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[rec.] Norma j zykowa w aspekcie teoretycznym  

i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek- 

-Samborska, K. Skibski, Wydawnictwo 

Pozna skiego Towarzystwa Przyjació  Nauk, 

Pozna  2011, ss. 265 

Dynamiczne, wr cz rewolucyjne, przemiany w sferze komunikacji rodz  

szereg pyta  natury normatywnej, które dotycz  u ycia j zyka w rozmaitych je-

go obszarach. Czynniki kulturowe i spo eczne, jak ponowoczesno , konsump-

cjonizm, globalizacja, a przede wszystkim mediatyzacja przestrzeni komunika-

cyjnej w znacz cy sposób zmieniaj  status i funkcje jednostek j zyka, wywo u-

j c potrzeb  refleksji normatywistów nad norm  j zykow  we wspó czesnej 

przestrzeni komunikacyjnej. Prezentowana publikacja stanowi odpowied  na py-

tania o stan i perspektywy kultury komunikacji j zykowej. Jest to zbiór 19 arty-

ku ów zgrupowanych w 2 blokach tematycznych: Norma j zykowa w aspekcie 

teoretycznym i Norma j zykowa w aspekcie pragmatycznym. 

Blok pierwszy (Norma j zykowa w aspekcie teoretycznym) sk ada si   

z 7 tekstów po wi conych normie – jej zakresowi, zró nicowaniu, kryteriom 

oceny elementów j zyka na poziomie leksykalnym, semantycznym, sk adnio-

wym, ponadto zwi zkom normy z ewolucj  j zyka. Reinterpretacja kluczowego 

poj cia j zykoznawstwa preskryptywnego, jakim jest kryterium poprawno ci j -

zykowej, oraz ocena funkcji ewaluacyjnej poszczególnych kryteriów sta y si  

przedmiotem wieloautorskiego omówienia otwieraj cego blok, zatytu owanego 

Nowe spojrzenie na kryteria oceny elementów j zykowych (A. Markowski,  

M. Ciupi ska, E. Dulna-Rak, E. Kozio -Chrzanowska, M. ozi ska, A. Niepy-

talska-Osiecka, M. Pawelec-Skórzy ska, U. Zdunek). Spo ród niezwykle cen-
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nych uwag autorów (popartych interesuj cym materia em przyk adowym) warto 

zwróci  uwag  na wskazanie stopniowania poprawno ci tekstu (zale nie od 

stopnia jego oficjalno ci, przynale no ci stylowej, p aszczyzny komunikacji – 

prywatnej/publicznej itp.) i traktowania go w sposób ca o ciowy (tekst jako jed-

nostka warto ciowana), przy zachowaniu normatywnej oceny elementów j zy-

ka/innowacji w aspekcie jednostkowym. W kolejnym artykule Bogdan Walczak 

(Norma – prognozowanie ewolucji j zyka) podnosi problem przewidywalno ci 

ewolucji j zyka i prognozowania j zykowego w dzia aniach normatywnych; 

problem ten uwypukla si  obecnie w zwi zku z zagro eniami dla polszczyzny, 

jakie widz  niektórzy w tendencjach globalizacyjnych oraz nadmiernym nap y-

wie angielszczyzny. Odwo uj c si  do historii j zyka, akcentuje badacz szcze-

gólnie wa n  prawid owo  – a mianowicie, „[…] e przysz o  naszego j zyka 

narodowego w rozstrzygaj cym stopniu zale y od nas samych […] i tego nas 

ucz  tysi cletnie dzieje polszczyzny” (s. 56). Zgodzi  si  trzeba z t  obserwacj , 

faktycznie bowiem ewentualnych zagro e  upatrywa  nale y na p aszczy nie 

u ytkowania dost pnych rodków j zykowych, zw aszcza w komunikacji me-

dialnej, która wspomaga niejako ekspansj  kodu ograniczonego, uproszczenia, 

sprymitywizowanie wypowiedzi. Gra yna Sawicka w artykule W poszukiwaniu 

granic normy j zykowej i komunikacyjnej podkre la, i  wspó cze nie nie istnieje 

norma wzorcowa (cho by z powodu braku oddzia ywania na j zyk warstwy in-

teligenckiej, która powinna si  polszczyzn  wzorcow  pos ugiwa ), co wi cej – 

tak e powszechnie dzi  obowi zuj ca norma u ytkowa sta a si  mniej wyrazista, 

trudno  sprawia jej wyra ne oddzielnie od normy potocznej, regionalnej i pro-

fesjonalnej. Sytuacja wspó czesnej normy j zykowej upowa nia – zdaniem ba-

daczki – do postawienia tezy o braku granic w j zyku, o zacieraniu si  wyrazi-

stych odmian j zyka i odpowiadaj cych im rodków j zykowych. Propozycj  

Sawickiej jest uznanie normy za rodzaj konwencji, jako e cechuje j  w a ciwa 

konwencji ambiwalencja, czyli z jednej strony sta o , z drugiej za  sk onno  

do zmiany; odnosz c si  do j zyka jako kontinuum semantyczno-pragma- 

tycznego, norma musi gromadzi  pewne do wiadczenie wspólnotowe b d ce 

podstaw  komunikacji, ponadto musi by  elastyczna (nie – restrykcyjna), co nie 

znaczy dowolna (s. 66). Bardzo ciekawe stanowisko autorki umacnia postawy 

normatywistów, którzy uwzgl dniaj  kulturow  z o ono  wspó czesnej komu-

nikacji, odchodz  od skostnia ego normatywizmu. Problem realizacji w praktyce 

komunikacyjnej dwupoziomowo ci normy omawia tak e Ewa Ko odziejek  

w szkicu Co nam da o zró nicowanie normy j zykowej?. Kwestie dyskusyjne 

dotycz : kryteriów wydzielania poziomów normy i zasad kwalifikowania ele-

mentów j zyka do tych e poziomów; zbyt liberalnego traktowania przez j zyko-

znawców odst pstw od normy wzorcowej, prowadz cego do relatywizmu sta-

nowisk, do zbytniej swobody u ytkowników poruszaj cych si  w nie do  kate-
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gorycznie sformu owanych ramach normatywnych. Obserwowane obecnie nie-

zrozumienie przez przeci tnego u ytkownika istoty ró nicowania poziomów 

normy powoduje – zamiast wiadomego stosowania regu  u ycia j zyka stosow-

nie do sytuacji komunikacyjnej – zacieranie si  granic j zykowej wolno ci,  

a istnienie rodków wariantywnych rozumiane bywa jako przyzwolenie na 

wszelk  dowolno . Zasadne zatem staje si  postawienie pytania o powrót do 

„twardej” normy, znosz cej normatywn  nieostro  (jak bywa odbierana dwu-

poziomowo  normy). Trzy kolejne artyku y z pierwszego bloku koncentruj  si  

wokó  szczegó owych zagadnie  normatywnych. Agata H cia ( czliwo  lek-

sykalno-semantyczna – problem kodyfikacji normy [wybrane zagadnienia]) opi-

sa a trudno ci zwi zane ze zdefiniowaniem czliwo ci leksykalno-semantycznej 

i jej normy, wysuwaj c jednocze nie propozycj  zastosowania w badaniach 

czliwo ci metody schematów wyobra eniowych. Andrzej Moroz (Kryteria po-

prawno ci konstrukcji z wyra eniami niezwi zanymi sk adniowo) podejmuje 

prób  ustalenia podstawowych warunków kwalifikacji poprawno ciowej struk-

tur niezwi zanych sk adniowo w aktach komunikacji, wskazuj c na rol  uzusu  

w procesie kodyfikacji oraz na procedury pomagaj ce oddzieli  jednostkowe 

fakty j zykowe od realizacji regu  ogólniejszych. Ma gorzata G bka-Wolak  

(O metodzie oceny poprawno ci innowacji sk adniowych [na przyk adzie kon-

strukcji „kurs na instruktora” i „sytuacja wydaje si  by  niedobra”]) koncentru-

je swoj  uwag  na sposobach weryfikowania s dów o poprawno ci innowacji 

sk adniowych. Autorka sygnalizuje ponadto obecno  innowacji, które s  wtórne 

wobec innowacji semantycznych i jako takie nie powinny podlega  analizie wy-

cznie sk adniowej.  

Drugi blok tematyczny – Norma j zykowa w aspekcie pragmatycznym – 

obejmuje 12 artyku ów, w których autorzy rozwijaj  problemy szczegó owe 

zwi zane z norm , uzusem, ich aktualizacj  w ró nych typach i gatunkach tek-

stu, podnosz  relacj  mi dzy kryteriami poprawno ci j zykowej a leksyk  spe-

cjalistyczn  i frazeologi , opisuj  wiadomo  j zykow  u ytkowników j zyka 

w powi zaniu z poradnictwem j zykowym. Niew tpliwie na uwag  zas uguje 

omówienie Kwiryny Handke prezentuj ce uzus w dzisiejszej rzeczywisto ci j -

zykowej, przyczyny jego „rozrastania si ” kosztem normy wzorcowej. Autorka 

przedstawia ponadto syntetyczny opis w a ciwo ci najnowszej polszczyzny oraz 

prezentuje jej stan leksykalny, który charakteryzuje si  niezwykle dynamicznym 

przyrostem jednostek o ró nym statusie powszechno ci, rodowodzie rodowi-

skowym, specjalistycznym, jednostek przekraczaj cych tabu, przede wszystkim 

za  przyrostem s ownictwa potocznego (obs uguj cego dzi  tak e kontakty pu-

bliczne). Trudno ci kwalifikacji normatywnej tak rozleg ej sfery uzusu wynikaj  

m.in. z faktu, e obejmuje on nowotwory o ró nym stopniu trwa o ci, wyrastaj -

ce z zasady wolno ci w j zyku, ludyczno ci, spontanicznej kreatywno ci. Szkic 
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Kwiryny Handle doskonale uwypukla trudno ci, jakie wi  si  z ocen  wspó -

czesnej rzeczywisto ci j zykowej – silnie zwi zanej ze swoimi u ytkownikami, 

którzy chyba jak nigdy dot d korzystaj  z mo liwo ci wej cia w rol  nadawcy, 

kreatora; rzeczywisto ci równie silnie zwi zanej z mediami upowszechniaj cymi 

rozmaite nowo ci j zykowe. W kontek cie tych ustale  ciekawie przedstawiaj  

si  ustalenia Mariana Bugajskiego zawarte w artykule wiadomo  j zykowa 

wspó czesnych Polaków. Zestawienie najcz stszych problemów poprawno cio-

wych, z jakimi zwracaj  si  u ytkownicy do poradni internetowej, pozwala auto-

rowi zaprezentowa  ogólny obraz kulturalnoj zykowej problematyki wspó cze-

snej polszczyzny. Faktyczna, mierzona liczb  zadawanych pyta , wiadomo  

j zykowa skupia si  wokó  odmiany nazwisk, pisowni, s ownictwa, deklinacji, 

sk adni, koniugacji, s owotwórstwa, interpunkcji. Mo na wi c przypuszcza , i  

u ytkownicy nie pozostaj  bierni wobec przemian j zyka, podejmuj  próby – 

zapewne motywowane pragmatycznie – rozpoznania normatywnego nowych 

faktów j zykowych. Przedmiotem kilku analiz sta y si  tak e teksty medialne. 

Jerzy Podracki i Joanna Budkiewicz- eberska pisz  o normie j zykowej w radiu 

i telewizji, pras  zajmuj  si  Urszula Sokólska („Jestem strasznie podekscyto-

wana”, czyli o wyra aniu emocji w prasie codziennej) oraz Monika Grzelka  

i Agnieszka Kula (Wyodr bnianie przytocze  w tekstach medialnych – pomi dzy 

norma a uzusem). J zyk recenzji publikowanych w prasie prezentuje Magdalena 

Pigla (Wzor/c/owy j zyk recenzenta?), wskazuj c typowe rodki j zykowe oraz 

odst pstwa od normy wzorcowej i ich przyczyny. Znajdziemy tak e analiz  (pod 

k tem obu poziomów normy) j zyka specyficznego tekstu kultury, jakim jest 

komiks, któr  przeprowadza Ma gorzata Nawrocka (Najnowszy komiks polski 

wobec wspó czesnej normy j zykowej). Cztery artyku y daj  spojrzenie na wy-

brany zakres leksykalno-frazeologiczny w kontek cie poprawno ci. Jolanta 

Ignatowicz-Skowro ska (Kryterium uzualne a problem definiowania znacze  

frazeologizmów we wspó czesnych s ownikach j zykowych) podkre la koniecz-

no  obserwacji uzusu frazeologicznego, który w okre lonych warunkach mo e 

mie  charakter normotwórczy, a z pewno ci  rejestruje dora ne fakty, które nie-

rzadko przeradzaj  si  w trwalsz  zmian  j zykow . Interesuj c  weryfikacj  

przydatno ci kryteriów oceny innowacji przeprowadzi y Anna Piotrowicz i Ma -

gorzata Witaszek-Samborska (Kryteria poprawno ci j zykowej a najnowsze 

s ownictwo kosmetyczne), odnosz c je do nowego s ownictwa kosmetycznego. 

Przedmiotem docieka  Bogus awa Nowowiejskiego (Niektóre j zykowe skutki 

feminizacji sportu) sta a si  poprawno  feminatywów wyst puj cych w leksyce 

sportowej. Andrzej S. Dyszak (Norma a uzus w zakresie wybranych form cza-

sowników defektywnych) porówna  norm  (na podstawie s owników) i uzus (na 

podstawie ankiety) w zakresie u ycia form fleksyjnych oraz bezokoliczników 

czasowników defektywnych. Na koniec przedstawiamy godny polecenia artyku  
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Danuty Krzy yk i Heleny Synowiec: O b dach j zykowych w pisemnych wypo-

wiedziach polonistów (na podstawie analizy opinii o studentach), po wi cony 

kompetencjom j zykowym nauczycieli j zyka polskiego, na których spoczywa 

ci ar kszta cenia wiadomo ci j zykowej m odych u ytkowników, krzewienia  

i upowszechniania normy wzorcowej, a wi c rola wzoru i autorytetu kulturalne-

go. Autorki, na podstawie analizy opinii pisanych przez nauczycieli, zwróci y 

uwag  na poprawno  j zykow  tych e zapisów, ich jednorodno  stylistyczn , 

przestrzeganie regu  ortograficznych i interpunkcyjnych. Zauwa one b dy  

i uchybienia wiadcz  o niewystarczaj cej kompetencji polonistów, co prowadzi 

do ich oboj tno ci na b dy uczniów, braku korekty i generalnie – obni a mo -

liwo  wzorcowego oddzia ywania, wyja niania z o onych problemów popraw-

no ciowych (szczególnie w obecnych czasach rozchwiania norm poprawno ci).  

Omówiony wy ej artyku  Danuty Krzy yk i Heleny Synowiec stanowi  mo-

e niejako konkluzj  niniejszej recenzji, jednocze nie rekomendacj  dla publika-

cji, która przyczynia si  do propagowania tre ci poprawno ciowych. Rozmaite 

metody opisu, wielo  obszarów badawczych podporz dkowanych g ównej pro-

blematyce, jak  jest norma w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym – to 

wszystko ka e w omawianej ksi ce widzie  podstawowy podr cznik dla tych, 

którzy szukaj  informacji o skomplikowanej sytuacji poprawno ciowej wspó -

czesnej polszczyzny. Redaktorzy wyra aj  we Wst pie przekonanie, i  „[…] ni-

niejsza publikacja przyczyni si  do pog bienia refleksji teoretycznej nad wspó -

czesn  norm  j zykow  i do podniesienia sprawno ci komunikacyjnej Polaków. 

Mamy bowiem nadziej , e po ksi k  si gn  nie tylko j zykoznawcy, ale te  

studenci kierunków filologicznych, nauczyciele poloni ci, dziennikarze oraz in-

ne osoby zainteresowane kultur  komunikacji j zykowej” (s. 8). Lektura publi-

kacji w pe ni potwierdza zamys  redaktorów. Jest to ksi ka niew tpliwe godna 

rekomendowania, podaj ca rzetelny opis wielu zagadnie , o wietlaj ca proble-

my dyskusyjne (dotycz ce m.in. wielopoziomowo ci wspó czesnej normy i jej 

relacji z uzusem), egzemplifikuj ca empiryczne badania nad komunikacj   

w ró nych obszarach, a tym samym – inspiruj ca i przygotowuj ca do krytycz-

nej obserwacji wspó czesnej rzeczywisto ci j zykowej. 


