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W artykule celowo nie okre�lam, na jakich lekcjach.
Truizmem bowiem jest stwierdzenie, ¿e KA¯DY na-
uczyciel powinien dbaæ o poprawno�æ i czysto�æ jêzyka
ojczystego, którego u¿ywa on i jego uczniowie. I drugi
truizm � jêzyk polski jako jêzyk fleksyjny, z wieloma
odstêpstwami od regu³y, nastrêcza sporo trudno�ci.
Wszystkich w tym krótkim artykule oczywi�cie nie po-
ruszê, zajmê siê tylko niektórymi, które wydaj¹ mi siê
istotne, a naprowadzi³y mnie na nie czêsto zadawane mi
pytania.

Wiele problemów poruszyli�my w ramach warsz-
tatów zorganizowanych dla nauczycieli przedmiotów
�cis³ych. Oto kilka przyk³adów: pytania o liczebniki �
która forma jest poprawna: pó³tora czy pó³torej godzi-
ny? Odpowied� brzmi:  PÓ£TOREJ godziny (szklanki,
butelki, ³y¿ki � wszystkie rzeczowniki rodzaju ¿eñskie-
go) oraz PÓ£TORA miesi¹ca (roku, litra, wiadra �
wszystkie rzeczowniki rodzaju mêskiego lub nijakiego).

 Niemal nagminne jest okre�lanie roku np. 2013
jako: dwutysiêczny trzynasty. W takich ci¹gach liczeb-
nikowych tysi¹ce i setki  pozostaj¹ NIEODMIENNE,
odmieniaj¹ siê tylko dziesi¹tki i jedno�ci (nikt przecie¿
nie powie: w tysiêcznym dziewiêæsetnym trzynastym,
lecz � w tysi¹c dziewiêæset trzynastym); nale¿y zatem
mówiæ w: dwa tysi¹ce trzynastym roku. Liczebniki to
ta czê�æ mowy, która (w zale¿no�ci od ich typu) raz
musi siê dostosowaæ do innych, innym razem sama de-
cyduje o formie pozosta³ych wyrazów.

Czêsto te¿ pada inne pytanie, mianowicie: czy b³ê-
dem jest mówienie T¥ ksi¹¿kê/gazetê/kobietê� Mó-
wienie t¹ nie jest b³êdem, ale pisanie ju¿ tak. Dotykamy
w tym miejscu dwu zagadnieñ �  b³êdu jêzykowego i nor-
my jêzykowej. B³¹d jêzykowy to jaki� element jêzyka
u¿yty niew³a�ciwie, niemaj¹cy uzasadnienia funkcjonal-
nego, sprzeczny z przyzwyczajeniami innych, nie�wia-
dome odstêpstwo od obowi¹zuj¹cej normy. Istotna jest
tu �wiadomo�æ pope³niania b³êdu i znajomo�æ zasad.
Dobrze, je¿eli czujê (s³yszê), ¿e mogê pope³niaæ b³êdy
lub ¿e pope³niaj¹ je inni. Najpro�ciej, oczywi�cie, spraw-
dziæ to w s³owniku, ale mo¿na tak¿e poszukaæ analogii -
umie�ciæ wyraz, frazê itp. w serii wyrazów, z którymi
nie ma k³opotu i zastosowaæ formê analogiczn¹. Obok
b³êdów jêzykowych mowa jest tak¿e o tzw. innowacjach,
zmianach równie¿ nie�wiadomych, ale w jaki� sposób

maj¹cych uzasadnienie w systemie. Np. wy¿ej wspo-
mniane t¹ � sytuuje siê w�ród zaimków, które bez wy-
j¹tku  koñcz¹ siê na �¹ (moj¹, twoj¹, nasz¹�), forma tê
jest archaizmem. Podobn¹ innowacj¹ jest mówienie d³o-
niami zam. d³oñmi, czy te¿ wyzbywanie siê liczebni-
ków zbiorowych (troje, piêcioro, siedmioro�), czy nie-
odmienianie nazwisk typu Ziobro itp. Idzie wiêc g³ównie
o usuwanie wyj¹tków z systemu, bo wyj¹tki zawsze
utrudniaj¹ poprawne pos³ugiwanie siê jêzykiem; formy
regularne s¹ ³atwiejsze.

Poprawno�æ jêzykow¹ ocenia siê wiêc niejako
z dwu poziomów � ta sama forma mo¿e byæ uznana za
niepoprawn¹ wed³ug normy wzorcowej, a za poprawn¹
na poziomie normy u¿ytkowej, potocznej. Norma wzor-
cowa wymaga, by u¿ywaæ jêzyka �wiadomie, zgodnie
z tradycj¹, z regu³ami gramatycznymi i semantycznymi.
I taka norma obowi¹zuje w wypowiedziach o charakte-
rze publicznym, a wiêc i w szkole. Norma u¿ytkowa za�
stosowana jest w sytuacjach swobodnych, nieoficjalnych,
na tym poziomie akceptuje siê  formy ze wzglêdu na ich
u¿yteczno�æ (ekonomikê, wyrazisto�æ, prostotê), dlate-
go te¿ usuwa siê np. wyj¹tki.

Przyk³ady problemów, jakie nastrêcza nam nasz
jêzyk ojczysty, mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczono�æ.
Moim celem by³o tylko ich zasygnalizowanie i, byæ mo¿e,
wprowadzenie jakiego�  ³adu w my�leniu o jêzyku.

Na zakoñczenie wspomnê jeszcze tylko o jednym.
Do tej pory mówi³am tylko o jednym aspekcie komuni-
kacji interpersonalnej � o regu³ach systemowych i po-
prawno�ciowych, czyli czynnikach wewn¹trzjêzyko-
wych. Nie mniej istotne s¹ regu³y zewn¹trzjêzykowe �
mam tu na my�li g³ównie etykietê jêzykow¹ i etykê s³o-
wa, a tak¿e zasadê wspó³pracy miêdzy rozmówcami.
Intonacja, akcent, modulacja g³osu, gest mog¹ wyraziæ
pozytywny stosunek do drugiego cz³owieka. Karygod-
ne jest obra¿anie drugiego, czêsto poparte obscenami.

S¹dzê, ¿e z jednej strony poprawny i bogaty jêzyk,
z drugiej � zasady kooperacji z uczniem mog¹ byæ pod-
staw¹ sukcesu pedagogicznego.ö
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