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GRA O WŁADZĘ W TEATRZE 
WARTOŚCI

Jacek H. Kołodziej: WARTOŚCI POLI-
TYCZNE. ROZPOZNANIE, ROZUMIE-
NIE, KOMUNIKOWANIE. Księgarnia Aka-
demicka. Kraków 2011. S. 514.

Metafora życia jako teatru znana jest 
ludzkości od wieków. Od narodzin aż do 
ostatniego dnia życia odgrywamy różne role 
w „teatrze wartości”. Co się jednak dzieje, 
gdy pewni aktorzy – w tym wypadku poli-
tycy – specjalizują się w sprawowaniu wła-
dzy nad innymi? Jakich metod używają, aby 
„prowadzić słowami” rzesze ludzi?1 Jakimi 
wartościami na nich działają i czy można je 
rozpoznać? Odpowiedź przynosi nam Jacek 
H. Kołodziej w swej rozprawie habilitacyj-
nej. „Aktorzy polityczni – pisze Kołodziej
– wyspecjalizowali się w oswajaniu i za-
właszczaniu wartości w ramach specyfi cznie

1 J. Wasilewski, A. Skibiński: Prowadzeni 
słowami. Retoryka motywacji w komunikacji 
publicznej, Warszawa 2008.
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pojmowanej «racjonalności retorycznej» 
premiującej zachowania radykalne: dominu-
ją praktyki radykalnej autoprezentacji oraz 
agresywnej dyskredytacji (kosztem tego, co 
pośrodku)” (s. 9).

Zanim jednak przejdziemy do rozpo-
znania i rozumienia wartości politycznych, 
należy zadać pytanie zasadnicze: Czym są 
wartości? Okazuje się bowiem, że odpowiedź 
nie jest prosta. Autor omawianej rozprawy 
niezwykle rzetelnie wprowadza czytelnika 
w tenże temat. Można wręcz rzec, że Koło-
dziej odchodzi lekko od typowego układu 
pracy naukowej. Zwykłe podanie defi nicji nie 
satysfakcjonuje krakowskiego badacza. Od 
pierwszych stron teoria przeplata się z roz-
ważaniami o metodzie badawczej, nad którą 
rozmyśla naprawdę fi lozofi cznie – dociera do 
wielu źródeł, podaje argumenty za i przeciw 
omawianym defi nicjom, teoriom i sposobom 
hierarchizacji wartości. Część pierwsza „Per-
spektywy aksjologiczne w teorii społecznej: 
Podstawy” w dwóch pierwszych rozdziałach 
przynosi wiedzę na temat tego, jak fi lozofo-
wie i socjologowie rozpatrywali i rozpatrują 
pojęcie wartości. Znaczące niezgodności 
między nimi, czyli zwolennikami ujęć onto-
logicznego i epistemologicznego przy roz-
ważaniu wartości, a empirycznie ukierun-
kowanymi socjologami, Jacek H. Kołodziej 
komentuje tak: „[…] związane z jakością 
przeżywania świata przez człowieka, w za-
sadniczy sposób są one niewymierne, a więc 
nie poddają się prostym operacjonalizacjom 
i rutynowym, empirycznym standardom po-
stępowania” (s. 21). W tej części, jak również 
w trzech rozdziałach drugiej („Konceptuali-
zacja”) czytelnik otrzymuje omówienie „tego, 
co polityczne”, a także perspektywy badań 
wartości w procesach społecznych.

Czym jednak postanowił się zająć Koło-
dziej, by zbadać wartości polityczne? Okres, 
który go interesował, to czas polskiej kampa-
nii wyborczej do Parlamentu Europejskiego 
w 2009 roku. Za przedmiot badań postano-
wił przyjąć ludzi (a dokładnie ich skojarzenia 
z wartościami europejskimi – przeprowadzono 
ankiety), propagandę polityczną (Platforma 
Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Sojusz 
Lewicy Demokratycznej, Unia Pracy, Centro-

lewica – Porozumienie dla Przyszłości, Polskie 
Stronnictwo Ludowe i Libertas Polska) oraz 
telewizję (TVP1 jako źródło tekstów z audy-
cji wyborczych polityków oraz wiadomości 
telewizyjne TVP1, Polsat, TVN i TV Trwam 
– jako przykład mediatyzacji rzeczywistości).

Dla czytelnika, który nie rozeznaje się
w świecie mediów tak jak autor książki (wie-
loletni pracownik krakowskiego Ośrodka 
Badań Prasoznawczych), niezwykle cenny 
może się okazać rozdział pt. „Kultura mediów 
– środowisko uzgadniania wartości politycz-
nych”. Kołodziej rozpatruje tam między inny-
mi trudność ze rozumieniem samego pojęcia
mediów. Stwierdza, że zajmuje się mediami
masowymi, które „na odpowiednio wysokim
poziomie abstrakcji traktowane są często jako
specyfi czna instytucja, uważana przez niektó-
rych za klucz do zrozumienia współczesnej
kultury (również politycznej)” (s. 200). Opi-
suje też logikę, którą kierują się media, język
używany przez dziennikarzy, znajdujący się
pod silnym wpływem marketingu i reklamy,
a także pośpiechu, w którym przygotowywa-
ne są informacje, co z kolei wpływa na ich
jakość. Podkreśla również – powołując się na
Walerego Pisarka – istotną rolę procesu me-
diatyzacji nastawionego (tak jak współczesna
cywilizacja) na zabawę, czego rezultatem jest
na przykład tabloidyzacja mediów.

Metodologię i wyniki badań czytelnik 
poznaje dopiero w części trzeciej „Egzempli-
fi kacja” (243 strona!). Trzeba niestety zazna-
czyć, że taki układ recenzowanej rozprawy 
nie jest dla czytelnika zbyt przystępny. Jak już 
wcześniej wspomniano, krakowski badacz 
niezwykle skrupulatnie omawia zagadnienie 
po zagadnieniu, zaczynając od klasyków fi lo-
zofi i, a kończąc na prekursorach nauki o ko-
munikowaniu, co sprawia, że książka „Warto-
ści polityczne” nabiera w pewnym momencie 
charakteru… podręcznika do nauki o wartoś-
ciach i mediach. Również przedstawienie me-
tody i wyników badań może się okazać trudne 
w odbiorze – choćby ze względu na częste od-
woływanie się do dwóch aneksów liczących 
łącznie 21 stron i zawierających skompliko-
wany klucz kategoryzacyjny oraz 43 tabele. 
Metody badań, na których opiera się Jacek 
H. Kołodziej, to: „słowa kluczowe” Anny
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Wierzbickiej, „słowa sztandarowe” Walere-
go Pisarka, „symbole kolektywne” Micha-
ela Fleishera, a także związany z badaniem 
„języka wartości” projekt Jadwigi Puzyniny, 
kognitywistyczna teoria Tomasza Krzeszow-
skiego oraz badanie wartości w językowym 
obrazie świata Jerzego Bartmińskiego. Prze-
de wszystkim jednak, wykorzystując swe 
doświadczenie w OBP, autor przedstawił cha-
rakterystyczne dla prasoznawstwa i lingwisty-
ki korpusowej metody badań ilościowych, tj. 
tworzenie list frekwencyjnych, konkordancji 
słów kluczowych, badanie kolokacji, dystan-
su i dyspersji. W analizie jakościowej skupia 
się natomiast na hermeneutycznym podejściu 
do tekstu oraz, rzecz jasna, swej politolo-
gicznej wiedzy o wyborach do Parlamentu 
Europejskiego w 2009 roku. Kołodziej pod-
kreśla, że „Dystrybucja słów jest przydatnym 
narzędziem analizy na wstępnym etapie […] 
[oraz że – M.F.] słowniki i listy frekwencyjne 
«mówią» swoją część prawdy i nie można ich 
ignorować” (s. 248).

Jak zatem aktorzy polityczni działają na 
ludzi wartościami politycznymi – czy raczej 
europejskimi? Wyniki badań Kołodzieja moż-
na ująć w dwóch punktach. 

Po pierwsze, istnieje wspólne pole, na któ-
rym „grają” politycy i wyborcy. Politycy – oraz 
zapewne cały sztab ludzi od public relations – 
dopasowują do wyborców wartości, o których 
mają zamiar mówić, wyborcy zaś, rozpoznając 
interesujące ich wartości, podążają za polityka-
mi, by te wartości mogły się zrealizować.

Po drugie, dochodząc do bardzo ogólnych 
wniosków, stwierdzić można, że medialny obraz 
polityki różni się w dużym stopniu od prezento-
wanego w kampanii wyborczej. Dziennikarze 
„przepuszczają” teksty propagandy politycznej 
przez swoje fi ltry aksjologiczne, i to, co prezen-
tują odbiorcom, różni się w dużym stopniu od 
wartości uznawanych przez badanych Polaków 
i propagandę polityczną. 

Warto zatem sięgnąć do książki Kołodzie-
ja, ponieważ daje solidne podstawy teoretycz-
ne, uczy warsztatu badawczego oraz daje punkt 
odniesienia do dalszego badania „teatru warto-
ści”, w którym – chcąc nie chcąc – żyjemy.

Mateusz Flont
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