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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Szanowni Państwo, witam państwa na posiedzeniu 

Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Tematem dzisiejszego posiedzenia będzie rozpatrzenie 

sprawozdania ze stanu ochrony języka polskiego w latach 
2012–2013.

Chciałbym serdecznie powitać pana profesora Andrzeja 
Markowskiego, przewodniczącego Rady Języka Polskiego 
przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Serdecznie wi-
tam, Panie Profesorze.

Witam szanownych państwa, Wysoką Komisję.
Oddaję głos panu profesorowi.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Szanowni Państwo!
Jak państwo wiedzą, Rada Języka Polskiego na mocy 

ustawy o języku polskim z roku 1999 jest zobowiązana co 
dwa lata przedstawiać Sejmowi i Senatowi sprawozdanie 
o stanie ochrony języka polskiego. Oczywiście nie jest to 
tak, żebyśmy w każdym sprawozdaniu mówili o wszyst-
kim, bo byłoby to niemożliwe. Rada przyjęła taką zasadę, 
że co dwa lata omawia poprawność – czy stan – ochrony 
języka polskiego w rozmaitych dziedzinach. Poprzednio 
omawialiśmy stan ochrony języka polskiego na witrynach 
internetowych głównych urzędów, a tym razem postano-
wiliśmy iść jeszcze bliżej ludzi, to znaczy zobaczyć, jak 
wygląda polszczyzna w materiałach, które są przeznaczone 
dla wszystkich, to znaczy w informacjach dołączanych do 
leków, parafarmaceutyków, kosmetyków, w instrukcjach 
obsługi sprzętu AGD, sprzętu elektronicznego, a także 
w umowach bankowych, umowach telekomunikacyjnych, 
deweloperskich itd. Wszystko to są pisma użytkowe, które 
trafiają bezpośrednio do odbiorcy i które powinny być sfor-
mułowane takim językiem, żeby były zrozumiałe.

Analiza, której dokonali naukowcy – tym razem z uni-
wersytetu poznańskiego – wykazała dużą różnorodność 
tych tekstów oraz to, że ich zrozumiałość i poprawność 
językowa są różne. Na pierwszym miejscu stawialiśmy 
zrozumiałość, a dopiero na drugim poprawność językową. 
Na przykład błędy interpunkcyjne czy nawet ortograficz-
ne były traktowane lżej niż to, że jest naruszona zasada 
zrozumiałości.

I jeszcze jedna rzecz. Tym razem sprawdzający nie 
mogli się powstrzymać od uwag, powiedziałbym, paraję-
zykowych, dotyczących wyglądu ulotek i typograficznego 
sposobu umieszczania w nich informacji. I może właśnie 
od tego zacznę.

Ulotki informacyjne dołączane do leków, parafarma-
ceutyków i kosmetyków – zwłaszcza te, ale również inne 
– są, jak państwo zapewne wiedzą z własnego doświadcze-
nia, drukowane bardzo małym drukiem i bardzo ściśle, co 
sprawia, że w wielu wypadkach są po prostu nieużyteczne. 
I choć nawet są tam dobre informacje, przeciętny chory 
czy osoba kupująca kosmetyk nie może ich przeczytać, 
bo czasem musi używać lupy, żeby dostrzec, co jest tam 
napisane. To samo dotyczy gęstości tekstu. Jeśli tekst jest 
bardzo gęsty, to też jest nieczytelny.

Pierwszą uwagą – może nie do końca językową, ale 
związaną z czytelnością tych tekstów – jest to, że bardzo 
często kształt tekstu w tych ulotkach i w umowach jest 
niedostosowany do możliwości odbiorcy. Czcionka nie 
może być mniejsza niż 10 punktów, a odległość między 
słowami nie może być mniejsza niż 1,15 punktu, czyli 
tekst powinien być odpowiednio rozczłonkowany. To był 
taki bardzo podstawowy zarzut.

Drugą sprawą, która wynikła po analizie tych mate-
riałów, jest to, że poprawność językowa tekstów, ściśle 
gramatyczna, jest zazwyczaj dobra, to znaczy są to teksty 
poprawne, a rzeczą najbardziej kłującą odbiorców w oczy 
są używane w tych tekstach wyrazy, wyrażenia i zwroty 
fachowe. Wniosek jest taki, że zwłaszcza przy lekach i pa-
rafarmaceutykach powinno być chyba objaśnienie dwu-
stopniowe, to znaczy jedno objaśnienie bardzo proste, dla 
wszystkich – jest teraz taki ruch, który się nazywa „Prosty 
język”, zmierzający do tego, żeby wszystkie dokumenty 
były formułowane w prostym języku – a drugie dla tych, 
którzy chcą się dowiedzieć czegoś więcej. W tej drugiej 
części można by używać terminów fachowych. No bo je-
żeli mamy na przykład sformułowanie, że coś „należy do 
grupy leków nazywanych selektywnymi lekami blokujący-
mi receptory beta-adrenergiczne (beta-adrenolityki)” albo 
„tyroksyna wzmacnia działanie leków sympatykomime-
tycznych”, no to konia z rzędem temu, kto z czytających 
wie, o co tu chodzi. Oczywiście jest wymaganie, żeby takie 
informacje były zawarte, i to powinno być, tylko oprócz 
tego – czy przede wszystkim – powinny być tutaj sformu-
łowania, które byłyby zrozumiałe dla wszystkich.

Zaletą tych ulotek jest stała budowa. Zdaje się, że 
w całej Europie jest wymagane, żeby ich budowa była 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 01)
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Jeżeli mogę się odnieść do przykładów, które podał 

pan profesor, to powiem, że te ostatnie dotyczą różnych 
znaczeń prawnych danych grup. „Leki” są nazwą zare-
zerwowaną dla substancji czynnych, które podlegają spe-
cjalnemu ustawodawstwu. Suplementy diety różnią się 
od nich w sposób zasadniczy, nie są one bowiem objęte 
takimi rygorami prawnymi jak leki. I tutaj chyba powinna 
być inna świadomość społeczeństwa, jeśli ktoś nie rozumie 
tych różnic.

Jeżeli chodzi o leki specjalistyczne i ich nazwy, to za-
stanawiam się, jako doktor nauk medycznych, w jaki spo-
sób można by przedstawić to ludziom czytelnie, ponieważ 
nazwanie ogólne, że coś należy do grupy leków nasennych 
czy przeciwbólowych, nie do końca odzwierciedla skutki 
interakcji międzylekowych. Podam przykład. Zupełnie 
inaczej działa alkohol z lekami przeciwbólowymi z grupy 
paracetamolu, a inaczej z lekami z grupy ibupromu, jeśli 
więc chcielibyśmy uniknąć nazw grup specjalistycznych 
leków, to nie da się wprowadzić pewnych ogólnych pojęć 
lub wskazań czy przeciwwskazań. Musimy sięgnąć głębiej 
do określenia pewnych grup leków, bo ogólne ich nazwa-
nie na przykład w informacji, że nie możemy spożywać 
alkoholu po lekach przeciwbólowych, nie jest prawdą, nie 
dotyczy to bowiem w równym stopniu wszystkich pre-
paratów przeciwbólowych. Ibuprom na przykład bardzo 
szkodliwie działa na wątrobę w interakcji z alkoholem, 
a paracetamol nie ma takiego działania. Jest to wyzwanie 
dla farmaceutów, jak inaczej nazwać tę grupę leków. Mówię 
to z punktu widzenia lekarza.

Jeżeli chodzi o klasyfikację pewnych grup preparatów, 
które nie są lekami, to jest to dosyć proste: są leki na recep-
tę, są leki OTC, czyli leki nieobjęte receptami, i suplementy 
diety, które nie mają takiego działania jak typowe leki. 
Podzielam opinię pana profesora, że tym naszym obywa-
telom, którzy nie mają wiedzy specjalistycznej, nazwy te, 
bardzo trudne do przeczytania i wymówienia, kompletnie 
nic nie mówią. Są one czytelne tylko i wyłącznie dla lekarzy 
i farmaceutów.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Rozumiem, że to musi być napisane, przepisy nakazują 

napisanie tego wszystkiego…
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Tak.)
…o czym pan senator powiedział, nie mówię więc, 

że to nie ma być napisane, tylko że powinno to być jakoś 
tak sformułowane – ja też nie wiem jak – żeby… Bo, tak 
jak pan powiedział, przeciętny człowiek niewiele z tego 
zrozumie, jeżeli nie chce sięgać… Teraz może oczywiście 
sięgnąć do Wikipedii czy do innych źródeł internetowych 
i sprawdzić, co to wszystko znaczy, chociaż nie wiem, 
czy tam będzie to napisane w sposób bardziej przystępny. 
Grupa, która pisała to sprawozdanie, oceniała, czy jest to 
tekst komunikatywny. Sprawa poprawności językowej była 
drugorzędna w tym sensie, że nie znaleziono tu jaskrawych 
błędów, komunikatywność jednak powinna być tutaj na 
pierwszym miejscu.

stała, i jest to przestrzegane. Ale weźmy na przykład takie 
długie sformułowania, jak „działanie antycholinergiczne” 
czy „inhibitory monoaminooksydazy”. Tego się nie czyta 
na głos, to się odczytuje wzrokowo, ale i tak jest to dosyć 
skomplikowane. W każdym razie największe zastrzeżenia 
w wypadku wszystkich typów ulotek budziło używanie 
zbyt specjalistycznego słownictwa, które niewiele może 
mówić przeciętnym ich użytkownikom.

Jeżeli chodzi o budowę zdania, to poprawność skła-
dniowa była w miarę dobra, choć w niektórych ulot-
kach były też zdania zbudowane w sposób karykatu-
ralny. W podsumowaniu autorzy piszą, że jedno zdanie 
miało ponad sto siedemdziesiąt słów. Może po prostu 
brakowało tam kropek? Zdania powinny być też ze sobą 
powiązane, czyli tekst powinien być spójny. To takie 
najogólniejsze uwagi.

Nie jest tak, że te ulotki czy inne teksty, na przykład 
związane z umowami, są zupełnie nieczytelne i niekomuni-
katywne, ale ich komunikatywność jest osłabiana przez te 
dwie rzeczy, o których powiedziałem: po pierwsze, przez to, 
że są drukowane w sposób nieczytelny, a po drugie, przez 
to, że słownictwo jest zbyt specjalistyczne.

Jest zalecenie – może by się to udało – żeby przynaj-
mniej w pewnego typu instrukcjach, informacjach wydzie-
lić część, która byłaby bardzo ogólna i pisana językiem 
prostym, oraz część szczegółową, pisaną językiem mniej 
zrozumiałym, przeznaczoną dla specjalistów. Jak piszą 
autorzy, większość tekstów w tych ulotkach jest przezna-
czona dla osób o wysokiej kompetencji językowej, i to 
kompetencji specjalistycznej.

Co można by tu jeszcze dodać? Takie samo zalecenie 
było już formułowane dwa czy trzy lata temu w stosunku do 
pism urzędowych – nie do umów, ale do pism urzędowych 
wychodzących z urzędów. Proponowano, żeby była część 
ogólna, streszczająca, o co tam chodzi, czy na przykład ktoś 
ma rację, czy nie ma racji – podobno tak jest w Szwecji 
i w Stanach Zjednoczonych – i część szczegółowa, która 
jest pisana językiem prawnym czy prawniczym. Tutaj au-
torzy wydzielili kilka typów polszczyzny. W niektórych 
tekstach, na przykład w informacjach dołączanych do le-
ków i w umowach, jest stosowany klasyczny styl urzędowy. 
Przy parafarmaceutykach i kosmetykach stosuje się styl, 
powiedziałbym, popularnonaukowy. I bardzo dobrze, że tak 
jest. Oczywiście są takie ciekawostki, jak to, że przy para-
farmaceutykach nigdzie się nie pisze określenia „lek”, tylko 
stosuje się synonimy: „preparat leczniczy”, „suplement 
diety”, „puder leczniczy”, „dietetyczny środek spożywczy 
specjalnego przeznaczenia medycznego” – bardzo ładne 
określenie – „produkt leczniczy roślinny”, „tradycyjny pro-
dukt leczniczy roślinny”, „nowoczesny preparat”. Przy pa-
rafarmaceutykach nie wolno stosować określenia „lek”, bo 
jest ono zastrzeżone dla pewnej grupy specyfików, używa 
się więc rozmaitych określeń, z których chyba najbardziej 
popularne i bardzo często spotykane jest określenie „su-
plement diety”. Mówi się, że coś jest suplementem diety, 
a właściwie nie wiadomo dokładnie, o co chodzi. Tak to 
jest, takie właśnie są te ciekawostki.

To może tyle na początek. Gdyby państwo senatoro-
wie mieli pytania czy propozycje, to bardzo proszę o ich 
zgłaszanie.
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ci. Jest więc problem, czy istnieje możliwość jakiejś inge-
rencji na poziomie parlamentu, żeby podjąć z tym walkę, 
bo to jest jak inwazja szczurów, nie? Wiadomo, że w dużym 
mieście przeważnie jest więcej szczurów niż mieszkańców 
i ludzkość kombinuje, co zrobić, żeby one nas nie zjadły. 
Ja myślę, że jest to walka kompletnie beznadziejna. Być 
może o wiele łatwiej by było, gdyby nasi językoznawcy, 
uczeni, zajęli się tym, jak w ostatnim dwudziestopięcioleciu 
politycy zamordowali język polski. To udałoby się jakoś 
ująć, bo są zapisy.

Jeśli chodzi o sprawę, którą tutaj poruszamy, to jest to 
problem właściwie nie do rozwiązania, ale musi on być, 
moim zdaniem, dotknięty, ponieważ jest to obowiązkiem 
choćby ministra zdrowia, żeby wszystkie te receptury towa-
rzyszące nie pogłębiały tego stresu i nie skłaniały ludzi do 
osłabienia psychicznego przy chorobach. Mnie się wydaje, 
że w ramach obowiązujących przepisów, ustaw, powinno 
być tak – i pan o tym trochę mówił – że trzeba zrobić 
lapidarną informację, która ma półtorej odległości, że tak 
powiem, maszynowej i ma taką czcionkę, że człowiek czy-
tający w okularach łatwo to czyta. Powinna to być prosta 
instrukcja zawarta na jednej stronie.

Wielki amerykański prezydent Reagan, gdy doszedł do 
władzy i zasiadł na fotelu prezydenckim, to się przeraził, że 
informacje jego urzędników, które do niego dochodzą, są 
pisane na tak wielkiej liczbie stron, iż właściwie nie da się 
w ogóle rządzić w takim państwie, i podjął postanowienie, 
i ogłosił zasadę, że od jutra żadna informacja, która spływa 
z jego urzędów, nie może przekroczyć jednej strony, bo tyle 
on może przeczytać. Chodziło tu o zdrowie państwa i być 
może akurat dlatego został tak wielkim prezydentem.

Ja sądzę, że tutaj taka możliwość też istnieje, zwłaszcza 
że mamy tak rozwiniętą strukturę naszej służby zdrowia, 
że dzisiaj każdy z nas ma swojego lekarza pierwszego kon-
taktu i wszystkie te informacje są kompletnie niepotrzebne. 
Gdy jest się chorym, to lekarz bada człowieka, przepisuje 
mu lekarstwa i mówi mu, że to jest na to itd., i on się tych 
lekarstw trzyma. A gdy za kolejną wizytą u lekarza przyj-
dzie nowe lekarstwo, to on powie: proszę pana, to jest 
trochę lepsze. Ja biorę co dzień dziesięć tabletek – mam 
taką całą „www” – i moja egzystencja oraz w miarę dobre 
samopoczucie człowieka starego polega na tym, że mam 
zaufanie do swoich lekarzy. Mnie to wszystko jest w ogóle 
niepotrzebne. A do tego jeszcze dochodzą te straszliwe 
opakowania, w których brzęczą te słowa itd. Myślę więc, 
że minister zdrowia, który jest przecież wybitnym fachow-
cem w swojej dziedzinie, mógłby spróbować zarządzić coś 
takiego, żeby to rozdzielić, bo te instrukcje są tak zbudo-
wane, żeby chory nie dowiedział się prawdy, tylko jeszcze 
bardziej się zgnębił, że to wszystko jest takie groźne. To 
samo dotyczy instrukcji i umów bankowych.

Moje pytanie jest takie: czy jest możliwe, żeby mia-
ło to jakiś sens praktyczny i czy to – w związku z tym, 
że jest na naszym stole – musi uzyskać rangę ustawy, to 
znaczy jakiegoś ostrego, prostego odcięcia od słów, które 
mają praktyczny sens i są adresowane do chorego, całej 
tej strefy nieprawdopodobnych informacji, które szkodzą 
językowi polskiemu, ludziom itd., itd. i są tylko efektem 
dzikiej konkurencji firm, które doją z nas olbrzymie pie-
niądze? Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Zastanawiam się, w jakim stopniu osoby, które przyj-

mują leki z danej grupy, mają świadomość przynależności 
tych leków. Gdybyśmy poszli tym tropem, to wydaje mi się, 
że jeżeli ktoś przyjmuje nowy lek, to równie dobrze może 
sprawdzić – bo ma to na opakowaniu – do jakiej grupy ten 
lek należy. Obawiam się jednak, że faktycznie jest to wie-
dza zbyt specjalistyczna i może być niezrozumiała. Z kolei 
z praktycznego specjalistycznego punktu widzenia leki 
w danych grupach są podzielone według zasad ustalonych 
w prawie farmaceutycznym, w farmacji w ogóle. Nie moż-
na tego napisać prościej i zmienić na prostsze. Obawiam 
się, Szanowni Państwo, że tego nie zmienimy, naprawdę. 
Możemy jedynie zachęcać do tego, aby używać również 
określeń ogólnych, ale nie będą one odzwierciedlały spe-
cyfiki poszczególnych grup farmaceutycznych.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Przepraszam, że się wtrącę, bo…
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Tak, proszę.)
…jest tutaj jedno bardzo dobre rozwiązanie. W nie-

których ulotkach podaje się na przykład w nawiasach opis 
objawów. Nie leków, ale objawów. Jeżeli w tekście zasad-
niczym jest napisane „istotna klinicznie brachycardia za-
tokowa”, to w nawiasie mamy „znaczne zwolnienie rytmu 
serca”, i to przybliża, o co tu chodzi. Jest „amnezja następ-
cza”, a w nawiasie „niezdolność do pamiętania zdarzeń po 
zastosowaniu leków”. Oczywiście to nie jest stosowane 
przy nazwach leków, tylko przy określaniu skutków sto-
sowania leków. Można próbować robić tak, żeby stosować 
w nawiasie opisy tego, bez używania terminów.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Przy działaniach ubocznych tak. Jest na to absolutna 

zgoda.
Pan senator Kutz, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
To jest prawdopodobnie jedno z ostatnich posiedzeń 

naszej komisji, na którym zajmujemy się, na koniec tej 
kadencji, czymś tak abstrakcyjnym jak używanie języka 
w tym kraju. Zastanawia mnie sens takiego spotkania, bo 
jak ta rzeczywistość zbadana przez placówkę naukową, 
tutaj przedstawiona, może coś zmienić w rzeczywistości 
używania nadmiaru słów? W Polsce istnieje problem – ta 
dziedzina jest tego przykładem – używania niedopuszczal-
nego nadmiaru słów, dlatego że słowo nadużywane i spe-
cjalnie skomplikowane, a tutaj mamy z tym do czynienia, 
szkodzi choremu, a nie pomaga. Rozwój medycyny, rozwój 
chorób, zmienność lekarstw są nieprawdopodobnie inten-
sywne, a firmy farmaceutyczne są na tyle inteligentne, że 
w ramach konkurencji, zgodnie z jakimś tam przepisem, do 
najbardziej banalnego lekarstwa dołączają straszliwą liczbę 
słów pisanych bardzo drobnym pismem. Informacje te są 
tak długie, że ludzi o słabszym charakterze albo cierpiących 
na poważniejsze choroby szybciej doprowadzają do śmier-
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dzieje – zapisuje jakieś nowe lekarstwo, którego na przy-
kład ten lekarz jeszcze nie zlecał, to on ma taką książeczkę 
i on tam zerka, i wszystko wie. Wszystko to jest więc wła-
ściwie kompletnie niepotrzebne. Myślę, że minister mógłby 
tu zrobić pewnego rodzaju porządek: że to jest informacja 
dla chorego, a to dla lekarzy. Lekarz pierwszego kontaktu 
nie musi dokonywać wielkiego wysiłku intelektualnego. 
Ma to wydane przez ministra w aktualnej książeczce, z któ-
rej wszystko wie. A to również chodzi o ceny, nie? To jest 
bardzo ważne. To naprawdę jest choremu niepotrzebne, 
ponieważ tylko go przygnębia i powoduje depresję, która 
ma to do siebie, że szybciej doprowadza do agonii. I być 
może o to właśnie chodzi? (Wesołość na sali)

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: To lekarstwa się nie będą sprzedawały.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę pani, to nie jest śmiech, jak się ma siedemdzie-

siąt lat i jest się w szpitalu, to się dostaje gorsze tańsze 
lekarstwa. Dzisiaj są takie umowy itd. To nie są żarty. A po-
nieważ jesteśmy w miejscu, w którym działał profesor 
Religa, w Senacie – byłem z nim w poprzedniej kadencji 
i się z nim jakby zaprzyjaźniłem – to powiem o takim nie-
zwykłym wydarzeniu z nim związanym.

Otóż znajoma mojej żony, starsza pani, taka stara 
reżyserka operowa, mająca lat siedemdziesiąt kilka, 
bardzo samotna, dostała komplikacji sercowych i po-
gotowie zabrało ją do tego słynnego szpitala, w któ-
rym jakiś czas pracował pan Religa. Tam ją przywieźli 
itd., itd. A ponieważ była to jakaś Bułgarka, wprawdzie 
spolszczona, i tego, i owego, wyrzucili ją na korytarz 
i powiedzieli, że nie będą jej tego wymieniać – a trzeba 
było jej wymienić…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Rozrusznik.)
…to znaczy włożyć…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Rozrusznik.)
…rozrusznik – i lekarz jej powiedział, że ona już ma 

dni policzone itd. Żona mi to mówi, błaga mnie: powiedz 
panu Kazimierzowi, że coś takiego się dzieje, że ona leży 
w szpitalu. Akurat było posiedzenie Senatu, idę więc do 
pana profesora i mówię: Panie Profesorze, stała się rzecz 
taka a taka itd., a on mówi: proszę pana, to jest niemożliwe. 
Mówi: ale gdzie? A to w szpitalu, w którym… On zdębiał 
i mówi do mnie: czy pan ma telefon do tej pani? No to ja mu 
ten telefon natychmiast dostarczyłem, on ten telefon sobie 
zapisał i proszę sobie wyobrazić, że po kilku dniach pro-
fesor Religa podszedł do mnie i mówi: Panie Kazimierzu, 
sprawa jest załatwiona. I jak to się odbyło? Gdy się dowie-
dział o tym i stwierdził, że to prawda, to pojechał do tego 
szpitala i prawdopodobnie doszło tam do takiej awantury, 
jakiej dawno w tym szpitalu nie widziano. Wszczepiono 
tej kobiecie rozrusznik i żyła jeszcze dwanaście lat. Tak to 
wygląda naprawdę.

Ja myślę, że trzeba w tym wszystkim myśleć o tych, 
którzy są skazani na lekarstwa i mają zaufanie do swoich 
lekarzy, i odciąć cały ten biznes i tę rozpustę, ten burdel 
językowy w tym wszystkim, żeby życie było dla chorych 
bardziej znośne. Ale czy to jest możliwe w jakiejś praktyce, 
nawet parlamentarnej?

Panie Przewodniczący, pan jest lekarzem, co z tym 
zrobić? (Wesołość na sali)

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Pan senator ma niewątpliwie dużo racji. Rzeczywiście 
ten nadmiar słów może czasami sprawiać wrażenie, że jest 
to sprawa konkurencji, tak samo jak nazwy leków, które się 
farmaceutycznie nie różnią od siebie, a muszą być różne, 
żeby dawać pole do popisu przy sprzedaży.

A teraz pragnę powiedzieć, że właśnie się zaczęła, 
pod egidą Rady Języka Polskiego i Narodowego Centrum 
Kultury, kolejna akcja – pierwsza była „Polszczyzna – do-
daj do ulubionych”– pod nazwą „Uspokójmy polszczyznę”. 
À propos języka polityków oznacza to, żeby polszczyznę 
charakteryzował spokój, żeby przeciwstawiać się agre-
sji językowej, temu, co się nazywa językiem nienawiści. 
Językoznawcy widzą, że głównym problemem polszczy-
zny jest właśnie agresywność w języku, to, co się nazywa 
hejtowaniem itd. To nie jest tak, że językoznawcy tego 
nie widzą. Jest to oczywiście sprawa nieco innej rangi, ale 
wychodzimy z założenia, jak pan senator powiedział, że 
choć do końca nie wiadomo, co robić dalej, opisać trzeba, 
bo pierwszym warunkiem każdego działania w nauce jest 
to, że trzeba zrobić opis. Dopiero po zrobieniu dokładnego 
opisu można powiedzieć, jakie kroki trzeba podjąć dalej. 
Mnie się bardzo podoba pomysł, żeby wnioski z naszego 
sprawozdania i z obrad komisji przedstawić Ministerstwu 
Zdrowia, żeby zrobić coś takiego, co powiedział pan se-
nator. My, językoznawcy, często mamy świadomość, że 
robimy coś, co nie ma bezpośredniego, jak to się dzisiaj 
modnie mówi, przełożenia na rzeczywistość społeczną, ale 
od czegoś trzeba zacząć.

Chciałem też powiedzieć na zakończenie, ale powiem 
już teraz, że prosiłbym o sugestie, co może być przedmio-
tem następnej analizy w tych sprawozdaniach o ochronie 
języka polskiego. Pewne rzeczy już były, ale szukamy ta-
kich obszarów, które jeszcze nie są opisane.

(Senator Kazimierz Kutz: Można jeszcze?)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:

Myślę, że wszystkie te skomplikowane i uważane za 
potrzebne informacje w gruncie rzeczy są przeznaczone 
dla lekarzy. Choremu jest to kompletnie niepotrzebne, 
zwłaszcza że wydaje mi się, iż raz w roku, bo przecież 
produkcja medykamentów się rozwija itd., każdy lekarz 
dostaje… Tu, na dole, gdy jestem u lekarza, to widzę, że ma 
on leksykonik aktualnych lekarstw, taką grubą książeczkę, 
gdzie są tysiące lekarstw, i ona jest co roku nowelizowana. 
W związku z tym, gdy on mi…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: I tam są te same informacje co w ulotkach.)

No właśnie, to wszystko tam jest. I gdy mi inny lekarz 
po okresowym badaniu – bo trzeba się badać, bo organizm 
musi być na bieżąco przystosowywany do tego, co się z nim 
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tekstu, nasycenie terminologią, skomplikowane struktury 
składniowe, nieprzestrzeganie zasad poprawności języ-
kowej, struktura dokumentu i forma graficzna. I właśnie 
tutaj są przytoczone przykłady, że bardzo wiele jest bardzo 
długich zdań i skomplikowanych sformułowań. I tutaj, jak 
powiedział pan przewodniczący, można sądzić, a nawet 
bym powiedział, używając modnego słowa, podejrzewać, 
że jest to robione po to, żeby klient nie wczytał się w to 
dokładnie i nie wyszukał na przykład tego, że może być 
inna umowa…

(Senator Barbara Borys-Damięcka: I żeby nie zadawał 
za dużo pytań.)

Tak.
…i żeby to podpisał. Ale są tu również liczne przy-

kłady – nie będę ich przytaczał – gdzie i szyk zdania jest 
niewłaściwy, i są zdania, które mają siedemdziesiąt siedem 
wyrazów, kto więc to odczyta i kto to zrozumie? Zdanie, 
które ma więcej niż dwanaście składników, już jest nie do 
odbioru. I tu jest uzasadniona wątpliwość, którą zgłosił pan 
przewodniczący, czy to jest tylko nieudolność i inercyj-
ne uleganie językowi prawniczemu i prawnemu – przede 
wszystkim prawnemu – który się oczywiście rządzi swoimi 
prawami, czy też jest to robione w sposób, powiedziałbym, 
przemyślany, właśnie po to…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, ja bym może nawet tak to ocenił, że właśnie… 

Nawet nie chodzi dokładnie o to, żeby tego klienta oszukać, 
ale żeby ten klient nie chciał porównywać tego z inną, 
analogiczną umową, zastanawiać się itd.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Mnie się wydaje, że bardzo ważne jest to, co powie-

dział pan senator Kutz: co parlament, co my możemy w tej 
sprawie powiedzieć? Czy mamy zaproponować jakieś zale-
cenia związane z nieczytelnością tekstów dla przeciętnego 
obywatela, który korzysta czy to z ulotek medycznych, czy 
z umów o charakterze bankowym, konsumenckim? To jest 
bardzo obszerny temat, prawda?

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Tak.)

Mnie się wydaje, że tym, co my możemy postulować, 
a Rada Języka Polskiego może rozpatrywać lub przeka-
zać jako nasz punkt widzenia i w pewnym sensie nasze 
wskazanie, jest to, że wszystko, co się robi dla obywatela, 
który korzysta z różnego rodzaju umów, recept, zaleceń, 
poleceń w stosowaniu itd., z zasady powinno być poda-
ne prostym, czytelnym językiem jako informacja. W tej 
samej ulotce będą potem podane bardzo drobną literką 
informacje, z których nie skorzysta osoba zażywająca dany 
lek, na przykład specyficzne nazwy, gramatura itd., prze-
znaczone dla lekarza czy dla osób, które charakteryzują 
się wyższym stopniem wtajemniczenia w dziedzinie me-
dycznej czy prawnej i muszą z tego wyciągnąć wniosek. 
Ale, jak powiedział Kazimierz, jeżeli mamy zaufanie do 

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo dziękuję za przytoczenie przykładu…
(Senator Kazimierz Kutz: Są przypadki, kiedy skroban-

ka jest nieodzowna, no tu jest potrzebna.)
Bardzo dziękuję za przytoczenie przykładu działania 

naszego ministra zdrowia, mojego przyjaciela. Ja chciałbym 
jedynie, abyśmy uniknęli tak daleko idących wniosków, by 
leki były sprzedawane bez ulotek, tylko z niezbędną o nich 
informacją. Mówię to z uśmiechem, Panie Senatorze. Pan 
profesor przytoczył tylko krótkie zdania, a w ulotce jest 
duża część informacji, które są niezbędne i zrozumiałe dla 
osób przyjmujących leki. Dotyczą one działań ubocznych, 
interakcji, tego kiedy można lek stosować, kiedy nie, czy 
można po nim prowadzić samochód, czy nie. Są też inne, 
absolutnie czytelne informacje.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:

Tak, i to w tym raporcie jest napisane, że sporo informa-
cji jest podanych dobrze. Może wyolbrzymiłem to trochę, 
powiedziałem o tym, co jest niedobre, bo zwykle tak jest, 
że o tym, co jest dobre, mówi się mało.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Ależ oczywiście. Mówimy o tych rzeczach, które są do 
poprawienia, a nie o całej masie tych właściwych.

Może teraz przeszlibyśmy do kolejnych działów, któ-
re są w sprawozdaniu? Jest to już inna sytuacja – zaraz 
powiem, dlaczego inna – a dotyczy kwestii umów ban-
kowych. I teraz jeżeli mówimy o tych mało czytelnych 
czy mało zrozumiałych informacjach o lekach, to chodzi 
o to, że mają one charakter wiedzy specjalistycznej, która 
jest dodana, i jest oczywiste, że dla szarego obywatela 
jest niezrozumiała. Mamy sto pięćdziesiąt tysięcy lekarzy, 
dwadzieścia tysięcy farmaceutów, a poza nimi nikt nie 
ma tak specjalistycznej wiedzy na ten temat i nie jest ona 
obywatelom potrzebna. Informacje w ulotkach o lekach nie 
mają charakteru manipulacji, mają one charakter głębokiej 
wiedzy specjalistycznej, a to, z czym czasami – zaznaczam: 
czasami – mamy do czynienia w różnego typu umowach, 
to już inna sytuacja. Tam teksty mogą być specjalnie tak 
zagmatwane i napisane tak nieczytelnie, z premedytacją tak 
spreparowane, by nie były czytelne dla konsumenta. W tym 
wypadku jest to już zupełnie inna kategoria…

Czy mógłbym prosić o kilka słów na ten temat?

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Tak, proszę bardzo.
Właśnie mamy tutaj fragment, który dotyczy umowy 

telekomunikacyjnej na korzystanie z telefonii komórkowej 
itd., telewizji kablowej i autorka – czy autor, już nie pamię-
tam – pisze, że analizowane teksty umów, z niewielkimi 
wyjątkami, nie przestrzegają zasady, żeby tekst był zro-
zumiały. Składa się na to kilka czynników: nieczytelność 
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Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Podejrzewam, że każda umowa z bankiem miałaby ten 

indeks na poziomie 25.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Nie, 22 jest najwyższe.)
Dlatego mówię, że powyżej skali.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Aha, powyżej skali, tak.)
Przepraszam, pan senator Gil się zgłaszał.

Senator Mieczysław Gil:
Wysłuchałem chętnie pytań stawianych przede mną, 

ale dla pewnego luzu chciałbym zapytać, jak pan profesor 
skomentowałby język kibiców sportowych, sportowców, 
sprawozdawców sportowych. Czy były robione analizy 
tego języka?

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Tak, oczywiście.
Tu są dwie rzeczy. Jest to język sportowy jako taki, 

terminologia sportowa itd., i to już dawno zostało opisa-
ne. Język kibiców sportowych jest opisany w mniejszym 
stopniu, ale ja sam miałem kiedyś pracę magisterską na 
temat języka tak zwanych kiboli i były tam dosyć ostre 
sformułowania. Niewątpliwie jest to jakiś temat, bo jest 
to język, który dotyczy wielu grup społecznych. Może nie 
wszyscy interesują się sportem w takim stopniu jak zdro-
wiem, w każdym razie jest to ciekawa uwaga i może w na-
stępnym sprawozdaniu o stanie ochrony języka będziemy 
mówić o takim języku?

Są też oczywiście określone sformułowania, nie z za-
kresu terminologii sportowej, ale charakterystyczne dla 
języka sportowców, co nieraz słyszymy, gdy są prezento-
wane wywiady ze skoczkami narciarskimi czy z innymi 
zawodnikami. To jest bardzo ciekawe.

Teraz, jeżeli można, przeszedłbym do trzeciej grupy, to 
znaczy do kwestii obsługi sprzętu AGD i sprzętu elektro-
nicznego. Trzeba powiedzieć, że tutaj jest jeszcze inaczej, 
a mianowicie, jak państwo wiedzą i jak tutaj też to zostało 
podkreślone, dużą część tych instrukcji zajmują obrazki, 
rysunki i schematy i to niewątpliwie pomaga w ich rozu-
mieniu. Jeżeli kiedykolwiek państwo składali meble pewnej 
firmy szwedzkiej – nie chcę tu robić reklamy, nie podam jej 
nazwy – to było widać, że tam jest prawie wszystko…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tam prawie nie ma słów, tylko jest obrazek i trzeba 

postępować ściśle według tego obrazka. Kilka razy mi 
się zdarzyło, że złożyłem odwrotnie, a parę razy tak, że 
jakieś części zostały, trzeba więc ściśle… Jest to w miarę 
czytelne i nie wymaga objaśnień językowych, wystarczy 
ta ikonografia. Ale i tutaj są takie elementy, jak na przy-
kład… Nie wiem, czy państwo widzieli kiedyś, jak wygląda 
objaśnienie do pilota telewizyjnego. Jest narysowany pilot 
telewizyjny i oznaczenia: jeden, dwa, trzy, cztery, i do czego 
to wszystko służy. To też nie jest tak proste i czytelne, żeby 
to zrozumieć. To jest właśnie ten trzeci typ informacji. 

naszego lekarza domowego i całkowicie ufamy w to, co 
nam przepisuje, to tak samo musimy mieć zaufanie do 
banku i do jego uczciwości w sporządzeniu umowy, żeby 
nie było tak, że potem obywatele dochodzą drogą sądową 
do interpretacji poszczególnych słów, które można inter-
pretować na wszystkie strony. Bankowcy interpretują to na 
swoją korzyść, ale obywatel nie, bo on danego słownictwa 
nie rozumie.

Tak samo jest na przykład w wypadku pewnych opi-
nii prawnych, o które występuje obywatel w sprawach, 
w których zgłasza się o taką opinię. Co innego jest język 
prawników, którzy się tym językiem porozumiewają – 
w końcu po to studiują pięć lat na wydziale prawa, żeby 
mieć w sobie ten prawny język i robić z niego właściwy 
użytek – ale obywatel tego języka nie zna i chce mieć to 
przełożone, że tak powiem, na swoje, czyli aby było to dla 
niego zrozumiałe i czytelne. My nie możemy tego zarządzić 
ani napisać ustawy narzucającej czytelność tych informa-
cji, ale możemy zwrócić się do Rady Języka Polskiego 
z informacją, że po wysłuchaniu przedstawionego nam 
sprawozdania odnoszącego się do bardzo wielu aspektów 
naszego życia i do używania języka polskiego, mamy taką 
to a taką sugestię. Powiedzmy, że jest to, nie wiem, nasza 
uchwała czy nasze postanowienie dotyczące daleko idącej 
czytelności używanego języka dla przeciętnego obywatela, 
który korzysta z wielu dóbr, do których ma dostęp, typu 
opisy leków, umowy, kontrakty z obywatelem, porozumie-
nia itd. Dziękuję.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Zupełnie się zgadzam.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Od razu odpowiem, że bardzo mi się to podoba, i po-

wiem, że istnieje, jako termin naukowy, coś takiego jak 
czytelność tekstu, która jest cechą formalną. Ta czytelność 
tekstu mierzy się indeksem mglistości i w skrócie po angiel-
sku określana jest jako FOG. Jest to algorytm, który oce-
nia czytelność na podstawie liczby słów w zdaniu i liczby 
trudnych słów w relacji do łatwych. I ten indeks FOG jest 
liczony od 1 do 22, przy czym od 1 do 6 określa się język 
bardzo prosty, a 16 i 17 to jest język trudny, zrozumiały 
dla osób o wyższym wykształceniu magisterskim. Powiem 
państwu, że ten FOG jest opracowany dla polszczyzny – 
jest taka pracownia na Uniwersytecie Wrocławskim – i gdy 
się wybije ten indeks mglistości, można każdy tekst włożyć 
do takiej ramki i za kilkanaście sekund wyskoczy ocena, 
jaka jest trudność tego tekstu. To jest już zbadane, każdy 
tekst można ocenić pod względem trudności: czy zrozumie-
nie go wymaga doktoratu, czy tylko szkoły podstawowej. 
Może jest to jeszcze za mało rozpropagowane, a trzeba by 
to upowszechniać, że każdy może sobie wejść do internetu 
i sprawdzić, czy tekst, o którym była mowa, czy który go 
interesuje, jest łatwy, czy trudny, czyli czy jest czytelny, 
czy nieczytelny.
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No tak, oczywiście, oczywiście, a nie co trzecie słowo 
przerywnik na „k”. I to nie dlatego, że nie można inaczej, 
tylko dlatego, że nie umiem inaczej. To dobry pomysł, żeby 
zbadać język literatury współczesnej.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Proszę więc, byśmy potraktowali to jako postulat naszej 

komisji.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: Dobrze.)
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej 

sprawie?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jarosław Rusiecki:
Kontynuując myśl pana senatora Gila, gdy mówił o ję-

zyku kibiców i komentatorów sportowych, nie sposób nie 
zapytać o język służb porządkowych, który często nie od-
biega od tego, jak…

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Ale jak to badać? (Wesołość na sali)
Nagrywać to? Jak spróbujemy nagrywać, to dopiero…

Senator Jarosław Rusiecki:
Myślę, że to wynika z bezpośredniego kontaktu. Słyszy 

się policjantów albo straż miejską w telewizji, a może jesz-
cze bardziej w bezpośrednich kontaktach, kiedy zwracają 
się do kogoś: „niech poda dowód osobisty” albo „niech coś 
tam”, w takiej formie bezosobowej.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Podobno policjanci, jeżeli chcą załagodzić sprawę 

i wyjść na swoje, to mówią po imieniu do kierowcy, który 
popełnił wykroczenie: a, Panie Stanisławie, przekroczyło 
się szybkość, co? Podobno wtedy wiadomo, że można coś 
ugrać z tym policjantem. (Wesołość na sali)

(Senator Jarosław Rusiecki: Miękki jest, tak?)
Takie chodzą słuchy. Ja nie jestem kierowcą, więc 

nie wiem.

Senator Czesław Ryszka:
Ja się pochwalę, że zostałem zatrzymany za nadmierną 

szybkość i pan władza, mówiąc starym językiem, zapytał 
mnie: gdzie pan tak zapierdala?

(Wesołość na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: To też miałem na myśli.)

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Pan senator Kutz, bardzo proszę.

Ani w pierwszym, ani w drugim, o których mówiliśmy, 
nie było elementów innych niż językowe, a w tych in-
strukcjach obsługi bardzo ważną funkcję pełnią elementy 
niejęzykowe, to znaczy ilustracje, schematy, obrazki i tym 
podobne rzeczy.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję bardzo.
Panie Profesorze, myślę, że badania, które zostały 

zawarte w sprawozdaniu, profesorowie językoznawcy, 
którzy to opracowali, wykorzystują w różnych artykułach 
naukowych…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Pewnie tak.)

…w specjalistycznych czasopismach. Mam więc takie 
pytanie: czy nie dałoby się spopularyzować tego popular-
nym językiem w środkach masowego przekazu, w różnych 
tygodnikach, czasopismach, które są ogólnodostępne?

I druga rzecz. Pan profesor chciał, żeby zaproponować 
badania na następne dwa lata. Ja chciałbym, żeby to był 
język współczesnej literatury polskiej…

(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 
Markowski: Dobrze, to ja tutaj… Tak.)

…powieści, opowiadania.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
To jest zadanie bardzo skomplikowane, dlatego że za-

wsze powiedzą, że w literaturze wszystko wolno.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, ja wiem.
(Senator Kazimierz Kutz: Jest Prus Bolesław…)
Zawsze można powiedzieć, że czym innym są użytkowe 

gatunki piśmiennictwa czy odmiany polszczyzny, a co inne-
go literatura, która czemu innemu ma służyć, i na przykład 
takiej Masłowskiej to wszystko wolno, nie?

(Senator Czesław Ryszka: A właśnie że nie wolno.)
Ano właśnie, to jest…
(Senator Jarosław Rusiecki: Ale ona uważa, że wolno.)
(Rozmowy na sali)
(Przewodniczący Grzegorz Czelej: Proszę do mikro-

fonu.)
Wolno, nie wolno, ale opisać trzeba, nie? Wielokrotnie 

już zwracano uwagę na wulgaryzację języka literatury, 
która to wulgaryzacja nie zawsze jest konieczna, powiem 
delikatnie, a zwykle jest niekonieczna, powiem ostrzej, bo 
jest coś takiego, co się nazywa eufemizmem, czyli opisa-
niem zastępczym. Ja potrafię powiedzieć bardzo przykre 
rzeczy, nie używając ani jednego wulgaryzmu. Jest to inny 
sposób mówienia czy pisania. Można obrażać, nie używając 
wulgaryzmów.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ważny jest dobór 
słów, którymi się posługujemy.)
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to kontrolować – polszczyzna internetowa. Polszczyzna 
w internecie jest zresztą bardzo różna. Strasznie narzeka 
się na te hejty – hejty to nowe słowo, nienawistniki – które 
są pod komentarzami politycznymi. Ale gdyby państwo 
weszli na przykład na fora, które skupiają młode matki wy-
mieniające się informacjami dotyczącymi wychowywania 
dzieci, albo na fora hodowców kwiatów, albo na piękne 
fora hodowców kotów – na przykład na forum miau.pl – 
to państwo zobaczą, jakim dobrym polskim językiem się 
ci ludzie tam posługują. I to nie jest tak, że w internecie 
wszystko jest wulgarne i złe. Jest to, co na wierzchu. Na 
wszystkich forach specjalistycznych – z wyjątkiem tych, 
które prowadzą mężczyźni, na przykład motoryzacyjnych, 
gdzie język nie jest wulgarny, ale każdy mężczyzna stara 
się pokazać, że on jest ważniejszy, że ten inny się nie zna, 
mówi „co ty wypisujesz” itd. – i na wielu innych forach 
internetowych i stronach internetowych widać, że ta polsz-
czyzna żyje i że ta polszczyzna jest dobra, kiedy nie chodzi 
o sprawy, które mogą bulwersować.

Wiele jest czasopism, już nieinternetowych, które zajmu-
ją się właśnie sprawami hodowli czy budownictwa i w nich 
też jest bardzo rozwinięta polszczyzna. Niektórzy obawiają 
się, że polszczyzna nam zaniknie. Myślę, że może zaniknąć, 
niestety, polszczyzna naukowa, ponieważ są wymagania, 
i to bardzo niedobre wymagania, żeby na przykład wnioski 
o tak zwane granty były pisane w języku angielskim, bo 
czytają to recenzenci zagraniczni. W porządku, jeżeli to jest 
wniosek o grant w fizyce, chemii, biologii, to tak, ale jeżeli 
jest to grant o wniosek polonistyczny, to wiadomo, że jest to 
chybione. Może to prowadzić do zaniku polskiego języka 
naukowego, terminologii naukowej. To jest pewne niebez-
pieczeństwo, które sygnalizujemy i przeciwko czemu pro-
testujemy. Ale na ogół, tak jak pytał pan senator, uważam, 
że w głównym nurcie polszczyzna się obroni, a wykonanie 
jest bardzo różne. Niestety poszerza się krąg osób, które 
uważają, że język prymitywny jest na miejscu.

Czterdzieści pięć lat już uczę młodzież i dawniej się 
nie zdarzało – z mojego doświadczenia to mówię – żeby 
dziewczyny, młode kobiety wyrażały się wulgarnie, niedo-
brze. Teraz to się zdarza, słyszę to. Jest grupka dziewcząt 
lub dziewcząt i chłopców i dziewczyny też mówią językiem 
niedobrym, wulgarnym. Nie wiem, dlaczego, ale tak jest. 
I tu też jest pytanie: co zrobić?

Od 14 do 17 października, a więc już za parę dni, odbę-
dzie się w Bydgoszczy X Forum Kultury Słowa poświęcone 
polszczyźnie przyszłości „Przyszłość polszczyzny – pol-
szczyzna przyszłości”. Zobaczymy, jakie tam diagnozy 
postawimy. Ja sam nie lubię mówienia o tym, co będzie 
w języku w przyszłości, bo bardzo często są to progno-
zy chybione, ale jakaś diagnoza jest. Wyjdziemy od tego, 
o czym powiedział pan senator, jak jest i jak może być, i co 
ewentualnie robić, żeby było tak, jak chcemy, żeby było, 
a nie tak, jak mogłoby być źle. Tyle mogę powiedzieć.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?
Panie Profesorze, czy mogę prosić o dwa zdania pod-

sumowania?

Senator Kazimierz Kutz:
Ja chciałbym zadać takie najbardziej generalne pytanie. 

Waszym zawodem jest obserwowanie języka. Znacie do-
brze język zastany, określony, a być może w dzisiejszych, 
tak niezwykłych czasach język kłębi się własną logiką 
i podąża własnym torem? W związku z tym chciałbym 
zapytać, patrząc na to, co się dzieje z językiem polskim 
i z jego używaniem, czy mowa polska rozwija się w ogóle 
i czy rozwija się w dobrym kierunku, w tym starym pojęciu, 
że język jest czymś szlachetnym, że jest muzyką, że sam 
z siebie wymyśla polskie nowe słowa i że jest to również 
dziedzina piękna? Czy język polski się rozwija w dzisiejszej 
Polsce w tym kierunku?

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Bardzo słusznie pan senator podkreślił, że tutaj są dwie 

rzeczy: język i jego używanie. Jeżeli chodzi o samą polszczy-
znę, to w dalszym ciągu mamy niesłychany potencjał słowo-
twórczy, tworzenie nowych wyrazów, nawet od tych obcych 
rdzeni, kiedy zapożyczamy jakiś wyraz i potem tworzymy 
od niego całą serię polskich określeń, co świadczy o tym, że 
polszczyzna jest silna, że przetwarza wyrazy zapożyczone. 
Zapożyczaliśmy zawsze, zawsze były te wyrazy zapożyczo-
ne. Językoznawcy uważają, że w tej chwili mamy na przykład 
bardzo duży rozrost gwar zawodowych i środowiskowych, co 
też świadczy o prężności językowej pewnych środowisk.

Bardzo dowartościowana jest polszczyzna potoczna, 
co nie wszystkim się podoba, może mnie też nie, praw-
da? Przeceniona moim zdaniem – to znaczy zbyt dużo się 
o niej mówi – jest polszczyzna młodzieżowa. Znam młodzież 
i wiem, że nie cała młodzież używa gwary młodzieżowej 
albo nie zawsze jej używa. Większość młodzieży umie się 
posługiwać polszczyzną, powiedziałbym, dobrą. Sądzę, że 
czasem jest nawet tak, że młodzi ludzie czytają rozmaite 
słowniki gwary młodzieżowej, żeby się potem popisywać.

Nie obawiam się o polszczyznę jako o system językowy. 
Uważam, że tutaj rozwój jest jak zawsze dosyć istotny, 
chociaż bardzo przyspieszony, ale wykonanie, to znaczy 
używanie polszczyzny, jest bardzo zróżnicowane. My 
jako Rada Języka Polskiego staramy się – nie wiem, czy 
z dobrym skutkiem – wykształcić coś takiego, jak sno-
bizm na dobrą polszczyznę. Właśnie jeżeli jest ta akcja 
„Polszczyzna – dodaj do ulubionych”, to dlatego, żeby 
mówienie i pisanie niewulgarne, szlachetne, jak powiedział 
pan senator, było czymś, co właśnie jest pożądane, a nie co 
stawia kogoś na marginesie.

Rzeczywiście rozwój polszczyzny jest bardzo gwał-
towny. Ja zawsze się śmieję, gdy opowiadam, że kiedy 
zaczynałem uczyć na uczelni czterdzieści pięć lat temu, to 
przez pierwszych dziesięć lat powtarzałem te same przy-
kłady, miałem gotowce. Teraz, jeśli chcę podać przykłady 
z polszczyzny potocznej, to biorę te sprzed trzech lat i mó-
wię: nie, no to już jest nieaktualne. Muszę ciągle się uczyć. 
Na szczęście mam córki w wieku młodzieżowym, więc 
w razie czego mogę się podpytać; pytam też studentów. 
Szybko, szybko to idzie. Jedna rzecz jest nowa: powoli się 
nam wymyka spod kontroli – ale nie wiadomo, czy trzeba 
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bić do środków masowego przekazu, o których teraz się 
mówi „massmedia”, a ja powiedziałem „środki masowego 
przekazu” w języku minionej epoki. Ja zawsze się śmieję. 
Gdybym na jakimś forum publicznym zaklął, powiedział 
kilka brzydkich słów, to wszyscy by zwrócili uwagę, że 
przewodniczący Rady Języka Polskiego powiedział „kurwa 
mać”. Byłaby sensacja. Niestety massmedia żyją przede 
wszystkim sensacją. My nie robimy rzeczy sensacyjnych, 
my robimy rzeczy pożyteczne, tak bym powiedział.

Przewodniczący Grzegorz Czelej:

Praca organiczna.
(Przewodniczący Rady Języka Polskiego Andrzej 

Markowski: No tak.)
Panie Profesorze, bardzo dziękuję za przybycie i za-

branie głosu.
Dziękuję wszystkim państwu.
Zamykam posiedzenie komisji.

Przewodniczący Rady Języka Polskiego 
Andrzej Markowski:
Myślę, że to, co powiedziałem na końcu, było jakimś 

podsumowaniem. Na pewno grono językoznawców skupio-
nych w Radzie Języka Polskiego jest wyczulone na wszelkie 
objawy, powiedziałbym, dobre, i na to, co w języku może 
być niedobre, ale ciągle nie mamy – o czym powiedział 
tu ktoś z państwa –dobrego odbioru ogólnie w społeczeń-
stwie. Społeczeństwo interesuje się sprawami językowymi, 
to wiem – ilekroć jestem w audycji radiowej i są telefony, 
to zawsze słuchacze nie mogą się dodzwonić, bo wiele osób 
dzwoni i pyta o sprawy językowe – ale trudno jest uzy-
skać tu znaczące efekty. Mówią, że Rada Języka Polskiego 
mało robi. Rada nie robi mało. Gdyby się tak przyjrzeć, 
to w tym roku mamy na przykład finał akcji „Ambasador 
Polszczyzny”. W Katowicach będziemy przyznawali tytuł 
Wielkiego Ambasadora Polszczyzny – w tym roku dostanie 
ten tytuł Wiesław Myśliwski – robimy fora, na których 
się dyskutuje, ale jakoś nie możemy się tak bardzo prze-
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