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PROBLEMY WARTOŚCIOWANIA 
W JĘZYKU I W TEKŚCIE

Autorka stawia pytanie o to, jak się przejawia wartościowanie w systemie 
językowym i w tekście. Twierdzi, że wartościowanie zawsze dokonuje się w wy
powiedziach, czyli tworzonych tekstach. Podmiotami wartościowań tekstowych 
są autorzy konkretnych tekstów, podmiotami skonwencjonalizowanych warto
ściowań kodowych — mniejsze lub większe społeczności. Przedmiotem warto
ściowania jest cała otaczająca rzeczywistość oraz możliwe światy, pojawiające 
się w świadomości człowieka, człowiek bowiem wartościuje samego siebie, swoje 
możliwości, przymioty, poczynania. Podstawą sądów wartościujących są zda
nia z kwantyfikatorem ogólnym (typu X jest czymś cennym/złym), nazywane 
zasadami wartości.

W akcie komunikacji jednostka może dokonywać połączenia norm należą
cych do różnych systemów wartości, może też zapożyczać zasady od indywi
dualnych autorytetów, może tworzyć własne. W tekstach obecne są: a) war
tościowania podmiotu mówiącego (autora tekstu), w poezji — też podmiotu 
lirycznego, w prozie narracyjnej — narratora, b) wartościowania bohaterów li
terackich oraz c) wartościowania relacjonowane w mowie niezależnej lub zależ
nej. Wartościowania tekstowe pojawiają się w różnych aktach mowy, w różnych 
modalnościach. Często w tekstach dochodzi do wartościowań ukrytych w pre- 
supozycjach. Wartościowaniu służą różne jednostki kodu językowego: wyrazy 
(dobry, zły; ładny, brzydki; ojczyzna, matka), związki frazeologiczne (coś jest 
do kitu, coś jest wysokiej klasy), konstrukcje słowotwórcze (romansidło, arty- 
kulisko), formy fleksyjne (ministry, profesory), konstrukcje składniowe (dzięki 
komuś; kosztem kogoś/czegoś) i środki fonologiczne (np. intonacja). Warto
ściowania występują w tekstach o różnych funkcjach. Są ważnym elementem 
identyfikacji grupowej.
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1. Słowem kluczowym w tytule tego artykułu1, a także w całym artykule 
jest wartościowanie. Jego znaczenie na pierwszy rzut oka nie budzi na ogół 
wątpliwości: wartościować to ‘przypisywać cechom, czynnościom lub innym 
przedmiotom myśli określone wartości’. Jednakże to określenie jest tylko 
pozornie proste.

1 Artykuł ten stanowi skróconą i nieco zmodyfikowaną wersję wykładu wygłoszonego 
w trakcie konferencji Międzynarodowej Szkoły Humanistycznej w dn. 20.11.2001 r.

2 Na ten temat istnieje ogromna literatura filozoficzna i aksjologiczna. Swoje poglądy 
dotyczące rozumienia terminu wartość jako elementu słownictwa aksjologicznego wyrazi
łam w książce Język wartości (1992), a także w artykułach O znaczeniu WARTOŚCI 
(1993), Wokół wartości (1994) i Wokół języka wartości (w druku).

3 Por. na ten temat Grzegorczykowa 1993, s. 23-39.

Po pierwsze, trzeba powiedzieć, jak się rozumie wartości.1 2 W języku 
potocznym słowo to występuje na ogół w znaczeniu tego, co ‘uznawane jest 
za dobre w sensie duchowym’. Natomiast w aksjologii i aksjolingwistyce 
jako wartości traktuje się ‘to, co uznawane jest bądź za dobre, bądź też za 
złe (w szeroko pojętych znaczeniach obu wyrazów)’. W tym sensie mówimy 
o wartościach pozytywnych bądź negatywnych (inaczej: antywartościach). 
Wartościowanie polega na przypisywaniu tak pojętych — pozytywnych lub 
negatywnych — wartości.

2. Tytuł artykułu zapowiada problematykę wartościowania zarówno 
w tekście (co wydaje się bardziej zrozumiałe), jak też w języku. Język 
jest tu rozumiany jako system, kod. Czy można mówić o wartościowaniu 
dotyczącym jednostek kodu? Jeżeli tak, to kto i kiedy wartościuje?

Sądzę, że w wypadku wyrazów takich, jak piękny, zdrowy, solidny, sztu- 
czydło, także frazeologizmów typu coś jest na medal, coś zda się psu na 
budę o wartościowaniu możemy mówić dwojako: jako o wytworze utrwa
lonych wartościowań tekstowych dokon(yw)anych w przeszłości oraz jako 
o potencjale i narzędziu wartościowań tekstowych. W sensie czynnościowym 
wartościowanie dokonuje się zawsze w wypowiedziach, w tworzeniu tekstu. 
Utrwala się ono przede wszystkim w tekstach jako wytworach mówienia, 
a po części konwencjonalizuje się także w jednostkach kodowych. Ich po
tencjał wartościujący może w związku z tym (podobnie jak wszelkie inne 
elementy znaczeń) podlegać zmianom. Na przykład przymiotnik pokorny, 
w sensie chrześcijańskim nacechowany pozytywnie, w związku z laicyzacją 
społeczeństwa w polskim języku ogólnym (poza kręgami ludzi autentycznie 
wiernych postawom ewangelicznym) zmienił swoje nacechowanie na nega
tywne.3

Podmiotami wartościowań tekstowych są ich autorzy, natomiast jako 
podmioty skonwencjonalizowanych wartościowań kodowych trzeba trakto
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wać mniejsze lub większe społeczności, w których doszło do ich utrwalenia. 
W społeczeństwach o silnie utrwalonych systemach wartości (np. w społe
czeństwie japońskim czy też irańskim) modyfikacje nacechowań wartościują
cych w jednostkach kodowych są ograniczone. W społeczeństwach podlega
jących radykalnym zmianom ustrojowym (a w ślad za tym ideologicznym) 
modyfikacji takich jest o wiele więcej. Można tu przypomnieć zmiany war
tościowań narzucane społeczeństwu niemieckiemu przez nazistów czy też 
społeczeństwu radzieckiemu (i społeczeństwom krajów podległych Związ
kowi Radzieckiemu) przez reżim komunistyczny, a także zmiany związane 
z demokratyzacją w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

3. Wartości pojawiające się zarówno tekstach, jak i w jednostkach kodu 
językowego należą do różnych kategorii semantycznych. Ich systematyzacja 
(mająca charakter typologii, nie klasyfikacji) pozwala zorientować się w tym, 
co ludzie cenią, a co odrzucają, potępiają w życiu, w myśli i słowie. Dla tych 
celów wydaje mi się przydatny następujący podział wartości4:

4 Szerzej o tym podziale, a także o różnych propozycjach kategoryzacji wartości zob. 
Puzynina 1992: 29-43 oraz Puzynina (w druku).

— Wartości witalne, oparte również na biologii (ale niekoniecznie wią
zane z odczuciami) to życie i zdrowie, choroba i śmierć oraz to, co służy 
naszemu zdrowiu i życiu — lub też powoduje nasze choroby i śmierć (tu 
więc byłoby również miejsce dla wartości i anty wartości ekologicznych).

— Wartości społeczno-obyczajowe wiążą się z tym, jakie elementy obecne 
w funkcjonowaniu społeczeństw cenimy lub też uważamy za złe. Oceny są tu 
bardzo zróżnicowane — jedni z nas wysoko wartościują tradycję i obyczaje, 
inni uważają je za hamujące postęp i niepotrzebne, jeszcze inni ich w ogóle 
nie waloryzują. Jedni cenią instytucje demokratyczne, inni uważają je za 
przyczynę społecznego zła.

Kolejne trzy typy wartości określa się jako duchowe, tj. zachowujące 
niezależność od potrzeb biologicznych człowieka, często wiążące się z ich 
przekraczaniem i przezwyciężaniem. Są to:

— Wartości poznawcze, związane z wysoką oceną prawdy (w jej sensie 
epistemologicznym). Wiąże się z tym pozytywne wartościowanie wiedzy, 
nauki, zdolności, a negatywne — ciemnoty, nieuctwa, głupoty itd.

— Wartości moralne, oparte na przekonaniu, iż człowiek powinien prze
ciwdziałać wszelkiej krzywdzie oraz złu społecznemu i indywidualnemu (nie
sprawiedliwości, pomocy, biedzie itd.), a zarazem działać na rzecz tego, co 
dobre w osobowości poszczególnych ludzi, ich sytuacjach życiowych, w sto
sunkach (polityczno-)społecznych w większej lub mniejszej skali. Łączą się 
z tym wysokie oceny np. poczucie odpowiedzialności, dobroci, prawdomów
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ności, a negatywne wartościowania braku odpowiedzialności, obojętności na 
ludzkie nieszczęścia i krzywdy, kłamstwa itd.

— Wartości estetyczne, które ogniskują się wokół pojęcia piękna, obej
mując zarazem to, co jest wrażliwością na nie i co służy jego wytwarzaniu 
(sztuki plastyczne, muzyka, literatura piękna).

Odrębną kategorię w omawianej typologii stanowią:
— wartości sakralne, o charakterze transcendentnym, w szerokim tego 

słowa znaczeniu religijnym. Dla niektórych sprowadzają się one jedynie do 
niepoznawalnej Tajemnicy, której wartość polega na tym, że ona jest, że 
wiąże się z nią jakąś nadzieję (lub brak nadziei). Inni — przede wszystkim 
wyznawcy różnych religii — wyróżniają podstawowy pozytywny element 
przestrzeni sakralnej, o charakterze osobowym lub nieosobowym, zazwy
czaj też przeciwstawny element negatywny. Takim centralnym elementem 
pozytywnym przestrzeni sacrum w religiach monoteistycznych jest Bóg, ne
gatywnym — szatan. Wokół tych centrów rozbudowuje się cała sieć wartości 
sakralnych pozytywnych i egatywnych, dokonuje się też sakralizacja warto
ści duchowych. To wszystko może jednak dotyczyć tylko tych, którzy uznają 
w ogóle wartości sakralne.

Jest w naszym życiu wiele wartości o charakterze synkretycznym, wią- 
żących w całość cząstkowe wartości należące do różnych wymienionych tu 
kategorii. Na przykład rodzina swoją wysoką wartość pozytywną5 zawdzię
cza łączącym się z nią potrzebom bliskości, bezpieczeństwa, zaspokajania 
instynktu macierzyńsko-ojcowskiego (a w konsekwencji wartościom odczu- 
ciowym), ale często także przekonaniu o wartości sakralnej i moralnej rodzi
ny jako tej komórki społecznej, w której podstawowo kształtuje się postawy 
i całe osobowości młodych pokoleń.

5 Mówią o niej badania socjologiczne i aksjolingwistyczne przeprowadzane u nas, 
a także m.in. w krajach Europy Zachodniej.

Bardzo ważnym podziałem z punktu widzenia semantyczno-pragmatycz- 
nego jest'podział na wartości instrumentalne i docelowe. W sensie sematycz- 
nym instrumentalne są te, które mogą służyć bądź dobrym, bądź też złym 
celom, nigdy natomiast nie są celem same w sobie. Na przykład przydatne 
może być jakieś urządzenie zarówno do wyrobu ważnych instrumentów me
dycznych, jak też śmiercionośnej broni. Przydatność jest więc niewątpliwie 
wartością instrumentalną. Wartościami instrumentalnymi są też mowa i mil
czenie. Jedno i drugie może być zarówno narzędziem dobra, jak i zła: mówiąc, 
przekazuje się np. cenne myśli i informacje, ale też kłamie się i manipuluje, 
milcząc, można się skupiać i wyrażać sprzeciw wobec zła, ale milczenie może 
też być objawem bierności i zgody na zło. Jeśli oceniamy wysoko mowę lub 
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milczenie, to czynimy to, mając na myśli tylko ich pozytywne potencjały. 
Podobnie wysoka ocena rodziny ma za podstawę jej idealne wyobrażenie lub 
dobre doświadczenie osobiste; w ogólnej, w pełni realistycznej ocenie rodzi
na jest wartością instrumentalną, można w niej realizować (i zrealizuje się 
w rzeczywistości) zarówno wartości pozytywne, jak i negatywne.

Jako wartości docelowe w sensie semantycznym określam te, które mają 
wyraźne, stałe nacechowanie pozytywne bądź negatywne, a zarazem mogą 
być traktowane jako ostateczne, stanowiące dla człowieka cel same w sobie.6 
Ktoś może np. traktować jako swój cel zachowanie zdrowia czy życia, 
przyjemności życiowe bądź też wiedzę, prawość czy też obcowanie z pięknem, 
a także z Bogiem. Ale wszystkie te wartości mogą być także traktowane przez 
człowieka jako ogniwa łańcucha instrumentalno-celowego: można np. dbać 
o swoje zdrowie po to, by móc (nadal) pomagać innym, zdobywać wiedzę, 
żeby walczyć z chorobami czy też klęskami żywiołowymi, obcować z pięknem, 
żeby przez to wchodzić w kontakt z Transcendencją. Tak więc w konkretnych 
sytuacjach wartości docelowe mogą stawać się instrumentalnymi, a z drugiej 
strony instrumentalne mogą być traktowane jako docelowe. Ktoś np. może 
chcieć za wszelką cenę być przydatny do czegokolwiek, niezależnie od tego, 
czy to coś jest dobre, czy złe.

6 We wcześniejszych swoich pracach wartości te określałam jako absolutne lub 
ostateczne.

7 Nie wymieniam osobno roślin i zwierząt, ale oczywiście i one należą do „przedmio
tów” wartościowanych w tekstach.

8 Wśród tych cech są także relacyjne, polegające na zaspokajaniu jakichś potrzeb 
osoby oceniającej. Ktoś może np. pozytywnie wartościować psa, bo zaspokaja on jego 
potrzebę bliskości.

4. Ważne pytanie, jakie musi sobie zadać ten, kto zastanawia się nad 
problematyką wartościowania, brzmi: c o człowiek wartościuje? Ogólna 
odpowiedź brzmi: wartościuje całą otaczającą go rzeczywistość, możliwe 
światy pojawiające się w jego świadomości, samego siebie, swoje możliwości, 
przymioty, poczynania. Poddaje ocenom:

— cechy, stany, procesy, czynności dotyczące klas osób, przedmiotów7 
i zjawisk; np. „Postawa harcerzy w czasie drugiej wojny światowej była 
godna podziwu”; „Politycy to ludzie, którzy mają często dziurawą pa
mięć” ;

— cechy, stany, procesy i czynności określonych lub nieokreślonych osób, 
przedmiotów i zjawisk (okazów klas); np. „Oburzyło mnie zachowanie 
Piotra”; „Wygląd tego człowieka” nie budzi zaufania”;

— klasy osób, przedmiotów i zjawisk oraz konkretne (określone lub 
nieokreślone) osoby, przedmioty i zjawiska ze względu na jakieś ich cechy8, 
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stany, procesy lub czynności; np. „Wojskowi cieszą się na ogół sympatią 
społeczeństwa”; „Ten samochód bardzo mi się podoba”.

Podstawą wszystkich wymienionych typów sądów wartościujących są 
zdania nazywane zasadami wartości. Są to zdania z (zazwyczaj ukrytym) 
kwantyfikatorem ogólnym, typu: „Wiedza / zdrowie / przyjemność jest 
czymś cennym”. „Przemoc / manipulacja / korupcja jest czymś złym”9. 
Każdy człowiek ma własny, podlegający zmianom w czasie zbiór zasad war
tości. Duża część z nich należy do społecznych norm wartości, przejmowa
nych w drodze socjalizacji10. Jak o tym była mowa, normy wartości w spo
łeczeństwach pluralistycznych są zróżnicowane. Jednostka może dokonywać 
połączenia norm należących do różnych systemów wartości, może zapoży
czać zasady od indywidualnych autorytetów, może też tworzyć własne. Stąd 
tak bardzo różne są punkty widzenia na te same sprawy, stąd też częsta 
trudność odnalezienia wspólnego horyzontu aksjologicznego w rozmowach 
i dyskusjach.

9 O zasadach wartości pisał Z. Najder (1971: 71, 77-78).
10 O pojęciu norm wartości zob. N. D. Arutjunowa 1988.

5. Porozumienie może utrudniać dodatkowo to, że wartościom deklaro
wanym w wypowiedziach wcale nie zawsze towarzyszą wartości autentycznie 
przeżywane, zinternalizowane. Także w zakresie wartościowań obecne jest 
kłamstwo, przybieranie masek, a czasem po prostu uleganie stereotypom. 
Wartościowania zinternalizowane mogą być przeżywane uczuciowo, rozu
mowo lub rozumowo i uczuciowo zarazem. Mogą też oddziaływać na wolę, 
co może prowadzić do ich realizacji (lub przynajmniej usiłowań realizacji). 
Ideałem jest powiązanie wartościowań deklarowanych z przeżywanymi i re
alizowanymi w życiu. Te ostatnie najwyraźniej świadczą o autentyczności 
wartościowań deklarowanych.

6. W tekstach mamy do czynienia:
— z wartościowaniami podmiotu mówiącego (autora tekstu), w poezji 

także podmiotu lirycznego, w prozie narracyjnej — narratora (za którymi 
często, choć nie zawsze kryje się autor);

— z wartościowaniami bohaterów utworów literackich (za którymi kryje 
się autor);

— z wartościowaniami relacjonowanymi w mowie niezależnej (cytatach) 
lub zależnej, stwarzającej możliwość modyfikacji relacjonowanych wypowie
dzi przez autora relacji (co bywa wykorzystywane w celach manipulacyj
nych).

Wartościowania tekstowe pojawiają się w różnych aktach mowy (np. 
Prezydent potępił praktyki korupcyjne przedstawicieli władzy — asertyw;
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Proszę Pana Przewodniczącego o ocenę wypowiedzi kandydata — prośba, 
podtyp dyrektywy), w różnych modalnościach (np. Piotr powinien wyjechać 
— modalność deontyczna; Mało brakowało, a byłbym uległ wypadkowi — 
modalność możliwościowa).

W tekstach miewamy też do czynienia z wartościowaniami „piętrowy
mi”, tj. z ocenami czyichś wartościowań (np. Piotr niesłusznie potępił za
chowanie Anny), a także z wartościowaniami ukrytymi w presupozycjach, 
np. w zdaniach typu: Wczoraj odbyły się zawody pierwszej ligi koszykówki 
kobiet; komunikat o zawodach zawiera presupozycję oceniania zawodników 
przez powołane do tego osoby (sędziów).

Komunikaty o ocenach różnych instancji nadawczych w różnych aktach 
mowy i modalnościach mogą mówić o samym fakcie oceniania (jak w przyto
czonej wyżej prośbie o ocenę wypowiedzi kandydata), mogą zawierać ogólną 
informację o ocenie pozytywnej lub negatywnej (jak w zdaniu o niesłusznym 
potępieniu przez Piotra zachowania Anny), mogą też dotyczyć wartościowań 
bardziej szczegółowych, np. określenia kogoś jako pracowitego czy też leni
wego, uczciwego lub złodzieja itp.

7. Wartościowaniu mogą służyć różne jednostki kodu językowego. Są to:
— wyrazy, które dzielą się na:
a) ogólnie wartościujące, takie jak dobry i zły, pozytywny i negatywny, 

właściwy i niewłaściwy; należą tu także czasowniki mówiące o czyimś ogól
nym wartościowaniu, takie jak chwalić i potępiać;

b) opisowo-wartościujące, obejmujące swoją treścią element czy też ele
menty semantyczne, ze względu na które wyraz jest nacechowany pozytyw
nie lub negatywnie; np. ładny, brzydki, zdrowy, chory, łagodny, okrutny; 
mędrzec, głupiec, arcydzieło, szmira itd.

Wszystkie podane tu przykłady to wyrazy wartościujące jako jednostki 
kodowe, wartościowanie nie jest w nich elementem definicyjnym. Nacecho
wanie aksjologiczne może też jednak stanowić kontekstowo uwarunkowaną, 
fakultatywną, lub też mniej lub bardziej skonwencjonalizowaną konotację. 
Por. użycia takich słów, jak ojczyzna, matka, jasny, brudny, wysoki itd. Tego 
rodzaju nacechowania należą w zasadzie do pragmatyki.11

11 Niejednokrotnie nie jest oczywiste, czy dane wartościowanie traktować jako w pełni 
czy też nie w pełni skonwencjonalizowane, a więc jako element semantyki czy pragmatyki 
(w opisie zakładającym tak rozumiane rozróżnienie tych dwóch działów językoznawstwa).

— związki frazeologiczne; dzielą się one również na takie, które mają na
cechowanie aksjologiczne ogólnie pozytywne lub negatywne (np. coś (jest) 
wysokiej klasy, coś (jest) do kitu) oraz takie, które są znaczeniowo wyspe
cjalizowane (np. madejowe loże, niedźwiedzia przysługa, pyrrusowe zwycię
stwo);
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— konstrukcje słowotwórcze; czasem określone nacechowanie aksjologicz
ne ma cały typ słowotwórczy (np. derywaty odrzeczownikowe z formantem 
-idło: sztuczydlo, romansidło i in.), czasem tylko niektóre derywaty (np. 
artykulisko, gmaszysko wśród derywatów odrzeczownikowych z formantem 
-isko12);

— formy fleksyjne (w polszczyźnie nieliczne), np. wnosząca nacechowanie 
lekceważąco-pejoratywne końcówka -y/i mianownika l.mn. rzeczowników 
męskoosobowych o tematach twardych, np. ministry, profesory,

— konstrukcje składniowe (również w polszczyźnie nieliczne), por. np. 
konstrukcje z wyrazami dzięki {dzięki tobie dostałam tę pracę) i kosztem 
{Studia Piotra odbywały się kosztem zdrowia jego matki), zdania z że też, 
np. Że też ty zawsze musisz się tak spieszyć i inne;

— środki fonologiczne; należy do nich przede wszystkim intonacja w spo
sób skonwencjonalizowany zdolna do przekazywania wartościowań powiąza
nych z uczuciami takimi, jak oburzenie, niezadowolenie, radość itp.

12 Dla wielu z tych derywatów charakterystyczne jest nacechowanie żartobliwo-piesz- 
czotliwe, por. np. psisko, matczysko, dla wielu brak w ogóle nacechowania aksjologicznego, 
por. np. kąpielisko, ognisko, biczysko.

13 E. Laskowska (1992: 86-11) zalicza do środków fleksyjnych i składniowych warto
ściujących konotacyjnie wiele takich, które nimi nie są. Dotyczy to np. zdań rozkazujących, 
zdań przeciwstawnych z ale, natomiast, zamiast czy też zdań podrzędnych dopełnienio
wych, w których mamy do czynienia z implikaturami konwersacyjnymi, zależnymi od treści 
tych zdań.

8. Wartościowanie może być również wyrażane środkami tekstowymi, tj. 
konotacjami, związanymi z użyciami różnych wyrazów i form gramatycz
nych13, a także implikaturami, tj. fakultatywnymi wnioskami kontekstowy
mi, dotyczącymi całych wypowiedzeń lub grup składniowych. Do implikatur 
zalicza się również odczytywanie ironii, żartu, także metafor i porównań.

Jeżeli w zakresie przekazu znaczeń odróżnia się elementy semantyczne 
i pragmatyczne, to środki kodowe przekazu trzeba zaliczyć do semantyki, 
a środki tekstowe do pragmatyki w opisie wartościowań w tekstach.

9. Z przedstawioną wyżej typologią krzyżuje się podział na wyrazy i for
my gramatyczne bez nacechowania emocjonalnego (np. wyrazy takie, jak 
zdolny, rozsądny, profesjonalista-, zdania i grupy składniowe z przyimkami 
dzięki i kosztem) oraz wyrazy i formy gramatyczne wartościujące z nacecho
waniem emocjonalnym (np. cudowny, wstrętny, drań; sztuczydlo, staruch; 
dyrektory, zdania z że też...).

10. Wartościowania, o których mówiliśmy dotychczas, można nazwać nie
zależnymi. Prócz nich istnieją natomiast również tzw. wartościowania prefe
rencyjne, porównawcze. Ich wykładnikami są przede wszystkim formy (syn
tetyczne i opisowe) stopniowania (np. lżejszy i najlżejszy, lepiej i najlepiej; 
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bardziej opłacalny i najbardziej opłacalny, a także mniej, najmniej opłacalny 
/ sympatyczny / wartościowy itd.) Ocenianie preferencyjne kryje się rów
nież za wszelkiego typu rankingami. Językowo (a nie tylko za pomocą liczb 
i procentów) bywa ono wyrażane np. w systemach ocen szkolnych.

Przedmiotem ocen preferencyjnych mogą też być same wartości. Posłu
gujemy się takimi ocenami, kiedy budujemy nasze teoretyczne hierarchie 
wartości, a także wtedy, kiedy jesteśmy zmuszeni dokonywać wyborów w sy
tuacjach życiowych, stawiających nas wobec konfliktów wartości.

11. Wartościowania występują jako istotne elementy tekstów pełnią
cych różne funkcje: informacyjną (tu przede wszystkim elementy ocenia
jące w tekstach naukowych i popularnonaukowych), ekspresywną (przede 
wszystkim w języku potocznym i w liryce), impresywną (np. w tekstach 
prawniczych) i perswazyjną, wiążącą się często z manipulacją (np. w rekla
mie), poetycką (przede wszystkim w literaturze pięknej, publicystyce, języku 
potocznym)14, metajęzykową (np. w poradnikach językowych, słownikach 
poprawnościowych), metatekstową (np. w komentarzach oceniających pra
ce uczniowskie, recenzjach wydawniczych, naukowych itp.). Wartościowania 
są też elementem ważnym dla identyfikacji grupowej, poczucia tożsamości 
z grupą społeczną czy nawet narodem.

14 Jeśli za istotę funkcji poetyckiej uważa się za Jakobsonem zwracanie uwagi na tekst, 
to udział w niej mają wartościowania niezwykłe w formie i/lub treści.

* * *

Różnego typu cechy i funkcje wartościowań, o których tu była mowa, 
mogą służyć pogłębionej interpretacji wszelkiego rodzaju tekstów. Mogą też 
stanowić elementy charakterystyki poszczególnych gatunków tekstów, indy
widualnych sposobów wypowiadania się czy też konkretnych utworów. I tak 
np. lirykę charakteryzuje duża liczba wartościowań o nacechowaniu emocjo
nalnym, dużo wartościowań konotacyjnych i implikatur, często związanych 
z posługiwaniem się tropami poetyckimi. Wartościowania pełnią tu przede 
wszystkim funkcję ekspresywną, często też poetycką i perswazyjną. A np. 
idiolekt Norwida charakteryzuje duża liczba ocen negatywnych, silne (czę
sto intensyfikowane) nacechowanie emocjonalne słownictwa wartościującego, 
szczególnie duży udział słownictwa z zakresu moralności, silny związek war
tościowań z funkcją perswazyjną.

Dla człowieka podstawowym problemem życiowym jest orientacja w tym, 
co dobre i co złe, a także w tym, co on sam i co inni ludzie uważają za 
dobre i za złe. Wiąże się to nie tylko ze stanem mentalnym, ale i z ludzkim 
działaniem: realizacją tego, co się uważa za dobre (pod jakimś względem) 
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i przeciwdziałaniem temu, co się uważa za złe (pod jakimś względem). 
Toteż wnikliwa refleksja, dotycząca tego, co przez nas i przez innych jest 
tak lub inaczej wartościowane, jest ważnym elementem wiedzy o świecie, 
istotnym dla rozwoju kultury i kształtowania ludzkich osobowości, a także 
dla rozumienia ludzkich wypowiedzi i sposobów ich budowania. Jest też 
ważnym elementem opisu językowego obrazu świata, zarówno w języku 
ogólnym (ujmowanym synchronicznie lub diachronicznie), jak też — jak 
na to wyżej wskazywałam — w poszczególnych gatunkach tekstu oraz 
idiolektach pisarzy. Tym samym staje się jednym z ważnych narzędzi opisu 
ludzkiej kultury.
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VALUATION IN LANGUAGE AND IN TEXT

The article deals with the problem of the linguistic and textual manifestations of 
valuation. A claim is madę that it is always realized in utterances, i.e. texts. The subjects 
of textual valuations are the authors of the texts, whereas the subjects of conventionalized 
coded valuations are communities of different sizes. The object of valuation is the whole 
reality and possible worlds arising in people’s consciousness. For people valuate themselves, 
their own abilities, traits and actions. The basis for valuating judgments are sentences, 
treated as the principles of values, which include the generał ąuantifier (of the type X is 
something valuable/bad).

In the communicative act, the speaker/hearer can combine norms from different 
systems of values, borrow principles from individual authorities or create one’s own. In 
texts, one finds the presence of: a) value judgments coming from the speaking subject (the 
author of the text), in poetry — of the lyrical ‘I’, in narrative prose — of the narrator; 
b) judgments from the protagonists and other literary figures, c) judgments expressed in 
direct or indirect speech. Textual valuation appears in various speech acts and modalities. 
Valuation often takes place in hidden presuppositions. It can be achieved through various 
units of linguistic codę: words (dobry ‘good’, zły ‘bad’, ładny ‘nice’, brzydki ‘ugly’, ojczyzna 
‘homeland’), phraseological units (coś jest do kitu ‘sth is worth nothing’, coś jest wysokiej 
klasy ‘sth is of high class’), word-formational constructions (romansidło ‘mawkish love 
story’, artykulisko ‘a huge article’), inflectional forms (ministry ‘ministers’, profesory 
‘professors’), syntactic constructions (dzięki komuś ‘thanks to sb’, kosztem kogoś/czegoś 
‘at the expense of sb/sth’) and phonological features (e.g. intonation). Valuation occurs 
in texts with various functions; it constitutes an important aspect of group identity.


