanowi jedną z najbardziej wartościowych prac prezentowanych w to-
mie. Konsekwentnej, wieloaspektowej argumentacji towarzyszy spraw-
ność w posługiwaniu się wybraną metodą analizy wyekscerpowanych 
z czasopisma fragmentów. Na uwagę zasługuje też bogata bibliografia 
przedmiotu. Artykuł może okazać się przydatny dla językoznawców, 
prasoznawców i socjologów. Współczesnego czytelnika być może za-
skoczy fakt, jak bardzo konserwatywny model rodziny propagowało 
czasopismo wydawane w czasach PRL.

Analizą treści prezentowanych w jednym z najbardziej opinio-
twórczych polskich czasopism w 1989 r. zajmuje się Monika Kaczor 
w tekście Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie 
„Tygodnika Powszechnego” z roku 1989). Wybór tematu zasługuje na 
uznanie – wszak środowisko związane z tym periodykiem miało wpływ 
na kształt przemian ustrojowych. Poznawanie teoretycznych podstaw 
dialogu społecznego to zatem fascynujące zajęcie. M. Kaczor przypo-
mina najważniejsze artykuły i szczegółowo je omawia. Zastanawiające 
jest jednak, że nie przywołuje istotnych dla ich pełniejszego zrozu-
mienia kontekstów – nie wspomina np. o „Myśleniu według wartości” 
ks. Józefa Tischnera. Nie informuje też czytelników, że ten związany 
z środowiskiem „Tygodnika Powszechnego” profesor (i zarazem autor 
przywołanych w opracowaniu tekstów) zajmował się filozofią dialogu. 
Niezrozumiała jest też decyzja M. Kaczor, by, prezentując w bibliografii 
wykaz artykułów, pominąć nazwiska ich autorów. Pomimo to warto za-
poznać się z omawianym tekstem – również dlatego, że przypomniane 
przez badaczkę postulaty i refleksje członków oraz współpracowników 
redakcji „Tygodnika Powszechnego” brzmią dzisiaj zadziwiająco aktu-
alnie.

Doceniając inicjatywę wydawniczą Pracowni Badań nad Wartoś-
ciami w Języku i Kulturze, trzeba stwierdzić, że dzięki niej możliwa 
stała się prezentacja ciekawych problemów z dziedziny aksjologii. Wie-
le zamieszczonych w tomie artykułów należy ocenić bardzo wysoko. 
Każdy, kto poszukuje wartościowych opracowań i studiów, znajdzie tu 
propozycje, które z pewnością staną się podstawą dalszych refleksji na 
temat wartości językowych i kulturowych obecnych w czasopiśmienni-
ctwie polskim. Uniwersalność omawianych problemów sprawia, że pre-
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zentujące je teksty będą przydatne dla przedstawicieli różnych dyscyplin 
naukowych. Inne teksty – w co należy wierzyć – być może zainspirują 
samych autorów do kolejnych prac badawczych oraz doskonalenia swo-
jego warsztatu. 

Tekst wpłynął do redakcji 29 marca 2019 r.


