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Antynomie wartości. Problematyka aksjolo
giczna w językoznawstwie, red. Agnieszka 
Oskiera, Wyższa Szkoła Humanistyczno- 
-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2007, 339 s.

Na recenzowany tom składa się dwadzieścia 
sześć artykułów badaczy z różnych ośrodków 
akademickich w Polsce: Bydgoszczy, Katowic, 
Lublina, Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego, Po
znania, Rzeszowa, Torunia i Wrocławia. Przed
miotem zainteresowania autorów jest metodo
logia kognitywna, językowo-kulturowy obraz 
świata, język wartości w tekstach dawnych 
i współczesnych oraz zagadnienia aksjologiczne 
w mediach.

Wśród zebranych w tomie artykułów na 
szczególną uwagę zasługują prace: Małgorzaty 
Karwatowskiej, Jolanty Bujak-Lechowicz, Te
resy Giedz-Topolewskiej, Agnieszki Pieli i Ewy 
Kaptur.

W artykule Sumienie. Próba rekonstruk
cji obrazu językowego Małgorzata Karwatow- 
ska, próbując odpowiedzieć na pytanie, czym 
jest sumienie, przywołuje etymologię tego słowa 
i definicje leksykograficzne oraz analizuje fra- 
zeologizmy, aforyzmy i przysłowia. Obraz su
mienia autorka rekonstruuje również na pod
stawie Katechizmu Kościoła katolickiego, Lek
sykonu duchowości katolickiej i innych ksią
żek o tematyce teologicznej i moralnej. Waż
nym typem danych, które uwzględnia Małgo
rzata Karwatowska, są dane ankietowe. Ankieta 
została przeprowadzona wśród uczniów szkół 
średnich w Lublinie. Analizy autorki dowodzą, 
że sumienie jest czymś, co ma wpływ na na
sze postępowanie — nakazuje, radzi i podpo
wiada. Przez uczniów sumienie jest najczęściej 
kojarzone z wyrzutami, grzechem, głosem we
wnętrznym i wątpliwościami. Sumienie stanowi 
odrębny podmiot, funkcjonujący niezależnie od 
człowieka, nieomylny, surowy i sprawiedliwy. 
Na pytanie o kolor sumienia uczniowie poda
wali nazwy różnych barw, zarówno ciepłych jak

i zimnych: biel, czerń, szarość, żółć, czerwień, 
błękit, brąz i zieleń.

W tekście Portret językowy szczęścia w wy
powiedziach mlodziezy i osób po 60. roku ży
cia Jolanta Bujak-Lechowicz korzysta z wyni
ków ankiety, którą przeprowadziła w 2001 roku 
wśród uczniów szkół średnich w wieku od 17. 
do 21. roku życia (200 ankiet) oraz osób po 60. 
roku życia (200 ankiet), mieszkających w pięciu 
województwach (lubelskim, małopolskim, pod
karpackim, pomorskim i śląskim). Osoby ankie
towane postrzegają szczęście jako siłę, która po
rusza ludzi ku górze (szczęście spada / rozpiera 
/ rozsadza / uskrzydla, serce wzbiera / wyskakuje 
ze szczęścia). Szczęście jest pozytywnym stanem 
psychicznym, którego źródła to: sens życia i afir- 
macja życia (x odnalazł sens / ceł życia, x-owi 
chce się zyc), osiągnięcie zamierzonego celu (x 
osiąga w życiu to, czego pragnie / do czego dąży), 
realizacja własnych pragnień (x spełnia się w ży
ciowych rolach, x realizuje się w swoim powoła
niu), intensywne przeżycie (x wpada w eujorię, 
x znajduje się w stanie ekstazy), radość (x cie
szy się szczęściem, z x-a emanuje radość S szczę
ście), zadowolenie z życia (x jest zadowolony ze 
szczęścia S z siebie S z życia). Zdaniem badanych 
szczęście powoduje, że człowiek zachowuje się 
jak ptak (x-owi coś dodaje skrzydeł, x unosi się
l lata ze szczęścia). Osoba szczęśliwa ma zaru
mienioną twarz (x jest cały w pąsach) i błysz
czące oczy (oczy x-a błyszczą / pałą blaskiem, 
szczęście jaśnieje w oczach x-a), uśmiecha się (x 
uśmiecha się od ucha do ucha), a nawet płacze (x 
rozplakal się ze szczęścia, Izy szczęścia).

Przedmiotem zainteresowania Teresy Giedz- 
-Topolewskiej jest językowy obraz pracy we 
współczesnych rosyjskich tekstach reklamowych 
w odniesieniu do obrazu pracy w rosyjskiej fra
zeologii i przysłowiach. Autorka poddaje ana
lizie kategorie takie, jak wykonawca pracy, ro
dzaje pracy, atrybuty oraz cele pracy. Praca jest 
potocznie pojmowana jako ciężka, męcząca, wy
magająca dużego wysiłku, jednostajna i długo
trwała. Wykonuje ją człowiek, który powinien 
robić to starannie i energicznie, ale bez pośpie
chu. Pozytywnie wartościowane są osoby pra
cowite, zaś krytycznie ocenia się lenistwo. Re
zultat pracy zależy od jej jakości. Negatywnie 
jest oceniana praca, która nie przynosi korzy
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ści mimo wkładanego wysiłku. We współcze
snych rosyjskich tekstach reklamowych jednym 
z wykonawców pracy jest sam reklamodawca — 
firma o długiej tradycji i ugruntowanej pozycji na 
rynku, w której pracują wykwalifikowani specja
liści. Pracę wykonuje również odbiorca reklamy. 
Oferta reklamowa jest skierowana do kobiet nie
zadowolonych z wykonywania prac domowych 
uważanych przez nie za męczące i pochłania
jące dużo czasu. Drugą grupę odbiorców stano
wią osoby pracujące w państwowych lub pry
watnych przedsiębiorstwach. Wykonawcą pracy 
może być personifikowany produkt, który po
maga człowiekowi, a nawet go wyręcza. Rekla- 
modawcy zapewniają, że praca z reklamowanym 
urządzeniem stanie się łatwa i lekka oraz bę
dzie sprawiać człowiekowi radość. W komuni
katach reklamowych praca ma wymiar utylitarny
— jej celem jest osiągnięcie korzyści material
nych i sukcesu zawodowego.

W artykule Jednostki leksykalne nazy
wające sytuację żartowania w polszczyźnie 
Agnieszka Piela analizuje materiał leksykalny 
pochodzący z dawnej i współczesnej polszczy
zny. Autorka wykazuje, że obiektem kpin i żar
tów jest najczęściej drugi człowiek, natomiast 
nieliczne jednostki leksykalne wskazują, że po
trafimy żartować z siebie. Na podstawie mate
riału historycznego Agnieszka Piela stwierdza, 
że „czynność robienia żartów nie była obca na
szym przodkom”, jednak dziś jest o wiele więcej 
związków frazeologicznych związanych z żar
towaniem, np. zrobić z kogoś durnia / frajera 
/ idiotę / wariata, wystrychnąć kogoś na dudka 
(dawniej : stroićfirleje S żarty, wystrychnąć kogoś 
na błazna).

Ewa Kaptur w artykule Wartościowanie 
osób zmarłych w poznańskich nekrologach pra

sowych z roku 2001 prezentuje wyniki analizy 
2943 nekrologów, które ukazały się w „Gło
sie Wielkopolskim” w okresie od 1 września do 
31 grudnia 2001 roku. Autorka próbuje odpo
wiedzieć na pytanie, kto wartościuje, co pod
lega wartościowaniu i jak wartościowanie ujaw
nia się w tekstach nekrologów. W nekrologach 
przestrzega się zasady, że o zmarłych mówi się 
tylko dobrze. Osobą wartościującą jest nadawca 
nekrologu: rodzina, przyjaciele, koledzy z pracy 
itp. Zmarłego określa się, używając przymiotni
ków w stopniu równym i najwyższym (kochany, 
nieodżałowany, najlepszy, najdrozszy). Warto
ściowaniu podlegają m.in. cechy osoby zmarłej 
(człowiek niezłomnych zasad, niezawodny przy
jaciel), wykonywany przez nią zawód (adwo
kat, notariusz w Wałczu, starszy aspirant po
żarnictwa), zaangażowanie społeczne (zasłuzony 
dla Miasta Poznania, wybitny społecznik), prze
szłość wojenna (uczestnik Powstania Warszaw
skiego) i pochodzenie (Iwowianka, ostrzeszo- 
wianin). Autorka artykułu podkreśla, że „wy
jątkowość biografii zmarłego jest wynikiem su
biektywnym i uwarunkowanym indywidualnie 
przez osobisty, emocjonalny stosunek nadawcy 
nekrologu do zmarłego”. Informacje o zmarłym, 
które nie są nacechowane aksjologicznie, na
leżą do rzadkości. Zdaniem E. Kaptur podawane 
w nekrologach wiadomości dotyczące osoby 
zmarłej mają charakter stereotypowy, ponieważ 
„nadawcy odwołują się do pewnych schematów
i konwencji przyjętych w polskiej nekrologii” .

Zagadnienia podejmowane w pracy Antyno
mie wartości. Problematyka aksjologiczna w ję 
zykoznawstwie są przedmiotem refleksji wielu 
badaczy i zaprezentowane artykuły mogą zain
spirować ich do dalszych rozważań na temat war
tości.


