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Abstract:  
 
The paper presents the relationships of basic words found in the natural semantic metalanguage - NSM, 
discovered by Anna Wierzbicka with basic values belonging to the structure of human goodness. 
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W świecie materialnym obserwujemy działanie podstawowych praw fizyki. Matematyka opiera się na prostych 
aksjomatach. W duszy człowieka istnieją podstawowe wartości etyczne. Uważam że, miedzy elementami 
rzeczywistości występują harmoniczne relacje i metamorficzne symetrie. Jeśli jest to prawdą to relacje te i 
symetrie powinny również odnosić się do języka mówionego. Szczególnie wyraźnie powinny one wskazywać 
na słowa związane z najprostszymi pojęciami. Takie słowa istnieją w różnych językach, maja one różne 
brzmienie ale związane są zawsze z tym samym zbiorem pojęć podstawowych. Pojęcia te, a za nimi i słowa 

odkryła prof. Anna Wierzbicka 

[1]
, i uznała, że należą one do naturalnego semantycznego metajęzyka - NSM. 

Pojęcia podstawowe wg prof. Anny Wierzbickiej są niedefiniowalne, rozumiane same przez się, którymi można 
wytłumaczyć pojęcia bardziej złożone. Prof. Anna Wierzbicka przywołuje wypowiedź Kartezjusza: "Istnieją 
pewne rzeczy, które chcąc je zdefiniować jeszcze bardziej je zaciemniamy. Są one tak proste, że dają się 
poznać tylko same przez się." Poniżej prezentuję listę słów języka NSM podzieloną na 12 grup, którą 
przedstawiła prof. Anna Wierzbicka na wykładzie pt.: "Wszechświat przemyśliwany na nowo", wygłoszonym  

w 2015 roku, w Copernicus Center, w Krakowie 

[2]
. 

 

   1. ja, ty, ktoś, coś, ludzie, ciało, rodzaj, część 
   2. ten, ten sam, inny 
   3. jeden, dwa, dużo, niektóre, wszystkie 
   4. dobry, zły, duży, mały 
   5. wiedzieć, myśleć,  chcieć, czuć, widzieć, słyszeć 
   6. mówić, słowo, prawda 
   7. robić, stać się, ruszać się 
   8. być (istnieć), mieć 
   9. żyć, umrzeć 
   10. kiedy, teraz, przedtem, potem, długo, krótko, przez pewien czas, chwila 
   11. gdzie, tutaj, pod, nad, daleko, blisko, z jednej strony, dotykać 
   12. nie, być może, móc, bo (ponieważ, z powodu), jeżeli, bardzo, więcej, tak jak  
 

Uważam, że ukazane powyżej grupy pojęć wiążą się z fundamentalnymi wartościami duchowymi, które  
doświadczamy i używamy w czasie naszego życia. Wartości fundamentalne stanowią szkielet struktury 

ludzkiego dobra. Wartości te przedstawiam i omawiam  w pracy pt.: "Ziarno Naszego Dobra" 

[3]
. Wartości 

fundamentalne wypływają szczególnie widocznie z objawień Pana Jezusa jakich dostąpiła św. Małgorzata 

Maria Alacoque w XVII wieku 

[4]
. Zbawiciel pouczył ją między innymi słowami: „Moje Boskie Serce płonie tak 

wielką miłością ku ludziom, że nie może utrzymać dłużej tych gorejących płomieni, zamkniętych w moim 
łonie. Ono pragnie je rozlać za Twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi skarbami".   
Skarby te zaznaczył  Pan Jezus w 12 obietnicach skierowanych przez nią do czcicieli Jego Serca,  

które siostra Małgorzata opisała w listach 

[5]
. Poniżej po myślniku zaznaczam odpowiadającą danej  

obietnicy wartość fundamentalną. Jest ich 12: 
 

1. „Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie" - roztropność.  
2. „Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach" - porządek. 
3. „Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach" - radość. 
4. „Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci" - wytrwałość.  
5. „Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia" - wolność. 
6. „Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia" - prawda. (prawdę tę, trzy wieki 
później, szczególnie objawił Pan Jezus św. siostrze Faustynie) 
7. „Dusze oziębłe staną się gorliwymi" - bezinteresowność.  
8. „Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości" -  zaufanie. 
9. „Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony" - poszanowanie. 
10. „Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych" - wiedza. 
11. „Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim 
pozostaną" -  sprawiedliwość. 
12. „Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym 
wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z  rzędu, łaskę pokuty 
ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich 
bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci" - miłosierdzie. 
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Pierwsze trzy obietnice ujawniają: roztropność, porządek i radość, które są wartościami podstawowymi. 
Następne trzy ukazują: wytrwałość, wolność i prawdę - są one wartościami podnoszącymi. Ostatnie sześć 
stanowi wartości rozszerzające: bezinteresowność, zaufanie, poszanowanie, wiedza, sprawiedliwość i 
miłosierdzie. Możemy zauważyć, że takie przyporządkowanie skłania do rozpoznania dwóch poziomów:  
1. Poziom podstawowy w płaszczyźnie roztropności, porządku i radości, który wyznacza obszar chęci 
bycia. 
2. Poziom górny - który jest bardziej  rozbudowany  od  poziomu podstawowego, gdyż jest on rozciągany 
przez wartości rozszerzające bezinteresowność, zaufanie, poszanowanie, wiedza, sprawiedliwość i 
miłosierdzie. Poziom ten wyznacza obszar chęci działania. Wartości fundamentalne są układane między 
obszarem chęci bycia i obszarem chęci działania  przez  trzy cechy podstawowe: Pokój, Miłość i Mądrość. 
Wartości te w działaniu spełniają wymagania prawdy, która je podnosi w promieniach Wiary-Nadziei-Miłości, 
ku Bożej światłość, bo jak pouczył Pan Jezus Nikodema: "Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do 
światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu" (J 3,21). 
 

Uważam, że 12 wartości fundamentalnych koreluje się z dwunastoma grupami pojęć w języku NSM w sposób, 
który przedstawiam poniżej: 
    

Poszanowanie - 1. ja, ty, ktoś, coś, ludzie, ciało, rodzaj, część 
Zaufanie - 2. ten, ten sam, inny 
Bezinteresowność - 3. jeden, dwa, dużo, niektóre, wszystkie 
Sprawiedliwość - 4. dobry, zły, duży, mały 
Wiedza - 5. wiedzieć, myśleć,  chcieć, czuć, widzieć, słyszeć 
Prawda - 6. mówić, słowo, prawda 
Miłosierdzie - 7. robić, stać się, ruszać się 
Radość - 8. być (istnieć), mieć 
Porządek - 9. żyć, umrzeć 
Wytrwałość - 10. kiedy, teraz, przedtem, potem, długo, krótko, przez pewien czas, chwila 
Wolność - 11. gdzie, tutaj, pod, nad, daleko, blisko, z jednej strony, dotykać 
Roztropność - 12. nie, być może, móc, bo (ponieważ, z powodu), jeżeli, bardzo, więcej, tak jak  
 

Omawiane relacje ukazują dwa poniższe rysunki. 
 

 
 

Rys.1. Relacje między grupami słów języka NSM, a podstawowymi wartościami duchowymi tworzącymi  
           strukturę ludzkiego dobra.  
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Rys. 2. Diagram akcentuje istniejące korelacje między grupami słów języka NSM i podstawowymi wartościami  
           duchowymi oraz dziewięcioma błogosławieństwami (podstawowymi), które udzielił nam Pan Jezus  

           w czasie "Kazania na Górze", a zapisał św. Mateusz w Ewangelii (Mt 5,3-12) 

[6]
.  

           Cyfry czerwone przedstawiają kolejność błogosławieństw. 
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