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Kilkanaście lat temu językoznawczyni Jadwiga Puzynina stwierdziła, 
że „estetyka języka i tekstu jest problemem kłopotliwym dla kultury 
języka, która ją usunęła w ostatnich dziesięcioleciach poza obręb roz-
ważań”1. W swoich licznych opracowaniach2 podkreślała ona potrzebę 
zainteresowania się estetyką słowa jako ważnym elementem kultury ję-
zyka, wypracowania zasad dobrego współdziałania językowego, które 
łączyłoby się z poczuciem estetycznym i fortunnością wypowiedzi. We-
dług J. Puzyniny, celem kultury języka jest ukazywanie piękna słowa 
w kontekście tradycji oraz uwrażliwienie na wartości tkwiące w języku. 
Właściwie ukształtowana postawa wobec języka wzbogaca duchowo 
człowieka oraz pozwala lepiej w sensie etycznym i estetycznym inter-
pretować rzeczywistość pozajęzykową3. 

Zenon Klemensiewicz w artykule Higiena językowego obcowania 
postulował, by ukształtowanie językowo-stylistyczne każdej wypowie-
dzi jak najlepiej służyło międzyludzkiej komunikacji4. Dostrzegał on 

1 J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 118. 
2 Jak pracować nad językiem wartości? [w:] Zagadnienia leksykalne i aksjolo-

giczne, „Język a kultura”, t. II, Wrocław 1991, s. 129-138; Język wartości, Warszawa 
1992; Językoznawstwo a aksjologia, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Języko-
znawczego” 1982, z. 39, s. 23-32; Lingwistyka a problem rozumienia tekstu, „Porad-
nik Językowy” 1984, z. 7, s. 408-416; O języku wartości w szkole, „Polonistyka” 
1996, z. 1, s. 196-201. O pojęciu słownictwa etycznego, „Prace Filologiczne” 1982, 
t. XXXI, s. 119-126; O problemach ważnych i istotnych, „Poradnik Językowy” 
1990, z. 6, s. 405-409; O zasadach współdziałania językowego, „Prace Filologicz-
ne” 1986, t. XXXIII, s. 61-66; U podstaw etyki mowy, „Ethos” 1988, nr 2-3, 
s. 129-133; Wokół wartości, [w:] Edukacja aksjologiczna, t. I, pod red. K. Olbrycht, 
Katowice 1994, s. 13-18.

3 Por. J. Puzynina, Słowo..., s. 119. 
4 Z. Klemensiewicz, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa 1969, s. 8.
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w języku „dorobek wielowiekowego rozwoju społecznego, przedmiot 
troski i opieki, który dziedziczy się z pokolenia na pokolenie, zapew-
niając trwałość i ciągłość narodowej tradycji, sprawność i owocność 
utrwalania w kształtach językowych produkcji narodowej w najroz-
maitszych dziedzinach duchowego życia”5. Apelował także o wrażliwość 
językową, wyczulenie „na wszelkie naruszenie społecznego porządku 
językowego”6. Odstępstwa od normy językowej, taktu i przyzwoitości, 
zdaniem Z. Klemensiewicza, narażają kulturalnego człowieka na cier-
pienia natury duchowej”7. Krytykował takie użycie języka, które „ob-
niża poziom rygorów kulturalnego obcowania, pewnych form towa-
rzyskich, dyscypliny obyczajowej”8. Bogdan Walczak, przedstawiając 
swoją koncepcję kryterium estetycznego, stwierdza, że „konieczna jest 
tutaj jednak świadomość dwu spraw: po pierwsze tego, że problematy-
ka estetyki wypowiedzi wykracza poza strictosensu poprawność języ-
kową, i po drugie, tego, że w celu racjonalizacji ocen estetycznych nie-
odzowne jest uściślenie i zobiektywizowanie kryterium estetycznego”9. 
O względności piękna (estetyki) pisał Władysław Tatarkiewicz: „Każ-
da ze wspomnianych tu jakości estetycznych przyczynia się do piękna 
rzeczy; jednakże przyczynia się, ale nie gwarantuje go, bo inne jakości 
mogą przeważyć szalę i odebrać rzeczy jej piękno. Jakąś rzecz ocenia-
my jako piękną dla jej wdzięku, a jakiejś innej nie oceniamy tak, mimo 
że odczuwamy ją jako wdzięczną. Podobnie z regularnością, rytmicz-
nością czy elegancją: żadna z tych jakości nie jest warunkiem wystar-
czającym piękna. Żadna też nie jest warunkiem koniecznym, bo rzecz 
może innej jakości zawdzięczać swe piękno. Każda natomiast powo-
duje, że rzecz, która ją posiada, jeśli jest piękna, to jest na swój sposób 
piękna”10. 

5 Ibidem, s. 10.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 B. Walczak, Przegląd kryteriów poprawności językowej, [w:] „Poradnik Ję-

zykowy” 1995, z. 9-10, s. 15. 
10 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć. Sztuka, piękno, forma, twórczość, 

odtwórczość, przeżycie estetyczne, Warszawa 1988, s. 181. 
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Z przedstawionych wyżej poglądów wynika, że zainteresowanie 
zjawiskami estetyki słowa jest uzasadnione i niewątpliwie potrzebne. 
O estetyce języka, wchodzącej w zakres działalności kulturalnojęzy-
kowej, nie można mówić bez nawiązania do historii kultury i historii 
narodu. Wpływa ona na „przekonania i oceny emocjonalne związane  
z językiem i uczucia, jakie wobec tego języka żywią”11. Refleksja nad este-
tyką języka jest konieczna również z punktu widzenia zmian zacho-
dzących w posługiwaniu się słowem. 

Celem pracy jest przedstawienie aspektów funkcjonowania słowa  
i wyeksponowanie tych jego elementów, które wskazują na piękno i bo-
gactwo języka. Praca koncentruje się również na wydobyciu estetycznej 
(poetyckiej) refleksji wyrażonej językiem budującym kulturę ducho-
wą człowieka. Istotne znaczenie ma także ukazanie związków słowa  
z istotnymi dla niego wartościami.

Mówiąc o estetyce w komunikacji językowej, wypada się odwołać 
do pojęcia estetyki z punktu widzenia kultury języka w ujęciu literackim 
i filozoficznym. Stanowi ona dylemat w społecznych rozważaniach  
i ocenach różnych fragmentów rzeczywistości pozajęzykowej opisywa-
nych w języku. Różnorodność refleksji odnoszących się do wymiarów 
piękna słowa skłania do zasygnalizowania pewnych jej wyznaczników, 
które pozwoliłyby na wyróżnienie określonych aksjomatów świata re-
alnego, utrwalonych w słowach. Sądy estetyczne, wynikające z odbioru 
przekazów językowych, ujawniają rozmaitość ocen waloryzujących rze-
czywistość utrwaloną w słowach. 

Na ocenę estetyczno-aksjologiczną rzeczywistości pozajęzykowej 
wpływa indywidualny aspekt jej odbioru oraz różnorodność jej form  
i treści. Nie sposób jednoznacznie dowieść przejrzystości semantycznej 
pojęcia estetyka bez odwoływania się do innych dziedzin nauki. Estetyka 
jest problemem trudnym, kontrowersyjnym, otwartym, obejmującym 
wiele innych tendencji właściwych dla psychologii, filozofii, socjologii, 
literatury. Należy ona do zjawisk nader subiektywnych, choć dających 

11 A. Markowski, Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, 
zagrożenia – dyskusja nad referatem prof. Andrzeja Markowskiego (XVIII posie-
dzenie plenarne 15 listopada 2004 r.). Referat dostępny na stronie: http://www.
rjp.pl.
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się dostrzec w takich czynnikach, które nie łamią norm usankcjonowa-
nych kulturą i społeczną akceptacją. Bardzo ważne jest uwzględnienie 
w kontekście ustaleń estetycznych takich wyróżników, jak: „smak es-
tetyczny”, „gust estetyczny”, „zmysłowość estetyczna”, „duchowa wraż-
liwość”, które są subiektywnymi wyrazami przeżyć, doświadczeń 
i spostrzeżeń. Istnieje również ścisły związek między koncepcją piękna 
w języku a określoną epoką historyczną i kulturową. 

Problematyka estetyki słowa obejmuje także refleksję związaną  
z oddziaływaniem kultury i polityki językowej na zachowania społecz-
ne, w których istotne znaczenie ma słowo. Należy dostrzec wartość 
działań kulturalnojęzykowych, ukierunkowanych na wspieranie wie-
dzy o dobrych wzorach językowych. Kluczowym elementem estety-
ki słowa jest takie kształtowanie i rozwijanie języka, które ożywia oraz 
wzmacnia humanistyczną postawę wobec jakości wypowiadanych myśli. 

Kultura mówienia, właściwa współczesnej komunikacji języko-
wej, nie zawsze wywołuje u odbiorcy uczucie estetycznego zadowo-
lenia. Negatywna waloryzacja dokonuje się na płaszczyźnie stylistyki 
oceny i interpretacji elementów świata realnego. Bardzo często w opi-
sywaniu rzeczywistości pomija się jakości estetyczne, właściwe poety-
ce i artyzmowi słowa. W sposób prowokacyjny wykorzystywane jest 
słownictwo, które nie zawsze ma etyczne i aksjologiczne nacechowanie 
pozytywne. 

Zwraca uwagę pauperyzacja językowych kanonów estetycznych. 
Niepokoić może łamanie normy językowej i estetycznego ładu myśli 
oraz brutalność i wulgarność w przedstawianiu wizerunku świata. Ni-
weczy się w ten sposób artystyczną wrażliwość na słowo oraz delikat-
ność aksjologicznego nacechowania intencji przekazu. Przez słowo este-
tycznie zwaloryzowane w umyśle odbiorcy dokonuje się konkretyzacja  
i indywidualne wyobrażenie o rzeczywistości pozajęzykowej. Brak po-
szanowania dla estetyki słowa silnie widoczne jest w języku tekstów 
medialnych, w których środki językowe stosowane są bez zwracania 
uwagi na ich wartość sugestywną i symboliczną. Kreowany w języku 
obraz świata rani i obniża wrażliwość estetyczną odbiorców oraz godzi 
w poczucie piękna i elegancji wypowiedzi. 

W pracy widoczne jest odwoływanie się w wielu miejscach do 
kontekstów aksjologicznych i problemów związanych z etyką słowa. 
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Wynika to z faktu, że w zagadnieniach aksjologiczno-etycznych reali-
zuje się estetyczna funkcja słowa, która wskazuje na „myślenie i działa-
nie” w języku. Problemy aksjologiczne i etyczne są elementem kultury 
słowa, która wskazuje na ważność słowa w postrzeganiu i interpretacji 
świata. 

Praca ta nie pretenduje w sposób ostateczny i obiektywny do 
przedstawienia, czym jest estetyka słowa i jakie są jej arbitralne wyznacz-
niki. Jest to próba zasygnalizowania tych problemów, które stanowią  
o estetyce słowa w komunikacji społecznej, a których nie można zlekce-
ważyć ze względu na konsekwencje w naszej kulturze i społeczności. 

Zamieszczona w pracy obszerna bibliografia ma dużą wartość prak-
tyczną. Może służyć studentom i nauczycielom w badaniach nad kul-
turą języka polskiego i estetyką.
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Termin estetyka wprowadził Aleksander Baumgarten w XVIII wieku 
w celu odróżnienia piękna estetycznego w szerokim zakresie od piękna 
moralnego i poznawczego. Wcześniej pojęcie estetyki funkcjonowało 
na określenie poznania zmysłowego i zjawisk dotyczących sztuk pięk-
nych. Wykazuje ono wiele elementów wspólnych z innymi dziedzinami 
wiedzy, jak: filozofią kultury i języka, logiką, teorią poznania, ontologią, 
epistemologią, metafizyką, socjologią, psychologią twórczości i interpre-
tacji dzieł artystycznych12. Próbowano również uporządkować rozumie-
nie piękna ze względu na myślenie o nim w kategoriach racjonalnych  
i mityczno-magicznych.

Dawniej przyjmowano trzy kategorie estetyczne, wyznaczające 
normy piękna: mimesis, semiosis i mythos13. Obecnie do wskaźników es-
tetycznych dzieł oraz zjawisk pozajęzykowych zalicza się katharsis, która 
„przynosi oczyszczenie, uporządkowanie i uspokojenie uczuć i duszy, 
[...] działa na psychikę odbiorców [...], dostarcza przyjemności i satys-
fakcji estetycznych w kontakcie z rzeczami nie tylko przyjemnymi”14. 
Współcześnie widoczna jest destrukcja i deprecjacja podstawowych kate-
gorii estetyki, określających czynniki przeżyć estetycznych. Piękno ma 
charakter masowy, nie jest niczym reprezentatywnym, wyróżniającym 

12 Por. Leksykon filozofii klasycznej, pod red. J. Herbuta, Lublin 1997, s. 167-
171; B. Dziemidok, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002, s. 7. 

13 Mimesis zakłada odtwarzanie, naśladowanie, deformację i idealizację natu-
ry, zjawisk życia oraz postępowania człowieka w dziele sztuki, utworze literackim; 
semiosis wyraża zależność różnych postaci znaku, ich istoty, roli, jaką pełnią w rze-
czywistości społeczno-kulturowej; mythos wskazuje na zamysł, temat przekazu. 

14 B. Dziemidok, Katharsis jako kategoria estetyczna, „Studia Estetyczne” 
1971, t. VIII, s. 28-52; B. Dziemidok, Katharsis jako kategoria estetyczna, „Studia 
Estetyczne” 1972, t. IX, s. 55-84.

1. rozuMiEniE pojęcia estetyki
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się. Coraz częściej zostaje zastąpione budzącą wstręt oraz obrzydzenie 
miernotą i tandetą. Przyczyn tego stanu należy szukać w uwarunko-
waniach kulturowych.

Termin estetyka jest trudny do jednoznacznego zdefiniowania  
i z tego powodu wzbudza wiele kontrowersji, gdyż nie można w sposób 
obiektywny i bezsporny określić kategorii estetycznych15. Ze względu 
na zróżnicowanie i nieprecyzyjność rozumienia tego terminu stosowne 
wydaje się przedstawienie wyobrażenia o nim w ujęciu lingwistycznym, 
literackim i filozoficznym. Mimo że praca ma wymiar językoznawczy, 
to rozważania odnoszące się do filozofii teorii literatury są potrzebne, 
by uporządkować refleksję nad problemami piękna w języku i umieścić 
estetykę w polu całej problematyki.

1.1. DEfinicja słownikowa

Termin estetyka w ujęciu słownikowym to „nauka o uczuciach, o zmy-
słach, o pięknie i sztuce, o smaku, guście w rzeczach pięknych”16; „na-
uka o sztuce, jej istocie, stosunku do rzeczywistości, o kryteriach ocen 
dzieł sztuki, metodach twórczości artystycznej; piękno realizujące się 
praktycznie; piękny wygląd”17; „filozoficzna nauka, która jest częścią 
ogólnej nauki o wartościach, zajmuje się sądami oceniającymi, doty-
czącymi piękna i brzydoty, skupia się na właściwościach przedmio-
tów estetycznych dzieł artystycznych; piękno; cechy, które sprawiają, 
że coś wzbudza podziw, zachwyt; poczucie piękna; wrażliwość na war-
tości estetyczne”18; „przedmiotem dociekań estetyki są m.in. przeżycie 

15„Niemożliwa jest również żadna rzeczowa i sensowna dyskusja, bo sądów 
gustu nie można dowodzić, ani kwestionować w praktyce życiowej”. B. Dziemi-
dok, Główne kontrowersje…, s. 7. 

16 Słownik języka polskiego, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedź-
wiedziego, t. I, Warszawa 1900.  

17 Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. II, Warszawa 
1960, s. 758.

18 Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, pod red. H. Zgółkowej, Po-
znań 1997, s. 63-64.
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estetyczne, kryteria piękna, dzieło sztuki, proces twórczy, piękno czegoś 
lub stopień, w jakim coś jest piękne”19; zajmuje się badaniem wartości 
artystycznych oraz ocen estetycznych, docieka przyczyn ich kształto-
wania się oraz ustala kryteria tych wartości i ocen, bada treść i formy 
dzieł artystycznych”20; „opisuje uczucia wywołane przez wartości este-
tyczne, wypowiada się na temat istoty piękna i przeżycia estetyczne-
go, odkrywa wartości faktycznie zawarte w przedmiocie estetycznym 
i ustala faktyczne procesy odczuwania i oceniania piękna; stara się na-
rzucić jakieś specyficzne wyobrażenie piękna i propagować takie, a nie 
inne sposoby jego odczuwania i oceniania”21. Etymologiczny słownik ję-
zyka polskiego22 wyjaśnia znaczenie przymiotnika estetyczny za pomocą 
następujących określeń i zwrotów: „czujący, doznający, zmysłowy, po-
znawany zmysłami; ktoś ma czułe, wrażliwe zmysły; czuć, postrzegać 
zmysłami; zgodny z poczuciem piękna. W sztuce retorycznej23 estetyka, 
zwana „sztuką dobrego mówienia”, realizuje się najdoskonalej w środ-
kach językowych właściwych dla stylu średniego. Świadomie odnosi się 
ona do uczuć odbiorcy.

Z definicji słownikowej wynika, że estetyka jest kojarzona z ka-
tegorią piękna. Można postawić pytania, czy estetyka i piękno – to to 
samo? Wydaje się, że piękno służy do opisywania (wyrażania) przyjem-
nych doznań estetycznych. I tak na przykład Roman Ingarden pisał: 
„już sama fonetyczna postać brzemienia słownego, a przede wszystkim 
całe brzmienie, zawiera w sobie jakości podniosłe pod względem este-
tycznym. Słusznie więc odróżnia się np. słowa «pięknie» lub «brzydko» 
brzmiące. Istnieją nadto słowa «lekkie» i «ciężkie», słowa, które brzmią 

19 A. Markowski, R. Pawelec, Wielki słownik wyrazów obcych i trudnych, 
Kraków 2001, s. 220. 

20 Słownik języka polskiego, pod red. M. Szymczaka, t. I, Warszawa 1978, 
s. 555-556.

21 Słownik pojęć filozoficznych, pod red. W. Krajewskiego, Warszawa 1996, 
s. 47. Por. Powszechna encyklopedia filozofii, t. III, Lublin 2002, s. 222-232. 

22 A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 
2000, s. 351. 

23 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 
1998, s. 50.
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«śmiesznie» lub «poważnie», «uroczyście» i «patetycznie», i takie, któ-
rych brzmienie jest «proste», «codzienne», «niewyszukane» itp.”24. Warto 
zauważyć, że estetyczno-brzemieniowe doznania zależą w dużym stopniu 
od subiektywnych upodobań użytkowników języka. 

1.2. ujęciE linGwistycznE

Estetyka jest dyscypliną związaną z językoznawstwem humanistycz-
nym. Pozwala ona poznać wartości konwencjonalne i niekonwencjo-
nalne utrwalone w języku w relacji nadawca – tekst – odbiorca. Jest 
rozważana w kategoriach aksjologicznych25, w relacji język a system 
(obraz) ludzkich wartości. Określa językowy sposób wyrażania warto-
ściowania, odbioru wypowiedzi ze względu na zawarty w słowach ob-
raz myśli, uczuć, przeżyć i wrażeń. O stronie estetycznej wypowiedzi 
stanowi jakość opisywanych treści. Estetyka w ujęciu pragmatycznym 
bada „konotacje wartościujące” wyrazów i ich wpływ na konceptuali-
zację wiedzy o świecie realnym. 

Na podstawie literatury przedmiotu26 można stwierdzić, że bada-
nia nad estetyką nie wychodzą poza granice filozofii sztuki. Jadwiga 

24 Cytat za: M.R. Mayenową, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, 
Wrocław 2000, s. 38. 

25 J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992; Zagadnienia aksjologiczne 
i leksykalne. „Języka a kultura” 1991, t. II, Wartości w języku i tekście. „Język a kul-
tura” 1993, t. III; T. Zgółka, Język wśród wartości, Poznań 1988. 

26 B. Croce, Zarys estetyki, Warszawa 1961; Eseje o pięknie. Problemy estety-
ki i teorii sztuki, pod red. K. Wilkoszewskiej, Warszawa 1988; H. Elzenberg, 
Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Toruń 1966; J. Gałecki, Pro-
blematyka estetyki. Przedmiot i metoda, Kraków 1962; P. Graff, O procesie warto-
ściowania i wartościach estetycznych, Warszawa 1970; M. Gołaszewska, Artysta – 
dzieło – odbiorca. Problematyka społecznej recepcji malarstwa współczesnego, „Kul-
tura i Społeczeństwo”, 1965, r. IX, nr 4; M. Gołaszewska, Estetyka na tle antro-
pologii filozoficznej, „Zeszyty Naukowe UJ”. „Prace Filozoficzne” 1972, nr 2; 
M. Gołaszewska, Rola języka w przeżyciu estetycznym dzieła sztuki, „Studia Filozo-
ficzne” 1967, nr 3 (50); M. Gołaszewska, Świadomość piękna. Problematyka gene-
zy, funkcji, struktury i wartości w estetyce, Warszawa 1970; M. Gołaszewska, Zarys 
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Puzynina stwierdza, że w ostatnich latach estetyka języka i tekstu zosta-
ła pominięta w badania językoznawczych27. Jest ona kojarzona z poetyką 
kształtowania tekstu, choć wykazuje również związek z innymi odmia-
nami języka. J. Puzynina postuluje, by termin funkcja estetyczna za-
stąpić określeniem funkcja poetycka28, której istotą „jest przekraczanie 
normy gramatycznej, semantycznej, czy też stylistycznej, a tym samym 
zwracanie uwagi na tekst, pod pewnym względem niezwykły”29. 

1.3. ujęciE litErackiE

Literatura nastawiona jest na wyrażanie piękna za pomocą środków 
poetyckich, składni oraz specyficznie budowanych obrazów literackich. 

W zamyśle literackim estetyka upowszechnia piękno impresyj-
ne, „wynikające z immanentnego przezwyciężania języka”30, powią-
zane z wartościowo-znaczeniowym kontekstem kulturowym, artysty-
cznym”31. Bada ona sposób realizacji takich wartości, jak: dobro, prawda 
i piękno32. Dobro wyrażają pozytywne wartości poznawcze, moralne 

estetyki. Problematyka metody, teorie, Kraków 1986; R. Ingarden, O estetyce filozo-
ficznej, „Studia Estetyczne” 1970, t. III; R. Ingarden, Przeżycie, dzieło, wartość, 
Kraków 1966; P. Kawiecki, R. Piekarski, Zagadnienia estetyki współczesnej. Sztuka, 
wartości, poznanie, Gdańsk 1994; S. Morawski, O przedmiocie i metodzie estetyki, 
Warszawa 1973; S. Ossowski, U podstaw estetyki, Warszawa 1958; S. Szuman, 
O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1962; W. Tatarkiewicz, Historia este-
tyki, t. I-III, Warszawa 1960-1967; W. Tatarkiewicz, Droga przez estetykę, [w:] Pi-
sma zebrane, t. II, Warszawa 1972.

27 J. Puzynina, O pojęciu kultury języka, [w:] Słowo, wartość, kultura, Lublin 
1997, s. 118.

28 Por. J. Puzynina, O funkcjach języka i aktów mowy, „Polonistyka” 1987, 
nr 3, s. 168. 

29 J. Puzynina, Język w działaniu, „Polonistyka” 1986, z. 5, s. 353. 
30 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 55.
31 Ibidem, s. 49.
32 L. Staff w wierszu Estetyka z tomu W cieniu miecza (1911) przedstawia po-

etycką analizę triady wartości najwyższych: dobra, prawdy i piękna. Por.: Im wy-
żej arcydzieło ścigasz tajemnicze/ widzisz, że kroczysz w wyższe li swej duszy ślady/ 
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i społeczne. Sposób przejawiania się treści jest uzewnętrznieniem praw-
dy, idealnie zaś ukształtowana forma oddaje piękno33. Piękno pozy-
tywne staje się trudne, gdy należy „dociec istoty jakości estetycznych”34. 
Wartość estetyczną dzieła literackiego określają skojarzenia, asocjacje 
uczuciowe, zadowolenie wywołane przez konstrukcje językowe i my-
ślowe oraz artystyczne, intelektualne i refleksyjne sposoby zrealizowa-
nia tematu. Estetyka literacka zwraca uwagę na zmysłowy i jakościowy 
odbiór świata zrealizowanego w utworze35, ujawniający się w warto-
ści poetyckiej i semantycznej słów, ich doborze dźwiękowym, ujęciu 
kontekstowym. Układ znaczeń i słów decyduje o koncepcji poetyckiej, 
wartości językowej i poznawczej dzieła36. Wydaje się, że piękno języka 
literackiego jest wartością nadrzędną. 

1.4. ujęciE filozoficznE

Estetyka jako nauka stała się głównie przedmiotem badań z zakresu filo-
zofii i historii sztuki. „Jest nauką traktującą o pięknie i odczuciach; jest 

która na olimpijski szczyt wdziera się blady/ by bogi stroić w swoje człowiecze zdobycze/ 
im bardziej uszlachetniasz serce, tym oblicze/ sztuki twej bardziej prawe nie kuszą-ć 
bezłady/ rzetelność gardzi gestem kłamstwa i przesady/ a smak twój w prawdzie jeno 
znajduje słodycze/ uczucie powściągliwe przed snu jasnowidem/ jest jeno duszy two-
jej pięknym, męskim wstydem/ zwartość dumą, prostota twej siły spokojem/ i oczy twe 
już zdrady złud się nie ulękną/wiesz, że rzecz jest prawdziwa wtedy, gdy jest piękną. 

33 Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza, A. Kowalczy-
kowej, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, s. 243.

34 J. Kurowicki, Kultura jako źródło piękna. Wprowadzenie, Warszawa 
1997, s. 166. Jan Kurowicki twierdzi, że „piękno nie posiada już żadnej – ani teo-
retycznej ani praktyczno-stylistycznej określoności. [...] Sama praktyka ostenta-
cyjnie odwraca się od tej kategorii i zrywa wszelkie z nią związki, [...] zdaje się 
pojęciem z zakresu szablonowej retoryki. Filozoficzne zaś konstrukcje, w których 
utrzymała się ona – uznaje się za rekwizyty muzeum wyobraźni i intelektu”. J. Ku-
rowicki, Fotografia jako zjawisko estetyczne, Toruń 1999, s. 13-14. 

35 E. Kucharski, O metodzie estetycznej rozbioru dzieł literackich, „Pamiętnik 
Literacki” 1923, z. XX, s. 1-23.

36 Por. E. Kucharski, Kompozycja literacka. Jej istota i badanie, [w:] Proble-
my badawcze literatury w Polsce powojennej, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 
1982, s. 24.
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teorią sądu o smaku albo o odczuciu przyjemności”37. Estetyka filozo-
ficzna traktuje o pięknie, uczuciach i zmysłowych spostrzeżeniach wy-
wołanych przez kontemplowany przedmiot, który może angażować 
usposobienie odbiorcy, budzić upodobanie lub odrazę. Docieka ona 
również sposobów oddziaływania zjawisk estetycznych w treści i formie 
na uczucia i wyobraźnię38. Ujawnia sankcjonowanie norm aksjologicz-
nych, utrwalanych w różnych sposobach interpretowania rzeczywisto-
ści. „Formułuje i uzasadnia sądy wartościujące, oparte na kryteriach 
piękna i brzydoty”39, upodobań i świadomości estetycznej podmiotu 
oraz doznań i przeżyć estetycznych. Dowodzi satysfakcji, przyjemności  
i zamiłowań, które ujawniają się w kontakcie z przedmiotem estetycz-
nym. Wyznacza obowiązujące normy piękna i sposoby jego funkcjono-
wania. Zajmuje się zjawiskami twórczości artystycznej, bada zaangażo-
wanie uczuciowe odbiorcy w proces poznawania dzieła. Analizuje wartość 
estetyczną dzieła ze względu na jego zawartość moralną i psychologicz-
ną40. „Określa to, co przyjemne, co się podoba z subiektywną przyjem-
nością, w sposób powszechny, bezpośredni i bezinteresowny”41. 

W antropologii filozoficznej estetyka zajmuje szczególne miej-
sce42. Maria Gołaszewska pisze o możliwościach normatywnego i de-
skryptywnego opisu estetyki. W ujęciu pierwszym badaczka proponuje 
uznać tę dziedzinę badań za zbiór „zasad i norm, wedle których dzieło 
powinno być wykonane, wedle którego powinny przebiegać procesy 

37 J. Didier, Słownik filozofii, Libraire Larousse 1984, s. 96.
38 Por. K. Lemcke, Estetyka, Warszawa 1900, s. 96.
39 G. Durozoi, A. Roussel, Filozofia. Słownik. Pojęcia i postacie. Problemy, 

Warszawa 1997, s. 75-76.
40 Por. A.R. Lacey, Słownik filozoficzny, Poznań 1986, s. 60.
41 Filozofia. Leksykon PWN, pod red. G. Pyszczka, W. Łagodzkiego, War-

szawa 2000. 
42 Istotne znaczenie mają tu prace M. Gołaszewskiej: Człowiek w zwiercia-

dle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej, Warszawa 
1977; Estetyka pięciu zmysłów, Warszawa 1997; Estetyka rzeczywistości, Warszawa 
1984; Estetyka w świecie. Wybór tekstów, Kraków 1991; Estetyka współczesności, 
Kraków 2001; Kim jest artysta?, Warszawa 1986; Kultura estetyczna, Warszawa 
1989; W poszukiwaniu porządku świata, Warszawa 1987; Wymiar piękna. Z badań 
estetyki sensu largo, Kraków 1998; Zarys...
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twórcze percepcyjne”43. Ujęcie deskryptywne pozwala odróżnić dzieła 
o wyższej wartości artystycznej od tych, które są „nieudane, płytkie, 
powierzchowne [...], nastawione na chwilową przyjemność, są mało 
wartościowe i szybko się dezaktualizują”44. Takie zdefiniowanie pojęcia 
estetyki wskazuje na jej nieodłączny związek z aksjologią. Ze względu 
na historyczną zmienność kryteriów ocen estetycznych i na niemożli-
wość jednoznacznego odczytania wartości estetycznych w dziele, M. Go-
łaszewska określa estetykę jako „dyscyplinę skierowaną na wykazywa-
nie ogólnych prawidłowości i orzekanie sądów w znaczeniu logicznym 
(prawdziwych i weryfikowalnych)”45. 

Estetyka w ujęciu filozoficznym funkcjonuje także jako czynnik 
kształtujący kulturę estetyczną. Nadaje ona człowiekowi pewnego ro-
dzaju predyspozycję, która chroni go przed bylejakością, snobizmem, 
rażącą nieprzyzwoitością oraz wzmaga jego aspiracje do poznawania 
coraz atrakcyjniejszych, bardziej doniosłych wartości. Postawa taka 
wyraża się w „poznawaniu form i rodzajów rzeczywistości estetycznej, 
reagowaniu na nie, umiejętności trafnej jej oceny, dostrzeganiu wartości 
estetycznych, które kształtują kulturę osobistą i pozwalają zrewidować 
postawy, uaktywnić nowe sposoby myślenia, rozbudzać zainteresowa-
nia, wzbogacać wiedzę o świecie i o życiu”46. Jest ona wartością, która 
wpływa na rozwój człowieka, jego kulturę osobistą. Kształtuje również 
refleksyjne interpretowanie świata realnego i wyzwala subiektywne 
wrażenia. Pozwala nazwać sztuką (pięknem) te fragmenty rzeczywi-
stości, które budują osobowość człowieka. Rozwija intelekt estetyczny, 
pozwalający rozgraniczyć powszechną nijakość od głębokich i twór-
czych doświadczeń47.

Zmiany rozumienia estetyki dokonują się wraz z przeobrażeniami 
życia kulturalnego. Osiągnięcia ludzkości w nauce, technice i sztuce 
przekształcają oraz wyznaczają upodobania społeczne. Ustanawiają one 
nowe kanony piękna, które wzbudzają emocje. Współcześnie istnieje 

43 M. Gołaszewska, Kultura..., s. 34.
44 Ibidem, s. 34.
45 Ibidem, s. 35.
46 Ibidem, s. 6.
47 Por. ibidem, s. 8-10.
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pogląd, że estetyka „ma zajmować się tym, co się człowiekowi podoba: 
„jest nauką o ludzkich gustach i upodobaniach oraz stanach ludzkiej 
psychiki, pojawiających się wtedy, gdy człowiek reaguje na podobające 
się mu przedmioty (ewentualnie na przedmioty, które mu się nie podoba-
ją)”48. Kieruje ona myślenie człowieka ku sprawom doniosłym, istotnym, 
wyjaśnia za pomocą „środków artystycznych pozalogiczne aspekty rze-
czywistości”49, „przełamuje codzienne sposoby patrzenia na świat”50. 

W refleksji filozoficznej pytanie o miejsce człowieka w świecie 
dotyka problemów genezy wartości i sensu przeżyć estetycznych, które 
to stanowią istotę estetyki51. Nie sposób wyraźnie określić istoty pięk-
na. Decydują tu zmieniające się w czasie takie wyróżniki, jak: postawa 
estetyczna52, przeżycia estetyczne53, wartości estetyczne54, kategorie es-
tetyczne55. Piękno powszechnie uznawane nie istnieje, gdyż nie może 
ono łączyć w sobie „subiektywizmu aksjologicznego i idealizmu obiek-
tywnego”56. Filozoficzne rozumienie estetyki podpowiada, że odczuwa-
nie potocznego charakteru piękna jest związane z „bezinteresownością es-
tetyczną”, czyli „z przyjemnością towarzyszącą doświadczeniu czegoś, 

48 Ibidem, s. 11.
49 M. Gołaszewska, Człowiek..., s. 7. 
50 Ibidem. 
51 Por. M. Gołaszewska, Świadomość…
52 Por. na ten temat: M. Gołaszewska, Zarys estetyki, Warszawa 1984, s. 289-

291. Postawa estetyczna jest to kontemplatywne spojrzenie na formę kreacji ar-
tystycznej świata realnego. Staje się ona źródłem przeżywania piękna, wzrusze-
nia i zachwytu. 

53 Por. ibidem, s. 294-334. Przeżycie estetyczne jest wyrazem indywidualnej 
psychicznej reakcji odbiorcy na zjawisko, które jest odczuwalne jako przyjemne, 
wartościowe, wywołujące wzruszenie i wstrząs emocjonalny. 

54 Por. ibidem, s. 343-351. Wartość estetyczna to zespół cech (jakości) kom-
plementarnych danego zjawiska (przedmiotu), uwarunkowanych historycznie  
i kulturowo oraz związanych z indywidualnymi predyspozycjami odbiorcy, jego 
subiektywnymi przyjemnościami estetycznymi. 

55 Por. ibidem, s. 351-372. Uwarunkowania historyczne i socjokulturowe 
mają istotny wpływ na kształtowanie się wartości estetycznych takich, jak: eks-
presja, ironia, katharsis, mimesis, nowość, piękno, twórczość, wzniosłość. 

56 Ibidem, s. 11.
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która nie wynika z faktu, że dana rzecz pełni określoną funkcję, zaspokaja 
pragnienie, czy jest zgodna z zewnętrznym standardem albo normą”57.

Podstawową wartością estetyczną jest piękno. Estetyka filozoficz-
na poszukuje tych trwałych elementów, dzięki którym dzieło przyciąga 
uwagę odbiorcy, wzbudza uczucie zachwytu, wspaniałości, niezwykło-
ści, skłania go ku sobie58. Niemożność wskazania tych wyznaczników, 
które decydują o uniwersalności przeżycia estetycznego, spowodowała 
degradację społecznej wrażliwości estetycznej59 i obojętność na piękno. 
Pojawiło się inne nastawienie wobec wartości estetycznej, satysfakcji  
i fascynacji z przeżycia piękna. Kategorie estetyczne rozwijają i uszla-
chetniają myślenie człowieka. Wywołują one doznania emocjonalne 
oraz decydują o wyobrażeniu, odkryciu oraz wyeksponowaniu wartości 
estetycznych w przedmiocie. Świadomość piękna pojawia się w okre-
ślonej sytuacji estetycznej60. Piękno jest tym, co zachwyca wyobraźnię, 
wzbudza podziw nad zamysłem i wykonaniem, imponuje doskonało-
ścią przedstawianego przedmiotu, a tym samym ukazuje i odkrywa ta-
lent twórcy61. Zawiera ono siłę sugestii i prezentacji „uroku”. W ten 
sposób ukształtowane dzieło staje się specjalne, unikalne, wyjątkowe. 
Ukazuje ono bogactwo walorów przedstawianej treści, zadawala od-
biorcę jakością wykonania, sensem i istotą oraz zaspokaja jego zmysł 
estetyczny. Pozytywne emocje wyzwalają się, gdy wyobraźnia i zmysły 
człowieka poddają się biernej kontemplacji rzeczywistości pod wpły-
wem ujawniającego się w niej piękna. 

Z odbiorem dzieła nieodłącznie związane jest indywidualne prze-
życie estetyczne, które ma charakter kontemplacyjny i twórczy. Zale-
ży ono od predyspozycji intelektualnych odbiorcy i od przyjemności, 
którą wywołują wrażenia zmysłowe. Odbiorca dostrzega poznawcze  
i emocjonalne wartości dzieła i w ten sposób tworzy nową estetycznie 

57 Encyklopedia filozofii, pod red. T. Hondericha, t. I, Poznań 1998, s. 208.
58 Por. M. Gołaszewska, Świadomość..., s. 3. 
59 M. Gołaszewska wyróżnia trzy czynniki, które składają się na wrażliwość 

estetyczną: wrażliwość sensoryczna, wrażliwość na struktury artystyczne i wraż-
liwość na wartości. Por. Ibidem, s. 22-23. 

60 Ibidem, s. 521.
61 R. Caillois, Odpowiedniości i styl, Warszawa 1967, s. 327.
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wartość dzieła. Z punktu widzenia filozofii sztuki estetyka oddaje nie-
powtarzalny sposób widzenia przedmiotu artystycznego, uwzględnia-
jący „dobry smak”, który jest wyznacznikiem postawy estetycznej62. 
Ujawnia ona subiektywność sądów i wskazuje na „socjologiczne” przy-
zwolenie i uznawanie wartości funkcjonujących w społeczeństwie. 

Przeżycie estetyczne, które jest istotne dla wyobrażenia piękna, 
kształtują wartości estetyczne i artystyczne. Piękno jest rozpoznawal-
ne pod wpływem pozytywnych przeżyć i doznań, które ujawniają się 
w bezpośrednim kontakcie z dziełem63. Warunkiem doznania przeży-
cia estetycznego jest obecność wartości estetycznych. O ich istnieniu  
w dziele decyduje dobór środków wyrazu, koncept, przeżycie estetyczne 
odbiorcy, jakość stworzonego fragmentu świata, pozostawiającego ślad 
w pamięci odbiorcy. Przez uznanie wartości artystycznych i „fascyna-
cję” nimi dokonuje się konkretyzacja jakości poznawczych, intelektual-
nych i ich estetyczna realizacja w dziele. Wartości estetyczne wskazują 
na walory artystyczne dzieła64.

Zmierzch wartości i załamanie się tradycyjnie rozumianej estety-
ki jako dyscypliny naukowej stały się powodem zorganizowania Mię-
dzynarodowej Konferencji Estetycznej w dniach 16-20 września 1979 
roku. Plonem tej konferencji jest tom Kryzys estetyki?, w którym, w sło-
wie wstępnym, M. Gołaszewska pisze, że „dążenie do piękna i harmo-
nii zostaje zastąpione przez ukazanie brzydoty i rozpadu świata, a wy-
suwanie na czoło autentyczności i prawdy w sztuce wiedzie do ukaza-
nia najgorszych stron życia, zła we wszystkich postaciach”65. Stwierdza 
ona również, że przemiany we współczesnym świecie wymagają zmian 
oceny i wartości estetycznych, co prowadzi do zbudowania nowej de-
finicji estetyki, która mogłaby kontynuować filozoficzną refleksję nad 
sztuką i nie tylko. 

Porządkujące rozróżnienie estetyki w ujęciu słownikowym oraz 
w aspekcie językoznawczym, literackim i filozoficznym nie jest łatwe. 
Wspólnym elementem wysuwającym się z tych rozważań jest to, że norm 

62 J. Kurowicki, Kultura..., s. 24. 
63 Por. M. Gołaszewska, O naturze wartości estetycznych, Kraków 1986, s. 79.
64 Por. ibidem, s. 84.
65 Kryzys estetyki?, pod red. M. Gołaszewskiej, Kraków 1983, s. 10.
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estetycznych nie można ocenić zgodnie z logicznym myśleniem. Kon-
wencje jednoznacznej oceny estetycznej elementów rzeczywistości po-
zajęzykowej oraz wyobrażenia o wartości i normie piękna estetycznego 
zmieniają się. Wynika to z niemożliwości uchwycenia tych wyróżników 
sądu i smaku estetycznego, które byłyby uniwersaliami. Subiektywi-
styczna wrażliwość estetyczna (duchowa) stanowi o postawie wobec 
odbieranej rzeczywistości. 

Dla refleksji językoznawczej istotne wydaje się stwierdzenie, że wznio-
słość, wrażenia zmysłowe, wyobraźnia, uczucia ujawniające się w procesie 
odbioru decydują o pewnych walorach estetycznych określonego dzieła. 
Stosunek człowieka do piękna świata przekazywanego w języku, jego 
zdolności indywidualnego osądu estetycznego wobec tego, co mu sprawia 
przyjemność, w czym znajduje upodobanie bywają źródłem kształtowa-
nia się zarówno myślenia, jak i treści dotyczących idei piękna w języku. 
Estetyka jest szczególnym rodzajem sądu smaku, doznania subiektyw-
nego, wrażliwości zmysłowej (artystycznej) na formę i treść. Jest ona pod-
stawowym wyznacznikiem, dzięki któremu realizuje się w twórczości 
wartość piękna i wyobrażenie o niej. 
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Odniesienie się do kryteriów poprawności językowej jest konieczne  
ze względu na ocenę estetyczną faktów językowych. W rozdziale tym 
zostaną przedstawione opinie dotyczące kryteriów ocen faktów języko-
wych tylko w takim stopniu, w jakim mają one związek z teoretyczno-
estetycznymi zagadnieniami omawianymi w pracy. 

Pierwszym opracowaniem poświęconym tej problematyce jest 
praca Witold Doroszewskiego Kryteria poprawności językowej66. Autor 
omawia następujące zasady poprawności językowej: formalno-logiczne, 
narodowe, estetyczne67, geograficzne, literacko-autorskie, historyczne, 
sceniczne, szkolne, pisowniowe. Analizując kryterium formalno-lo-
giczne, za najważniejsze uznaje to, co można uzasadnić na podstawie 
logicznej interpretacji formy językowej68. Jako kolejne wyróżnia kryte-
rium narodowe. Pozwala ono, zdaniem W. Doroszewskiego, zachować 
odrębność, poczucie językowej tożsamości oraz chronić system języka 
przed nieuzasadnionymi zapożyczeniami, dowartościowując tym sa-
mym słownictwo rodzime. Widzi w nim również sposób na pielęgno-
wanie języka i zapobieganie snobistycznemu używaniu niektórych form 
wyrazowych. Z kolei kryterium geograficzne polega na tym, że za po-
prawne uznaje się to, co jest zgodne z tradycją językową, obowiązującą 
w danym regionie. Poprawność językową, zdaniem W. Doroszewskiego, 
może wyznaczać również kryterium literacko-autorskie. W tym wypadku 
forma językowa będzie uznana za właściwą, jeśli zostanie użyta przez 
wybitnych pisarzy69. Rozwój i zmienność języka powodują, że kryterium 

66 W. Doroszewski, Kryteria...
67 Kryterium estetyczne jest szerzej omówione w rozdziale Znaczenie kry-

terium estetycznego.
68 Por. W. Doroszewski, Kryteria..., s. 7.
69 Por. na temat kryterium autorskiego: M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 118.

2. ważniEjszE stanowiska wobEc  
krytEriów poprawności językowEj
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historyczne jest nieprzydatne w ocenie stopnia poprawności językowej. 
W. Doroszewski wychodzi z założenia, że „ani wszystko to, co w języ-
ku było kiedyś, niekoniecznie musi być ze stanowiska dzisiejszego do-
bre, ani też każda rzecz nowa nie jest zła z tego powodu, że nie znała 
jej dotychczasowa historia”70. Kryterium sceniczne polega na uznaniu 
prawidłowości form językowych ze względu na przestrzeganie zasad 
obowiązujących w kulturze żywego słowa. Z kolei kryterium szkolne 
powinno być wsparte autorytetem nauczyciela i ujednoliceniem norm 
poprawnościowych, obowiązujących w podręcznikach szkolnych. Jako 
ostatnie W. Doroszewski wyróżnia kryterium pisowniowe. Podkreśla on, 
że w świadomości użytkowników języka tkwi przekonanie o wyższo-
ści słowa pisanego nad mówionym. Przestrzega przed dostosowaniem 
formy mówionej wyrazu do jego postaci graficznej.

W wydanej w latach 1970-1971 książce Kultura języka polskiego71, 
w rozdziale dotyczącym kryteriów ocen innowacji językowych, Hali-
na Kurkowska analizuje zasady ocen poprawnościowych72. Dzieli je 
na wewnętrznojęzykowe i zewnętrznojęzykowe. Do pierwszej grupy, 
ze względu na istotę języka, zalicza kryteria wystarczalności oraz ekono-
miczności języka, do drugiej, uwzględniając relacje między językiem  
a użytkownikami polszczyzny, kryteria stopnia rozpowszechnienia (uzu-
alne), kryterium autorytetu kulturalnego oraz kryterium narodowe. 

Zdaniem H. Kurkowskiej, kryterium ekonomiczności i wystarczal-
ności języka pozwalają uczynić język doskonałym73 wtedy, gdy zaspo-
kaja wszystkie potrzeby komunikatywne użytkowników polszczyzny 
w sposób wymagający od nich najmniejszego wysiłku. Wystarczająca 
liczba jednostek i modeli konstrukcyjnych pozwala uczestnikom poro-
zumiewania się wykorzystywać język w sposób ekonomiczny74. Kry-
terium wystarczalności języka jest przydatne do nazywania nowych 
fragmentów świata. H. Kurkowska wskazuje na następujące konstrukcje 

70 W. Doroszewski, Kryteria..., s. 101.
71 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego, t. I-II, 

Warszawa 1970-1971. 
72 Por. ibidem, t.I, s. 22-45. 
73 Por. ibidem, s. 22.
74 Por. ibidem.
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językowe, za pomocą których zostają opisane nowe elementy rzeczy-
wistości: zapożyczenia właściwe, kalki, neologizmy słowotwórcze, neo- 
logizmy i zapożyczenia frazeologiczne, neosemantyzmy oraz innowacje. 

Wspomniane wcześniej kryterium ekonomiczne pozwala ocenić 
i przewidzieć kierunek zmian zachodzących w systemie gramatycz-
nym języka. Kryterium stopnia rozpowszechnienia dotyczy uznania 
poprawności form szybko upowszechniających się w języku. Badaczka 
zwraca uwagę na to, że powodem akceptacji danej innowacji jest „czę-
stość pojawiania się [...] w nowo wytwarzanych tekstach (frekwencja 
tekstowa), zasięg jej występowania ograniczony do jednego typu wy-
powiedzi (np. potocznych lub naukowych) albo obejmujących kilka 
czy wiele rodzajów wypowiedzi (ekstensja tekstowa), wreszcie zasięg 
społeczny innowacji – używanie jej tylko przez poszczególne jednostki, 
przez członków określonej grupy społecznej czy przez przedstawicieli 
różnych środowisk (ekstensja społeczna)”75. 

Opinii H. Kurkowskiej na temat kryterium uzualnego nie po-
dziela Marian Bugajski. Twierdzi on, że częstotliwość występowania 
określonej formy nie może decydować o jej pozytywnej ocenie. Taka 
postawa oznaczałaby zgodę na upowszechnianie się negatywnych form 
językowych, które są jedną z przyczyn stałego obniżania się poziomu 
kultury języka i jego funkcjonalnej sprawności76. M. Bugajski, anali-
zując praktyczne zastosowanie kryterium uzualnego, jego przydatność 
w działalności normatywnej oraz w kształtowaniu postaw wobec kul-
tury języka, dowodzi, że jest ono nielogiczne i nieprzydatne. Zdaniem 
językoznawcy „nie można bowiem powiedzieć, że to, co istnieje w po-
wszechnym użyciu jest poprawne, to zaś, czego zwyczaj społeczny nie 
obejmuje, jest błędne. [...] Nie można kryterium uzualnego traktować 
jako zasady podziału form językowych na poprawne i błędne”77.

J. Puzynina uważa, że bezpodstawne jest uznanie kryterium uzu-
alnego przy ocenie faktów językowych. Twierdzi ona, że niemożliwe 
jest uznanie za rozstrzygające kryterium poprawnościowe ogólnego uzusu 

75 Ibidem, s. 37. 
76 Por. M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 170-171.
77 M. Bugajski, Kryterium uzualne w społecznym działaniu językoznawcy, 

„Język Polski” 1989, LXIX, z. 3-5, s. 217.
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ludzi wykształconych, ponieważ wiązałoby się to z zaakceptowaniem in-
nowacji językowych, które zmieniają w znacznym stopniu system języka, 
niejednokrotnie upodabniają go do gwar i języków środowiskowych, 
odrywają go od ugruntowanych tradycji polskiego języka literackiego78. 
Dodaje ona jednak, że kryterium to ma szansę realizacji, jeśli wpływ 
na kształtowanie się normy będzie miała ta grupa społeczna, której po-
czucie językowe jest ugruntowane w tradycji i w rozbudzonej świado-
mości językowo-stylistycznej. Proponuje również, aby wszystkie morfe-
my uznane przez tę grupę za poprawne i wzorcowe obowiązywały nie 
tylko w języku komunikacji codziennej, ale przede wszystkim w wypo-
wiedziach oficjalnych. Tak funkcjonujące kryterium uzualne, według 
J. Puzyniny, mogłoby spełnić także funkcje innych kryteriów popraw-
ności językowej, takich jak: kryteria funkcjonalne, narodowe, kryterium 
logiczności budowy tekstu79. 

Do opinii J. Puzyniny nawiązuje sąd Ewy Kołodziejek, która pod-
kreśla konieczność respektowania kryterium autorytetu kulturalnego, 
a nie kryterium uzualnego, w procesie kształtowania się normy. Twierdzi 
ona, że „uzus, sankcjonujący odstępstwa od normy języka ogólnego, 
raczej dyskwalifikuje, niż nobilituje ocenianą formę, sprowadza ją na 
poziom języka potocznego, a nawet poza jej obszar”80.

Definiowane przez W. Doroszewskiego kryterium geograficzne  
i kryterium literacko-autorskie81 uzupełniają się z kryterium autoryte-
tu kulturalnego proponowanym przez H. Kurkowską. Zgodnie z nim 
o ocenie poprawnościowej decyduje autorytet kulturalny użytkowni-
ków, którzy akceptują dany element językowy, i siła oddziaływania wy-
twarzanych przez nich tekstów kultury82. Zauważa ona jednak, że war-
tość tego kryterium znacznie zmalała. Powodem tego stanu jest brak 

78 Por. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, 
s. 58-59.

79 Ibidem, s. 59.
80 E. Kołodziejek, Kilka uwag o kryterium zwyczaju językowego, „Poradnik 

Językowy” 1995, z. 9-10, s. 29-34.
81 Por. Na temat kryterium geograficznego i kryterium literacko-autorskiego: 

M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 168. 
82 Por. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit., s. 37. 
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autorytetów pisarskich oraz znaczny wpływ środków masowego prze-
kazu na kształtowanie się postaw wobec języka. 

Odnośnie do kryterium narodowego H. Kurkowska stwierdza, 
że negatywna ocena zapożyczeń językowych wynika z uznanego kry-
terium wystarczalności języka. Mając na względzie wartość komuni-
kacyjną wypowiedzi, należy dążyć do upowszechniania i tworzenia 
jednostek leksykalnych z morfemów rodzimych. Zauważa ona także, 
że nie ma żadnej zależności między liczbą zapożyczeń w języku a jego 
sprawnością komunikacyjną i stylistyczną oraz rangą kulturalną83. 

Z tym stanowiskiem nie zgadza się Franciszek Nieckula84. Zdaniem 
tego językoznawcy, występowanie zapożyczeń w języku wpływa nega-
tywnie na styl komunikatu i w żadnym stopniu nie podnosi wartości 
kulturalnej wypowiedzi. Przyznaje on wartość nadrzędną słowom rodzi-
mym, zaznaczając, że całkowite eliminowanie wyrazów obcych z języka 
jest niemożliwe. Co więcej, „unikanie barbaryzmów też musi mieć ja-
kieś rozsądne granice, by nie krępowało nadmiernej swobody mówienia 
czy pisania i nie wyradzało się w jakąś dziwaczną manię prześladow-
czą”85. F. Nieckula proponuje uznać za kryteria poprawności językowej 
następujące wyznaczniki: wzorce językowego zachowania, ogólne zasa-
dy poprawnościowe oraz czysto praktyczne (szczegółowe) wskazówki  
i zalecenia86. Uważa on również, że zasady poprawnościowe powinny 
uwzględniać kontekst społeczny pewnych zachowań językowych, braki 
wiedzy mówiących o regułach używania języka w określonych sytuacjach 
społecznych oraz stopień skomplikowania systemu znaków językowych, 
służących do porozumiewania się. Badacz reprezentuje pogląd o nie-
przydatności kryteriów poprawności językowej w ocenie codziennej 
twórczości i komunikacji językowej, w tym również indywidualnej 

83 Por. ibidem, t. I, s. 42.
84 F. Nieckula, O tzw. kryterium narodowym poprawności językowej, „Roz-

prawy Komisji Językowej WTN” 1987, t. XV, s. 5-43. 
85 Ibidem, s. 15. Por. na temat kryterium narodowego: B. Walczak, Pawiem 

narodów byłaś i papugą...? (Megalomania i cudzoziemszczyzna w dziejach języka 
polskiego), „Język Polski” 1992, LXII, z. 2-3, s. 95-101. 

86 Por. F. Nieckula, Językoznawstwo normatywne a socjolingwistyka, „Socjo-
lingwistyka” 1980, nr 3, s. 34.
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twórczości. Jest on zdania, że kryteria są bardziej przydatne profesjo-
naliście niż zwykłemu użytkownikowi języka87. 

Z kolei J. Puzynina zwraca uwagę na językowo-kulturowy aspekt 
kryterium narodowego. „Dbałość o rodzimy kształt słownictwa ogól-
nego ma swoje głębokie uzasadnienie, wiążące się z przejrzystością ro-
dzimych struktur słowotwórczych. [...] Język zawierający dużo elemen-
tów rodzimych jest bardziej konkretny, obrazowy, bardziej podatny na 
różnego rodzaju gry językowe, niesie też w sobie wartość istotną dla 
większości użytkowników: klimat bliskości i pewnego związanego z nią 
ciepła. Jednocześnie rodzime słowa i frazeologizmy zachowują szcze-
gólnie dużo z historii materialnej i duchowej narodu, z jemu właści-
wej interpretacji świata”88. Przekonuje ona, że bezwzględne przestrze-
ganie kryterium narodowego może prowadzić do zjawiska puryzmu  
w języku. Wówczas za poprawne należałoby uznać te struktury, które 
są tożsame z rodzimymi elementami językowymi. Takie działanie na 
rzecz czystości doprowadziłoby do ochrony języka przed formami 
zmieniającymi normę. Zdaniem badaczki, całkowita eliminacja wy- 
razów obcych jest niemożliwa, ponieważ stanowią one element pozna-
nia świata.

Stanowisko bardzo zbliżone do poglądów W. Doroszewskiego  
i H. Kurkowskiej reprezentuje S. Urbańczyk89. Uważa on, że w ocenie 
faktów językowych praktyczne znaczenie ma współczesny uzus ludzi 
wykształconych, zgodność z tradycją, poprawność formalna, ekono-
miczność, tj. poręczność w użyciu, perspektywa utrzymania się wa-
riantu w konkurencji z innymi wariantami, uzus dobrych autorów, ro-
dzimość – obcość.

Innego zdania jest Jan Miodek. Językoznawca wskazuje na to, że kry-
terium funkcjonalne jest uniwersalnym wyznacznikiem poprawności 
językowej. Pokrywa się ono z kryterium uzualnym, ale obejmujące też 

87 Por. ibidem, s. 34.
88 Współczesny język..., s. 57.
89 S. Urbańczyk, Hierarchia kryteriów poprawności we współczesnym języku 

polskim, [w:] Wariancja normy we współczesnych słowiańskich językach literackich, 
Wrocław 1977, s. 79.
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swym zasięgiem twórczą, innowacyjną działalność każdego z użytkow-
ników języka90. 

Halina Satkiewicz stwierdza, że kryterium funkcjonalne jest zupeł-
nie nieprzydatne w ocenie normatywnej jednostek języka, nie decyduje 
jednoznacznie o ich zaaprobowaniu lub zdyskwalifikowaniu91. Za pod-
stawę aprobaty normatywnej jednostek języka, jak sądzi H. Satkie-
wicz, należy uznać kryteria szczegółowe. Językoznawczyni analizuje 
dwa warianty rozumienia przydatności wspomnianego kryterium. 
Wariant „tekstowy”, „gdy oceniamy wypowiedź jako pewną funkcjo-
nalną całość, gdy zastanawiamy się nad tym, czy właściwie przekazuje 
ona intencje komunikatywne nadawcy, czy nie kieruje uwagi odbiorcy 
na boczne tory, czy nie zawiera elementów zakłócających proces komuni-
kacji, a wreszcie, czy zastosowane w niej środki językowe są zgodne z kon-
wencją odmiany języka, do której dany tekst należy”92. Na tym etapie 
rozważań, dotyczących oceny normatywnej jednostek, H. Satkiewicz 
proponuje inną nazwę tego kryterium – kryterium poprawności styli-
stycznej (komunikacyjnej). Wariant drugi, nawiązujący do poglądów 
D. Buttler, zgodnie z którym kryterium funkcjonalne ze względów 
normatywnych jest niepraktyczne i niewartościowe. Wynika to z „jego 
subiektywności i nadmiernej elastyczności, bo przecież pod hasłem 
wygody mówiących i przydatności można byłoby próbować przemycić 
nawet najbardziej rażące wykolejenia”93. 

Rozważania o kryteriach poprawności językowej podejmuje rów-
nież Bogdan Walczak94. W sposób kategoryczny uznaje bezzasadność 
i nieprzydatność takich kryteriów, jak: historyczne, literacko-autorskie, 
geograficzne, sceniczne, szkolne, pisowniowe. Nie pozwalają one bowiem 

90 Por. J. Miodek, Kultura języka polskiego w teorii i praktyce, Wrocław 
1983, s. 52. 

91 Por. H. Satkiewicz, Zakres przydatności kryterium funkcjonalnego w ocenie 
zjawisk językowych, „Poradnik Językowy” 1995, z. 9-10, s. 17-21 oraz D. Buttler, 
O sprawdzianach poprawności językowej w zakresie słownictwa, „Poradnik Języko-
wy” 1972, z. 9, s. 513-525. 

92 H. Satkiewicz, Zakres przydatności..., s. 21. 
93 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit., s. 55. 
94 B. Walczak, O kryteriach..., s. 625-632.
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w sposób jednoznaczny ocenić, czy dana forma językowa jest poprawna, 
czy nie. 

M. Bugajski uważa, że szczególną wartość dla użytkowników 
współczesnej polszczyzny w ich codziennej twórczości językowej stano-
wią kryteria formalno-logiczne, pisowniowe, geograficzne, narodowe, 
estetyczne, uzualne i funkcjonalne95. Językoznawca zwraca uwagę rów-
nież na to, że jednym z kryteriów poprawności językowej jest tzw. kry-
terium trafności semantycznej96. Charakteryzuje się ono tym, że użycie 
określonej jednostki leksykalnej jest zdeterminowane kontekstem. Dobór 
jednostek semantycznych jest dostosowany do typu kontaktu języko-
wego. Sprzyja to uściśleniu kontekstu sytuacyjnego wypowiedzi. M. Bu-
gajski zauważa, że opis kryteriów poprawności językowej musi uwzględ-
niać również kryterium uwarunkowań paradygmatycznych97. Z punktu 
widzenia systemowości słownictwa i wzorów odmian wyrazów, umoż-
liwia ono ocenę innowacji językowych, pojawiających się w systemie 
semantycznym.

Istotne z punktu widzenia porozumiewania się za pomocą języka 
jest kryterium wyrazistości. Daje się ono zaobserwować w warunkach 
swobodnego funkcjonowania polszczyzny. Sprowadza się do właściwego 
rozróżniania dźwięków mowy, które niosą ze sobą znaczenie różnych 
wyrażeń językowych. Poprawna i staranna artykulacja oraz unikanie nie-
właściwych uproszczeń prowadzą do podniesienia wartości estetycznej 
wypowiedzi. 

W związku z wpływem komunikatu na odbiorcę można mówić 
o kryterium emocjonalności, które w pewnym stopniu ma charakter 
subiektywny. W praktyce językowej wykorzystywane są jednostki leksy-
kalne, zawierające określony ładunek emocjonalny. W zależności od typu 
kontaktu językowego użycie ich jest oceniane jako właściwe lub niesto-
sowne. Nietrudno jednak zauważyć, że kryterium emocjonalności wy-
znacza granice użycia wyrazów w poszczególnych odmianach języka. 

95 M. Bugajski, O praktycznym zastosowaniu kryteriów poprawności języko-
wej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 40-44.

96 M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 174.
97 Ibidem, s. 175-176.
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Wpływa ono na harmonię użytych środków językowych, a także wa-
runkuje fortunność aktu językowego. 

Noam Avram Chomsky, amerykański językoznawca, zapropono-
wał dwa sposoby oceny poprawności językowej98: pierwszy, zgodnie 
z którym miernikiem poprawności gramatycznej nie jest to, jak ludzie 
mówią (performance), ale to, co akceptują jako poprawne gramatycznie 
(competence); drugi, według którego poprawność gramatyczna jest skom-
plikowana, to znaczy nie można podzielić wszystkich form językowych 
na gramatyczne i niegramatyczne, ale tylko rozróżniać wśród nich 
mniej i bardziej gramatyczne. 

Omawiane tu zagadnienie kryteriów poprawności językowej łą-
czy się z problemem doskonalenia języka. Charakterystyczne jest tutaj 
kryterium jednoznaczności, operatywności, wyrazistości oraz emocjo-
nalności99. To pierwsze sprzyja sprawności komunikacyjnej. Aby wy-
powiedź była zrozumiała i jednoznaczna, nadawca i odbiorca muszą 
używać tych samych determinantów kontekstowych100. Jednoznacz-
ność komunikatów ułatwia realizowanie się w tekście funkcji poznaw-
czej języka. Kryterium operatywności warunkuje pozytywny jej prze-
bieg i jest związane ze zwiększającymi się potrzebami komunikacji 
społecznej. 

Przegląd ważniejszych stanowisk kryteriów poprawności języko-
wej uzasadnia sąd, że dla estetyki słowa istotne znaczenie mają te po-
ziomy sprawności językowej (systemowej, pragmatycznej, społecznej, 
sytuacyjnej), które wzmacniają kulturę wypowiedzi, jej walor poznawczy, 
komunikatywny, emocjonalny i etyczny.

98 Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wro-
cław 1999, s. 199. 

99 Por. M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 140-147. 
100 Por. D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit., s. 50. 
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Kryterium estetyczne języka jest trudne (niemożliwe?) do zdefiniowania 
i precyzyjnego określenia. Świadczy o tym stanowisko wielu wybitnych 
językoznawców, których opinii nie sposób pominąć.

Kryterium estetycznemu podlegają wszystkie przejawy twórczej 
językowej działalności człowieka101. Można wyróżnić pewne właściwości, 
dzięki którym wypowiedź nabiera walorów pozytywnych. Po pierwsze, 
treści wyrażane w języku powinny wzbudzać u odbiorców wrażenia 
dodatnie pod względem estetycznym. Zależy to od sposobu przedsta-
wiania myśli, na który składają się poszczególne środki językowe użyte 
w komunikacie. Aby ten stan był możliwy, w języku nic nie może razić. 
Treści zawarte w komunikacie należy przekazywać w sposób prosty, kon-
kretny, naturalny, jasny, sugestywny, skuteczny i pożyteczny102. Po dru-
gie, wszystkie jednostki językowe muszą należeć do tej samej tonacji 
znaczeniowej103 oraz być harmonijnie zespolone. 

Nie bez znaczenia, zdaniem W. Doroszewskiego, jest barwa i wła-
ściwy dobór stylistyczny wyrazów. Zaznacza on, że rozsądne stosowa-
nie metafor ma swoje uzasadnienie w czytelności i komunikatywności 
wypowiedzi. Twierdzi również, że funkcję estetyczną osłabiają usterki 
językowe (błędy w zakresie użycia poszczególnych środków językowych 
ze względu na ich wartość stylistyczną oraz użycie wyrazów w niewła-
ściwym kontekście). Takie uchybienia językowe mogą wywołać nieza-
mierzony efekt humorystyczny, obniżyć wartość wypowiedzi, a nawet 
zdezorientować odbiorcę odnośnie do rzeczywistej intencji nadawcy. 
Komunikat, wywołujący pozytywne (estetyczne) wrażenia, umożliwia 

101 W. Doroszewski, Kryteria…, s. 43-47. 
102 Ibidem, s. 47. 
103 Por. ibidem, s. 44.

3. znaczEniE krytEriuM EstEtycznEGo
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odbiorcy „wmyślanie się w sugerowane [...] słowami obrazy”104. Można 
go porównać do szyby, która jest „wtedy idealna, kiedy widzimy świat 
przez nią tak, jak gdyby jej nie było”105. Przekaz taki zwraca uwagę nie 
tyle na formę, ile na treści w nim zawarte. Jeśli jest komunikatywny, 
spełnia jednocześnie normy estetyczne, a więc jest „przyjemny dla 
ucha” i poprawny semantycznie. Kryterium estetyczne umożliwia ocenę 
wielu procesów nowatorskich w języku, wspomaga interpretację i po-
strzeganie świata. Z tego punktu widzenia o pozytywnej wartości wy-
powiedzi decyduje sposób konceptualizacji mówienia o rzeczywistości.

J. Puzynina rozważa kryterium estetyczne w kontekście kultury 
słowa, którą rozumie jako umiejętność właściwego posługiwania się ję-
zykiem106. Dostrzega ona szerszy wymiar tego zagadnienia. Nie zgadza 
się na ograniczenie kryterium estetycznego do wyznaczników, prostoty 
i jasności – jak widział to W. Doroszewski. Podkreśla jednak, że „kło-
potliwość ocen estetycznych polega na ich wielkiej rozmaitości oraz na 
często sprzecznym odbiorze wartościującym tych samych wypowiedzi 
przez różnych użytkowników języka”107. Stwierdza również, że kryte-
rium estetyczne uwrażliwia na „piękno i bogactwo języka, [...] wyzwala 
kreatywność, chroni schematycznością i prymitywnością wypowie-
dzi108. J. Puzynina wyraża pogląd, że odbiór estetyczny komunikatu 
wyznaczają takie czynniki, jak: „eufonia, nieszablonowość, element 
twórczy, bogactwo środków, bogactwo skojarzeń, obrazowość, harmo-
nia użytych środków, dostosowanie języka tekstu do typu kontaktu języ-
kowego. Przejawia się to w sposób oczywisty, także w naszych ocenach zja-
wisk językowych, ocenach tak często sprzecznych, przeciwstawnych”109. 
Z aksjologicznego punktu widzenia kryterium estetyczne języka sta-
nowi podstawę do ukształtowania się normy wzorcowej w języku110. 

104 Ibidem, s. 47. 
105 Ibidem, s. 49.
106 J. Puzynina, Słowo..., s. 108-121.
107 Ibidem, s. 118. 
108 Por. ibidem, s. 132.
109 Ibidem, s. 93-94. 
110 „Czynnik warunkujący jakość języka, którym się człowiek posługuje, za-

leży w ogromnej mierze od stopnia refleksyjności, wiedzy ogólnych horyzontów 
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Bogdan Walczak111 uważa, że nie można poddać obiektywnej we-
ryfikacji czegoś, co jest nieprecyzyjne, niejasne i niejednoznaczne. Nie 
oznacza to jednak, zdaniem językoznawcy, nieprzydatności i bezwar-
tościowości tego sprawdzianu poprawności językowej, która obejmuje 
sprawność gramatyczną, komunikacyjną, pragmatyczną i społeczną. 
Dostrzega on jego zasadność w ocenie faktów językowych. Podkreśla 
jednocześnie, iż „problematyka estetyki wypowiedzi wykracza poza 
sensu stricto poprawność językową”112. Proponuje następujące rozumie-
nia kryterium estetycznego: „pożądane jest to, co piękne, co się zaleca 
swoimi walorami estetycznymi, natomiast niepożądane jest to, co jest 
tych walorów pozbawione”113. Najbardziej sprawdzalnym i zobiekty-
wizowanym wyznacznikiem kryterium estetycznego jest harmonijne 
zespolenie członów wypowiedzi114. 

M. Bugajski, analizując zasady oceny faktów językowych115, do-
strzega niejasność w tym, co stanowi podstawę kryterium estetyczne-
go. Jego zdaniem, niemożliwe jest obiektywne, rozsądne i zasadne zde-
finiowanie stylu estetycznego, którego wykładnikami, jak uznawał  

humanistycznych, znajomości literatury pięknej własnego narodu, także i znajo-
mości innych języków. Jeśli chce się ratować polszczyznę piękną, polszczyznę na-
rodu o starej, wszechstronnej kulturze, to trzeba albo oprzeć się na inaczej wy-
odrębnionej grupie społecznej jako na grupie arbitrów w sprawach poprawności ję-
zykowej, albo dawać opis dwóch czy też [...] trzech norm i przynajmniej w postaci 
polszczyzny wzorcowej przechowywać i przekazywać następnym pokoleniom 
normę języka kształtowanego z takim udziałem refleksji wartościującej, zakorze-
nienia w tradycji i wiedzy humanistycznej, na jaki zasługuje język literacki naszego 
narodu”. Ibidem, s. 94-95. 

111 B. Walczak, O kryteriach poprawności językowej – polemicznie, „Porad-
nik Językowy”1986, z. 9-10, s. 625-632. Por. też: B. Walczak, Przegląd kryte-
riów..., s. 15. 

112 Ibidem.  
113 Ibidem, s. 15. 
114 „Pożądane jest to, co – w ramach wypowiedzi jest harmonijne pod wzglę-

dem stylistycznym, natomiast niepożądane – to, co w tych ramach razi swoją 
dysharmonią”. Ibidem. 

115 M. Bugajski, Językoznawstwo normatywne, Warszawa 1993, s. 168.
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W. Doroszewski, byłyby przede wszystkim prostota116 i jasność. M. Bu-
gajski stwierdza też, że kryterium estetyczne istnieje w powszechnej 
świadomości użytkowników polszczyzny. Można je scharakteryzować 
określeniami: piękna polszczyzna, ładny język, dobry mówca117. 

Andrzej Markowski, nawiązując częściowo do poglądów J. Puzy-
niny, wyraża opinię, że niemożliwe jest jednoznaczne określenie tego, 
co jest estetyczne, a co nie. Można jedynie uznać, że pozytywnie pod 
względem estetycznym są oceniane teksty starannie skomponowane, 
starannie wyartykułowane (jeśli chodzi o teksty mówione), nie zawie-
rające nadmiaru wyrazów obcych i abstrakcyjnych, niezawiłe składnio-
wo, pozbawione określeń brutalnych czy wulgarnych118. Twierdzi on, 
że zasadę estetyczną należy stosować do tekstów (pisanych i mówionych), 
które można ocenić w kategoriach: estetyczne, nijakie, brzydkie119. 

Przejawem troski o kulturę słowa w jej aspekcie estetycznym był 
zorganizowany w 1998 r. przez Radę Języka Polskiego konkurs polsz-
czyzny pięknej, bogatej i skutecznej120. Celem tej formy popularyzowania 
kultury języka było uwrażliwienie użytkowników języka na te elementy 
słowa, które decydują o jego walorach komunikacyjnych. W ocenie uczest-
ników tego konkursu są nimi: dostosowanie środków językowych do 
formy i treści wypowiedzi, unikanie dominacji formy nad treścią, bez-
pretensjonalność formy, spójność logiczna i kompozycyjna, przejrzystość 
i sprawność przekazywania myśli, zwięzłość, a zarazem bogactwo treścio-
we wypowiedzi, jednorodność stylistyczna, operowanie językiem ogólnym 
nienacechowanym lub potocznym starannym, oryginalność kształtu 
wypowiedzi (z zachowaniem czytelności treści), unikanie stereotypów 

116 Komunikat wyrażony stylem prostym bywa odbierany jako prostacki i pry-
mitywny. 

117 M. Bugajski, O praktycznym zastosowaniu kryteriów poprawności języko-
wej, „Poradnik Językowy” 1995, z. 4, s. 44. 

118 Por. Nowy słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, 
Warszawa 1999, s. 1669. 

119 Ibidem.
120 K. Mosiołek-Kłosińska, Jak współcześni Polacy wyobrażają sobie piękną 

i bogatą polszczyznę?, „Poradnik Językowy” 2000, z. 1, cz. I, s. 41-51 oraz z. 2, 
cz. II, s. 28-41. 
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treściowych, stosowanie środków językowych: przekazujących niebanal-
ne treści, odznaczających się świeżością, oryginalnością, a jednocześnie 
łatwością skojarzeń, prostota, naturalność w kształtowaniu treści, uni-
kanie zapożyczeń, poprawność językowa (unikanie błędów interpunk-
cyjnych, ortograficznych, gramatycznych, leksykalnych)121. Jak łatwo 
można zauważyć, wymienione wyżej cechy estetycznej wypowiedzi 
tworzą stereotyp kryterium estetycznego.

W metodologii badań literackich w centrum dociekań termino-
logicznych znajduje się nie kryterium estetyczne, ale funkcja estetyczna. 
Z rozważań Romana Jakobsona122 wynika, iż poetykę, rozumianą jako 
sztukę słowa, można uznać za aksjomat estetyki języka. Zauważa on, 
że zadaniem poetyki jest ocena relacji między słowem a światem real-
nym. Kryterium estetyczne, zdaniem twórcy schematu komunikacji 
językowej, to zgodność użytych środków z zamierzonym efektem123. 

R. Jakobson łączy estetykę z poetyką języka. Twierdzi on, że „funk-
cja poetycka nie jest jedyną funkcją w zakresie sztuki słowa, jest wszak-
że jej dominantą, funkcją nadrzędną, determinującą, gdy tymczasem 
w pozostałych aktach językowych występuje ona jako element akceso-
ryjny. Funkcja ta przez wysunięcie wyczuwalności znaku, pogłębia pod-
stawową dychotomię: znak – przedmiot”124. Funkcja estetyczna w Słow-
niku terminów literackich125 utożsamiana jest z funkcją poetycką126 oraz 
z funkcją autoteliczną. Z definicji tam zamieszczonej wynika, że funk-
cja estetyczna języka wywołuje u odbiorcy przeżycie estetyczne127. Re-
alizuje się ona w wewnętrznym układzie elementów, zarówno w planie 

121 Ibidem. 
122 R. Jakobson, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” 

1960, z. 2, s. 431-473.
123 Por. ibidem, s. 432. 
124 Ibidem, s. 439.
125 Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, Wrocław 1989.
126 Por. R. Handke, Styl artystyczny, [w:] Współczesny język polski, pod red. 

J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 135-137. 
127 „Przeżycie estetyczne rozumiane jako doznanie przyjemne i wartościowe”. 

Ibidem, s. 154.
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wyrażania, jak i w planie treści128. Ma na celu pozyskanie uwagi odbiorcy 
i stanowi odrębny element przekazu treści. Ujawnia się i zaprowadza 
ład na wszystkich poziomach języka (intonacyjnym, fonemicznym, 
morfologicznym, leksykalnym, składniowym).

Rozważania na temat kryterium estetycznego są w znacznym stop-
niu rozważaniami teoretycznymi. Wynika to z nieostrości samego po-
jęcia estetyki oraz z zależności między subiektywnym odbiorem tekstu 
a obiektywnymi zasadami udanej komunikacji językowej, wynikającej 
z przestrzegania prawideł kultury słowa.

3.1. norMa EstEtyczna

Nie zawsze i nie dla wszystkich istota normy estetycznej jest czytelna. 
Nie da się jej chyba jednoznacznie wyznaczyć. Bywa poddawana różnej 
interpretacji. Wynika to z tego, że z normą estetyczną związane jest po-
jęcie piękna, które ma dwa warianty rozumienia: subiektywny i obiek-
tywny (kulturowy, stereotypowy). W pierwszym należy uwzględnić 
indywidualne przyjemności estetyczne względem tego, co się podoba, 
odpowiadające doświadczeniom zmysłowym i hierarchii wartości. 
Druga możliwość rozumienia piękna odnosi się do podporządkowania 
opisów rzeczywistości pozajęzykowej wymaganiom, normom i zasa-
dom przyjętym w danej społeczności. W każdym z powyższych wa-
riantów norma estetyczna ujawnia się na poziomie wizualizacji piękna, 
czyli wrażeń, jakie zdoła wywołać określone przedstawienie świata re-
alnego za pomocą słowa.

Norma estetyczna odwołuje się do zmysłu i poczucia piękna, ory-
ginalności, twórczej swobody, polotu oraz do indywidualnej zdolności 
rozumienia, dostrzegania i oceniania piękna. W przedstawianiu rze-
czywistości wznosi się ona ponad elementy zastane, stereotypy, sza-
blony i schematy. Uwzględnia upodobania już ukształtowane, skon-
wencjonalizowane przez świadomość estetyczną oraz zaaprobowa-
ne przez normę obyczajową i etyczną. Norma estetyczna nie podlega 

128 Słownik terminów..., s. 154-155. 
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skonwencjonalizowaniu, jest zmienna. Stąd trudne, a nawet niemoż-
liwe, jest wyznaczenie takich prawideł, które pozwalają na uznanie 
określonych cech przekazów językowych za bezwzględnie budzące po-
dziw, który można określić mianem najlepszych w określonym gatun-
ku, wzorowych ze względu na formę i treść. Są one niemiarodajne. 
Często indywidualną normę estetyczną wyznacza intuicja, wrażliwość 
na to, co dobre i piękne, wyobrażenie o tym, co doskonałe i harmonij-
ne oraz wstręt do kiczu. Norma estetyczna aspiruje do wskazania na to, 
co poprzez dobro i prawdę w języku prowadzi do wartości wyższych, 
które kształtują kulturę duchową i umysłową człowieka. 

Efektem przestrzegania przyjętych powszechnie i zgodnych ze zwy-
czajem zasad kompozycyjnych oraz stylistycznych jest powstawanie 
niewyszukanych i niewymyślnych aktów językowych. Wykorzystanie 
do budowy komunikatów środków językowych ściśle powiązanych z re-
gułami normatywnymi (zasadą decorum), moralnymi i obyczajowymi 
pozwala uzyskać przekazy, które zwracają uwagę osiągniętą w ten spo-
sób estetyzacją przez wdzięk, wzniosłość, harmonijność. Wyzwalają 
one wówczas ocenę estetyczną dodatnią.

Norma estetyczna wyznacza granice normalnych, tolerowanych 
zachowań językowych, które choć powszechne, nie naruszają reguł 
przyzwoitości w języku, oraz wartości ogólnie przyjętych w danym 
społeczeństwie i kulturze. Piętnuje ona wszelkie wynaturzenia i dzi-
wactwa stylistyczne. Wskazuje na te reguły, etykiety, prawidła, które 
rządzą nakazami tworzenia poprawnych i mogących się podobać prze-
kazów językowych. Do jej wyróżników można zaliczyć harmonijność 
stylistyczną oraz przemyślany dobór elementów słownych, których 
obecność w tekście może prowadzić do refleksji moralnej i wzruszeń 
estetycznych. 

Norma estetyczna zapobiega niepokojącym upodobaniom języ-
kowym, które osłabiają znaczenie i wartość przekazywanych treści. Wy-
kazuje ona zależność od normy etycznej, ponieważ słowa tworzą kon-
wencję opisywania określonego fragmentu świata i decydują o jego es-
tetyzacji. 

Ze względu na lingwistyczny charakter pracy wydaje się stosowne 
badanie estetyki słowa na podstawie pragmatycznego i semantycznego 
kryterium użycia języka. Przyjmując za punkt wyjścia to ustalenie, można 
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zaproponować następujące wyodrębnienie niejednolitych wyznaczników, 
określających podstawę ocen i norm estetycznych. 

Odkrywanie estetyczności wciąż pozostaje problemem. Łączy się 
ona z poczuciem smaku i poczuciem tego, co piękne. Przekazywanie  
i uzyskiwane informacji o rzeczywistości pozajęzykowej oraz jej inter-
pretacja przez odbiorców wynika z aspektów użycia słowa129. W estetyce 
nie wszystko jest równie wartościowe, dlatego określonym fragmentom 
rzeczywistości pozajęzykowej można przyporządkować odpowiadają-
cą im estetykę, która wzbudza odczucia bardziej lub mniej pozytyw- 
ne bądź bardziej lub mniej negatywne. Ocena estetyczna komunikatu 

129 Por. A. Wierzbicka, Język, umysł, kultura, Warszawa 1999, s. 414. I. Ba-
jerowa wymienia dwie kategorie piękna języka: pulchrum i aptum, które odpo-
wiadają potrzebom kultury masowej. Por. I. Bajerowa, Piękno contra piękno, „Ślą-
skie Studia Historyczno-Teologiczne” 1997, nr 30, s. 180-184. 

kryterium estetyczności

pragmatyczne i semantyczne

pozytywne 
odczucia

negatywne 
odczucia

pozytywne lub  
negatywne odczucia

dobro, prawda,  
piękno, refleksyjność, 

stosowność,  
odpowiedzialność,  

przyzwoitość,  
wzniosłość,  
elegancja

negacja, bunt,  
kontestacja, szokowanie 
(przekraczanie granic), 

agresywność, wulgaryzacja, 
dysonans, brzydota, kicz, 
nieskrępowana ekspresja 

emocji i ocen

innowacja,  
oryginalność,  

eksperymentatorstwo, 
atrakcyjność,  
obrazowość,  

pomysłowość,  
ekscytacja
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wynika z określonego ujęzykowienia aksjomatów dobra, prawdy i pięk-
na, uznanych i akceptowanych w pewnej kulturze i społeczności. 

Estetyczne może być nie tylko to, co wzbudza uczucia pozytyw-
ne, ale estetyczne może być też to, co wyzwala uczucia negatywne. 
Wartości takie, jak: dobro, prawda i piękno pojawiają się jako prosta 
konsekwencja estetyki słowa. Odsyłają one do tych wartości, które 
uwznioślają pewne fragmenty rzeczywistości pozajęzykowej lub do tych, 
które odchodzą od szablonów i schematów. Kryterium estetyczne od-
wołuje się także do gustów i upodobań już zastanych. Jest ono miarą 
oceny tego, co bywa pozaestetyczne i irracjonalne. 
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Estetyka jako nauka obejmuje wiele zjawisk pozajęzykowych, stąd nie 
jest łatwe jednoznaczne określenie i wskazanie stałych jej wyznaczni-
ków. Ze względu na wpływ czynników obiektywnych i subiektywnych 
w ocenie zjawisk estetycznych wyróżnia się estetykę opisową, ujawniają-
cą wartości zawarte w przedmiocie, procesy odczuwania i odkrywania 
piękna, oraz estetykę normatywną, która sankcjonuje sposoby ocenia-
nia piękna, określa nieprofesjonalne upodobania estetyczne odbior-
ców, wpływające na odbiór dzieła130. Wyodrębnienie pełnego zestawu 
wyznaczników estetyki jest chyba niemożliwe, co wynika z samej natu-
ry piękna. Można jednak podjąć się ich zasygnalizowania na podstawie 
teorii procesów historyczno-literackich (epok, prądów, tradycji, konwen-
cji, topiki), teorii retorycznych, artystycznych i estetycznych, koncep-
cji przeżyć estetycznych oraz kategorii estetycznych. Wieloaspekto-
wość kategorii estetycznych powoduje ich szczególną niejednorodność 
w klasyfikacji. Nie jest zadaniem tej pracy ustalenie podziału wartości 
estetycznych. Omówione poniżej zasadnicze wyznaczniki estetyki zosta-
ły wyodrębnione z punktu widzenia ich przydatności do odbioru i in-
terpretacji rzeczywistości pozajęzykowej, przedstawionej w określonym 
przekazie słownym. Powtarzają się one mniej lub bardziej wyraziście. 

Ze względu na rolę słowa, którego obecność jest sygnałem spe-
cyficznego charakteru całego komunikatu, można wyodrębnić aksjo-
maty poetyckie. Wyróżniki retoryczne zostały wydzielone ze względu 
na potrzebę wyrażania myśli i uczuć, zależnie od okoliczności i te-
matyki oraz przez wzgląd na określoną postawę i ocenę nadawcy wo-
bec przedstawianych zjawisk. Biorąc pod uwagę normy i reguły, któ-
re organizują określony przekaz językowy, można wskazać właściwości 

130 Słownik pojęć i tekstów kultury, pod red. E. Szczęsnej, Warszawa 2002, 
s. 59-60. 

4. wyznaczniki EstEtyki 
w koMunikacji językowEj
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brzmieniowo-stylistyczno-kompozycyjne, charakterystyczne dla okre-
ślonych prądów literackich. Dzięki nim tekst zostaje wyodrębniony 
spośród innych. Uwzględniając wartościowanie intelektualne, etyczne 
i emocjonalne treści zawartych w określonym przekazie językowym, 
można mówić o jego wyznacznikach aksjologicznych. Aspektem szcze-
gólnym w przedstawianiu wyróżników estetyki jest ustosunkowanie się 
do formy i treści określonego komunikatu.

4.1. wyznaczniki zasaDniczE w koMunikacji społEcznEj

Zasadniczy podział wyznaczników estetyki w komunikacji społecz-
nej sprowadza się do wyodrębnienia131 jakości estetycznych warto-
ściowych pierwszorzędnych (lekkość, nasycenie, płynność, stabilność, 
schematyczność układu, surowość), wartości estetycznych drugorzęd-
nych (wdzięk, fantastyczność, prostactwo, koszmarność, płaskawość, 
brutalność, groza, sentymentalność, oschłość, standardowość). Można 
również wyodrębnić kategorię artystyczno-estetyczną, dotyczącą ro-
dzajów i gatunków sztuki (dramatyczność, epickość, prozaiczność, po-
etyczność, dźwięczność, harmonijność, dysharmonijność, amorfizm, 
adekwatność strukturalna)132. Wyznaczniki podstawowe są zasadni-
czym elementem oraz punktem wyjścia w rozważaniach nad estetyką. 

Nie jest możliwe jednoznaczne wyodrębnienie kategorii estetycz-
nych. M. Gołaszewska proponuje wyróżnienie następujących aksjoma-
tów estetycznych133: prymarne mocne (piękno, brzydota, tragiczność, 
komizm, wzniosłość, trywialność134, naiwność135, wyrafinowanie136, 
poetyczność, prozaiczność) oraz prymarne słabe (ładność, szpetność, 

131 Ibidem, s. 109-110.
132 Ibidem, s. 111.
133 M. Gołaszewska, O naturze..., s. 108-111. 
134 „Codzienna zwykłość; sięganie do niewybrednych efektów”. Ibidem, s. 108.
135 „Szczerość i autentyczność; nieporadność, bezpretensjonalność”. Ibi-

dem, s. 109.
136 „Wysmakowanie” uzyskane przez kompletne dopracowanie całości i szcze-

gółów”. Ibidem.
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smutek, śmieszność, patos, groteskowość, prostota, dziwność137, liryzm, 
banalność138). 

4.2. wyznaczniki poEtyckiE w przEkazach litErackich

Typowym przejawem twórczości estetycznej jest przekaz literacki. 
Znamiennymi artystycznymi określeniami piękna (estetyczności), 
funkcjonującymi w powszechnej świadomości są: wspaniałość, jedno-
litość, różnorodność, harmonia, doskonałość, efektywność, oryginal-
ność, pożyteczność139. Zaletą tekstów estetycznych jest poetyka i czy-
telność przekazu, „eufonia, nieszablonowość, element twórczy, bogac-
two skojarzeń, obrazowość, harmonia użytych środków, dostosowanie 
języka do typu kontaktu językowego”140, „jasność i prostota”141 względem 
przedstawianych treści. 

Estetyka odbioru rzeczywistości w tekstach zostaje wyznaczona 
przez takie elementy oceny jak brzydki (taki, który oceniany jest ujemnie 
pod względem jakościowym) i ładny (taki, który oceniany jest dodat-
nio pod względem jakościowym; mogący się podobać, przejawiający dba-
łość o język i jego system semantyczny)142. Formy językowe utrwalają 

137 „Reakcją jest poczucie skomplikowania, spowodowane zastosowaniem 
rzadko używanych i zaskakujących, niezwykłych środków wyrazu artystycznego”. 
Ibidem.

138 „Odpowiednikiem przeżyciowym jest nuda, spowodowana często po-
wtarzaniem motywu dobrze znanego i bez większego znaczenia”. Ibidem, s. 110.

139 Por. M. Gołaszewska, Świadomość..., s. 5.
140 J. Puzynina, O pojęciu kultury języka, s. 118.
141 Por. W. Doroszewski, Kryteria..., s. 43-47. W. Doroszewski wskazy-

wał na pewne cechy, sprzyjające prostocie języka. Radził unikać rzeczowników 
odsłownych i abstrakcyjnych, które utrudniają bezpośrednie zrozumienie treści. 
Zalecał zdania krótkie, które wyrażają istotę rzeczy. Por. także: W. Doroszewski, 
Wśród słów, wyrażeń i myśli. Refleksje o języku polskim, Warszawa 1966, s. 235-236.

142 Oceny estetycznej można dokonać, uwzględniając: „wartość kategorialną 
(piękno, brzydota, tragizm, komizm, wzniosłość, poetyckość, wdzięk); wartość 
esencjonalną (kwalifikacja dzieła jako całości, dzieło może być udane albo chy-
bione)”. M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, s. 166. 
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i konkretyzują intelektualno-emocjonalny obraz rzeczywistości, a także 
upowszechniają pewne (nie zawsze pożądane) „formy wyobrażeniowo-
pojęciowe”143. Michał Bachtin zauważa, że słowo, które „zniewala, pie-
ści, czyni obojętnym, upokarza, upiększa”144, nadaje wartościujący (es-
tetyczny) stosunek autora do świata przedstawionego w komunikacie. 
Wartość estetyczną dodatnią zyskują te akty mowy, które służą pożyt-
kowi natury duchowej i sprawiają przyjemność odbiorcy wyrażaną tre-
ścią lub sposobem jej przekazywania. Kulturę estetyczną języka należy 
upatrywać we wzajemnym związku między stroną znaczeniową wyrażeń 
językowych a stroną dźwiękową i formalną tworów językowych145. 

Także odbiór słuchowy komunikatu (dźwięk słów) nakazuje 
uwzględnić piękno natury moralnej i estetycznej każdej wypowiedzi 
oraz przyjemne obrazy słowne, które ona wywołuje. M. Bachtin uwa-
żał „język za neutralny żywioł, przyjemny i ozdobny, pozwalający się 
skupić na atrakcyjności, na powadze, dowcipie, wzruszeniach związa-
nych z samym materiałem”146. Proponował on, by opisywać świat „sło-
wami uszlachetnionymi”, ale bliskimi rzeczywistości potocznej. „Słowo 
wulgarne, nieliterackie nasycają niskie intencje i prostacka ekspresja, 
jego nastawienie jest wyłącznie praktyczne, oplątują je trywialne życio-
we skojarzenia, pachnie ono swoistymi kontekstami”147. Inny jakościo-
wo akt mowy osiąga się, stosując „piękne słowa”, poruszające wyobraź-
nię, wywołujące przyjemne wrażenia słuchowe, intensywne przeżycia 
zmysłowe, zawierające konotacje pozytywne. Dzięki nim sposób wysło-
wienia jest ujmujący i pełen wdzięku, a wypowiadane treści mają cha-
rakter głębokich, niepospolitych i niepowtarzalnych przemyśleń. Wypo-
wiedź taką daje się określić jako: wspaniałą, świetną, dobrą, doskonałą, 
niezrównaną, a nawet mistrzowską.

Arystoteles w Poetyce podjął rozważania nad pięknem i poetycko-
ścią wypowiedzi. Stwierdził on, że tekst „piękny” to taki, w którym 

143 J. Kurowicki, Miraże świadomości estetycznej, Warszawa 1982, s. 97. 
144 M. Bachtin, Problemy literatury i estetyki, Warszawa 1982, s. 74. 
145 Encyklopedia języka polskiego, pod red. S. Urbańczyka, M. Kucały, Wroc-

ław 1999, s. 279-280.
146 M. Bachtin, Problemy literatury..., s. 227. 
147 Ibidem, s. 231. 
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składniki jakościowe (kompozycyjne) i ilościowe (strukturalne) „zacho-
wują naturalny porządek rzeczy”148, czyli układ właściwy ze względu 
na formę komunikatu oraz cel, któremu on ma służyć. Wspomniane 
„piękno” wskazuje także na harmonijność, ład, umiar, zrównoważenie, 
bogactwo, prostotę, głębię, spokój, dostojność149. Ład, proporcja i układ 
poszczególnych komponentów tekstu decydują o jego „żywotności od-
działywania”150 na odbiorcę. Tekst ma wartość estetyczną, jeśli sprawia 
„nie jakąkolwiek przyjemność, lecz właściwą – przez którą osiąga swój 
cel”151 i wpływa pozytywnie na sferę intelektualno-uczuciową odbior-
cy. Nie bez znaczenia jest tu język „ozdobniczy”, poetycki, którego wy-
znaczniki („rytm, harmonia i śpiew”152, jasność i brak pospolitości153), 
określają walor wyrażanych myśli w słowach. Arystoteles zauważył 
również, że przekaz zawierający słowa powszechnie używane, potoczne 
i zwyczajne jest bardziej zrozumiały, komunikatywny i jasny w odbio-
rze. Z kolei tekst nasycony oryginalnymi, wyszukanymi i niepotocznymi 
elementami języka – z jednej strony jest „wzniosły i daleki od pospoli-
tości”154, ciekawy, zajmujący i efektowny, z drugiej – może zniekształcać 
właściwe odczytanie intencji utworu i utrudnić odbiór155. Jego forma 
może wówczas przypominać zagadkę lub kalambur156. 

Arystoteles podkreśla, że wypowiedź wiele zyskuje przez właściwe 
i stosowne użycie słów157, przez język i sposób myślenia o świecie, prze-
jawiający się w stylistyce przekazu. Za najważniejsze wyznaczniki sty-
lu, decydujące o wartości estetycznej wypowiedzi, uznaje on: jasność, 
wyrazistość, wzniosłość, poetyckość, wdzięk, niepospolitość, porządek 
kompozycyjny, harmonię środków językowych i dostosowanie ich do 

148 Arystoteles, Poetyka, Wrocław 1983, s. 3. 
149 Por. M. Gołaszewska, O naturze..., s. 108.
150 Arystoteles, op. cit., s. 90.
151 Ibidem, s. 91.
152 Ibidem, s. 17.
153 Ibidem, s. 69.
154 Ibidem.
155 Por. ibidem, s. 80. 
156 Por. ibidem, s. 69.
157 Por. ibidem, s. 71.



© Uniwersytet Zielonogórski 

48 Wyznaczniki estetyki W komunikacji językoWej

sytuacji komunikacyjnej158. Estetykę w dziele współtworzą stylistyczne 
środki ekspresywno-impresywne, które powinny być tak dobrane, by 
zdradzały cel, który sobie odbiorca założył oraz funkcję tekstu.

W. Doroszewski w Uwagach o pięknie języka i jego poznaniu159 
dowodzi, że poczucie estetyczne pomaga osiągnąć wypowiedź piękną  
i wartościową. Zdaniem tego językoznawcy, jest ono nieodłącznym ele-
mentem kultury językowej i kultury duchowej, określającym kanony 
norm obyczajowych i estetycznych. Wyraża się chęcią używania „słów 
trwałych, wzniesionych ponad przemijającą chwilę, nie nadużywających 
do żadnych celów doraźnych, tak zwanych życiowych, słów świecących 
pięknem swojej wewnętrznej prawdy”160. Na tym poziomie estetyka 
słowa wykazuje wiele wspólnego z funkcją artystyczną języka. Niekiedy 
w większym stopniu sposób poetyckiej organizacji wypowiedzi decy-
duje o atrakcyjności komunikatu niż jasność, prostota, bezpretensjo-
nalność i precyzja słowa. 

J. Puzynina wysuwa propozycję oceny estetycznej komunikatu  
ze względu na zawarty w nim językowy obraz myśli i uczuć161. Jeżeli 
użytkownik języka odnajdzie w wypowiedzi sens inny, ale wartościu-
jący dodatnio, konotujący wartości niekonwencjonalne, nie wynikające 
bezpośrednio z definicji wyrazów w niej występujących, to taki komu-
nikat można uznać za estetycznie pozytywny. Zwraca ona też uwagę 
na możliwość estetycznego oceniania wypowiedzi ze względu na kry-
terium funkcjonalności (pragmatyczności) wypowiedzi, a więc jasność, 
prostotę i oszczędność środków językowych. Wypowiedź wiele zyskuje 
na wartości estetycznej, gdy wyzbywa się tych elementów, które wpro-
wadzają nieład i dysharmonię162.

158 Według M. Gołaszewskiej są to wyznaczniki wartości kategorialnej, 
które normują ocenę estetyczną  przekazu razem z wartościami esencjonalnymi, 
określającymi „kwalifikacje dzieła jako całości”. Por. M. Gołaszewska, Estetyka 
i antyestetyka, s.166.

159 W. Doroszewski, Wśród myśli i słów..., s. 34-38.
160 Ibidem, s. 34.
161 J. Puzynina, Język wartości..., s. 7. 
162 J. Puzynina, Czym jest słowo, „Przegląd Powszechny” 1984, z. 7-8, s. 47.
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Tadeusz Zgółka uznaje piękno, obok prawdziwości i poprawno-
ści, za element umożliwiający waloryzowanie wypowiedzi163. Zdaniem 
tego językoznawcy, piękna mowa to taka, która może się podobać, jest 
szczera, poprawna, dobra164. Prostota oznacza tu także powtarzalność 
określonych struktur języka, dostosowanych do sytuacji komunika-
cyjnej, które ułatwiają wyrazistość, konkretność oraz czytelność my-
śli i słów nadawcy. M. Gołaszewska interpretuje „prostotę” jako takie 
ograniczenie środków wyrazu artystycznego, które powoduje, że prze-
kaz jest zrozumiały, jednoznaczny i pozwala odbierać utrwalony obraz 
świata na zasadzie myślenia zdroworozsądkowego165. 

Określenie walorów piękna akceptowanego w komunikacji języ-
kowej jest trudne (niemożliwe?) do zdefiniowania. Wiadomo jednak, 
że pozwala ono ocenić dany akt językowy ze względu na pewne jego 
cechy, które sprawiają, że budzi on u odbiorcy (adresata) zamiłowa-
nie, upodobanie, pasję lub przeciwnie – przywołuje ujemne wrażenia, 
związane z odrazą, wstrętem, niechęcią. Według Eugeniusza Kuchar-
skiego, zadowolenie estetyczne wywołuje taki obraz świata, człowie-
ka, który zbudowany za pomocą wyrażeń językowych, form poetyc-
kich, konstrukcji stylistycznych, daje się na nowo wywołać w naszej 
wyobraźni166. 

4.2.1. bRzmienioWo-stylistyczno-kompozycyjne Wyznaczniki 
estetyki słoWa W Dziele liteRackim

W tekstach literackich estetyka słowa zorientowana jest szczególnie na 
ukształtowanie brzmieniowo-stylistyczno-kompozycyjne tekstu. For-
ma wypowiedzi artystycznej oraz wybór środków językowych formu-
łują i modelują całościowe znaczenie utworu. Zenon Klemensiewicz 
wskazuje na następujące wyróżniki estetyczne literatury: „bogactwo 

163 T. Zgółka, Język wśród wartości, Poznań 1988, s. 9. 
164 Ibidem, s. 36.
165 Por. M. Gołaszewska, O naturze..., s. 109.
166 Por. E. Kucharski, Kompozycja literacka..., s. 20. 
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wyrazów konkretnych, malowniczych, plastycznych, działających na 
wyobraźnię, na wzrok i słuch, zróżnicowana synonimika, nadająca 
przedstawianej rzeczywistości różne odcienie emocjonalne, nowator-
stwo języka. Funkcja estetyczna, która jest stale obecna w dziele ar-
tystycznym, eksponuje walory poznawcze, impresywne, emocjonalne 
oraz symboliczne przekazu”167. Z. Klemensiewicz uważa, że komunikat 
językowy wtedy zadawala i „najlepiej spełnia pożądaną funkcję języ-
kowego obcowania z odbiorcą”168, gdy „ma poprawnie ukształtowaną, 
ustylizowaną, harmonijnie i adekwatnie względem danej treści dobra-
ną formę”169. Pewne typy wypowiedzi, zdaniem tego językoznawcy, 
dzięki właściwie dobranej warstwie językowo-stylistycznej, wykazu- 
ją swoiste zabarwienie uczuciowe. Są szczególnie predestynowane do 
wykazywania przyzwoitości, grzeczności i delikatności. 

Problematyką wykładników estetyki w sztuce literackiej zajęła  
się również Stefania Skwarczyńska. Jako teoretyk literatury twierdzi, 
że „forma utworu, gatunek literacki, kompozycja, styl, arsenał środ-
ków językowych, semantyka literacka, struktura”170 oraz impresyjność 
przekazu, działająca na wrażliwość, emocjonalność i intelekt odbior-
cy171, wyróżniają tekst artystyczny spośród innych tekstów. Dzieło, 
zdaniem badaczki, spełnia wymogi literackości, gdy wzrusza, zachwy-
ca, zadowala estetycznie odbiorcę, unaocznia przedstawiane treści. 
Efekt taki zapewniają obecne w dziele takie fundamentalne wyznacz-
niki, jak: ład, spoistość, przejrzystość, wyrazistość, dobitność, skutecz-
ność, celowość, ekonomia i racjonalność użytych środków językowych, 
uwzględniających proces percepcji odbiorcy172. W obszernej pracy 

167 Por. O języku literackim, pod red. J. Bubaka, A. Wilkonia, Katowice 1984; 
A. Furdal, Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000, s. 160-169.

168 Z. Klemensiewicz, Ze studiów..., s. 8.
169 Ibidem.
170 S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich, Warszawa 1984, 

s. 231. Refleksję nad rozwojem literatury w poszczególnych kierunkach badaw-
czych podejmuje również Zofia Mitosek w książce Teorie badań literackich, War-
szawa 1995.

171 Ibidem, s. 61-63.
172 S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. II, Warszawa 1954, s. 90-91.
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Kierunki w badaniach literackich S. Skwarczyńska analizuje nurty, któ-
re wyznaczały literaturze dążenia estetyczne173. Z konieczności należy 
się tu ograniczyć jedynie do najważniejszych. 

Czynnikami decydującymi o pięknie dzieła w nurcie społeczno-
wychowawczym174 były trzy aksjomaty: prawda, dobro, piękno. Dzieło 
ma wtedy sens estetyczny, gdy rozwija odbiorcę intelektualnie i ducho-
wo. Kierunek estofizjopsychologiczny175 analizuje dzieło ze względu 
na elementy dostarczające wrażeń zmysłowych i przeżyć estetycznych  
o przedmiotach i faktach w sposób bezpośredni lub ukryty. 

Z kolei krytyka impresjonistyczna176 nakazywała, by dzieło literac-
kie wzbudzało przyjemność intelektualną sposobem widzenia rzeczy-
wistości, wzmagało wrażenia i przeżycia za pomocą użytych środków 
językowych oraz specyficznej semantyki. 

Postawę krytyczną wobec oceny dzieła literackiego według usta-
lonych kryteriów głosiła estetyka diltheyizmu177. Według tej teorii oce-
na dzieła literackiego obejmuje ekspresję i wyobraźnię twórcy dzieła, 
które nadają dziełu charakter oryginalny i niepowtarzalny. 

Bliski temu ujęciu był kierunek zwany witalizmem uczuciowym178, 
zgodnie z którym o doskonałości dzieła decyduje geniusz i rozmach 
twórczy artysty. 

Teoria „wczucia”179 jako wykładniki oceny estetycznej zakładała 
rozszerzenie badania dzieła literackiego o subiektywne wartości natury 
psychicznej, zmysłowej i duchowej samego twórcy. 

Wcześniejsze teorie dotyczące wartości dzieła literackiego znala-
zły potwierdzenie w estetyce bergsonowskiej180. Przyjmuje ona nastę-
pujące postulaty: „dzieło powstaje pod wpływem élan vital; utwór 

173 S. Skwarczyńska, Kierunki w badaniach literackich..., s. 63-288.
174 Ibidem, s. 84.
175 Ibidem, s. 112.
176 Ibidem, s. 125.
177 Ibidem, s. 140-142.
178 Ibidem, s. 164.
179 Ibidem, s. 145.
180 Ibidem, s. 167.
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literacki jest obrazem duchowej rzeczywistości człowieka; dzieło jest 
wytworem swobodnej i spontanicznej pracy sił duchowych twórcy; 
odzwierciedla świat kreowany mocą intuicji estetycznej, to wszystko, 
co człowiek jest w stanie dostrzec w bezpośrednim kontakcie z rzeczy-
wistością; artysta walczy, przedstawia żywioły świata, przełamuje skost-
niałe, utrwalane w wyobraźni odbiorców konstrukcje słowne tak, by 
przedstawić rzeczywistość w sposób odkrywczy, zgodny z myśleniem  
o niej”181. Nie bez znaczenia dla teorii dzieła literackiego była estetyka 
Crocego182. Głosiła ona, że wartość dzieła zależy od ekspresji słowa, 
dzięki której obraz świata zostaje utrwalony w wyobraźni odbiorcy, 
wpływa na jego emocje, myśli i wolę. 

Ważna rola przypada też fenomenologicznej teorii dzieła literackie-
go183. Wynika z niej, że recepcja utworu literackiego wymaga uwzględnie-
nia jego wielowarstwowości: „warstwy brzmień słownych, jako tworów 
i charakterów językowo-brzmieniowych, wyższego rzędu; warstwy znacze-
niowej, zbudowanej [...] przez sensy zdań wchodzących w skład dzieła”184. 

Kierunek egzystencjonalistyczny185 proponował ocenę dzieła ze 
względu na takie elementy dzieła, jak: wyobraźnia (subiektywna ener-
gia przejawiona w słowie), styl, nastrój, rodzaj. Na szczególną uwa-
gę zasługuje estetyzm186 w krytyce literackiej. Przywiązywał on wagę 
do pięknego myślenia i pięknej formy, ekspresywności i emotywno-
ści w przeżyciu estetycznym, formy utworu, gatunku literackiego, 
kompozycji, stylu, harmonii środków językowych, semantyki literac-
kiej187. Walorom estetycznym, które wyrastały z trójidei prawdy, dobra 
i piękna, przyznawał naczelne miejsce w kulturze188. W ramach tego 
nurtu dużą popularność zdobył pogląd dotyczący subiektywnej (es-
tetycznej, emocjonalnej) oraz obiektywnej (plastycznej, dynamicznej, 

181 Ibidem, s. 167.
182 Ibidem, s. 177-185.
183 Ibidem, s. 212.
184 Ibidem, s. 213.
185 Ibidem, s. 218.
186 Ibidem, s. 221.
187 Ibidem, s. 227.
188 Ibidem, s. 221-223.
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intelektualnej) oceny dzieła. Postulaty literackości dzieła głosili też for-
maliści189. Twierdzili oni, że tematy, motywy, elementy fabuły, figury 
retoryczne, symbolika słowa, zastosowane środki językowe i ich układ 
wyzwalają literaturę z automatyzacji odbioru. 

W tekstach poetyckich przede wszystkim, choć nie tylko, słowa 
odsyłają myśli i uwagę odbiorcy do odpowiednich znaczeń i brzmień. 
Stąd tak ważne jest ukształtowanie zgodne z konwencją warstwy brzmie-
niowej i strukturalnej wypowiedzi ze względu na temat i rodzaj tekstu. 
Ocenie estetycznej podlegają również elementy oryginalne i twórcze  
w wypowiedzi. Są one odbierane jako wzniosłe i pożyteczne wtedy, gdy 
nie utrudniają odczytania myśli i intencji nadawcy zakodowanej w ję-
zyku. Taką wypowiedź należy uznać za pożądaną, skuteczną, stosowną 
i pozytywną. Niekiedy przesadne dążenie do ozdobności i ornamentacji 
wypowiedzi zniekształca sens i funkcję przekazu. 

4.3. wyznaczniki rEtorycznE wypowiEDzi

W tradycji retorycznej wyróżnia się „cztery zalety wysłowienia”190: po-
prawność (rozumiana jako „użycie wyrazów spajających i układanie ich 
w kolejności naturalnej; nazywanie rzeczy ich własnymi specjalnymi 
nazwami, a nie ogólnymi, unikanie dwuznaczności”191); jasność (która 
była utożsamiana ze skutecznością i zrozumiałością wypowiedzi; wy-
nikała z zastosowania „właściwych pojęć i wyrazów, prawidłowego szy-
ku zdania, unikania słów abstrakcyjnych, obcych, zapożyczonych”192); 
stosowność (polegająca na takim użyciu środków językowych, które 
pozwalają osiągnąć najkorzystniejszy efekt perswazyjny wypowiedzi, 
oddać intencję myśli i uczuć, z jednoczesnym zachowaniem norm estetycz-
nych słowa193); ozdobność (podporządkowana celowości i stosowności 

189 Ibidem, s. 227.
190 M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 

1998, s. 103. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem, s. 104. 
193 Por. ibidem, s. 104-105.
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wypowiedzi, obejmuje takie atrybuty estetyki słowa mówionego i pisa-
nego, jak: siła, blask, pomysłowość, bogactwo, dowcip, płynność, sta-
ranność, rozmaitość, wdzięk194). 

Na płaszczyźnie kultury żywego słowa dodatkowe znaczenie 
zyskuje sztuka krasomówcza oraz wyczucie stylistyczne. M. Bachtin 
twierdzi, że potoczystość, poprawność stylistyczna, dostępność i ja-
sność wypowiedzi służą „retoryczności myśli”195 i „sprzyjają wewnętrz-
nej dialogowości języka”196. Nastawienie wypowiedzi na zrozumiałość 
sprzyja zainteresowaniu nią odbiorcy. Słowo, współdziałając ze świa-
tem słuchacza, wprowadza nowe treści (wartości) do wypowiedzi197. 
W ten sposób możliwe jest przedstawienie tego, co jest istotne, dobre, 
wartościowe, interesujące, zachwycające. 

Z estetyką słowa wiąże się również problem użyteczności i sto-
sowności wypowiedzi ze względu na jej przeznaczenie, dążenie nadaw-
cy do osiągnięcia zamierzonego celu. Zasada przyzwoitości środków 
językowych będzie wzmacniała jakość komunikatu, czyli jego formę 
językową i odpowiedniość sytuacyjną. Stosowność słownictwa i jego 
jakość semantyczną można ocenić po odczuciach oraz wrażeniach, jakie 
komunikat wywarł na odbiorcach. Słowa powinny pobudzać uwagę 
odbiorcy, „zapobiegać estetycznemu znużeniu, zajmować wyobraźnię, 
zabarwiać uczuciowo, skłaniać [...] do zajęcia uczuciowego stanowiska 
względem przedstawianej treści”198. Efekt wrażeniowy potęguje do-
kładność, oryginalność i wyrazistość przedstawianych treści. Niekiedy 
zaprezentowanie rzeczywistości w sposób mętny i niewyraźny199 ma na 
celu pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej odbiorcy. 

Walor pozytywny wypowiedzi wynika również z kompetencji ko-
munikacyjnej, pragmatycznej i socjolingwistycznej nadawcy. Wiedza  
o tworzeniu jasnych, przejrzystych, nieskomplikowanych i poprawnych 

194 Ibidem, s. 105. 
195 M. Bachtin, op. cit., s. 93.
196 Ibidem, s. 107. 
197 Ibidem, s. 109.
198 E. Kucharski, Kompozycja literacka..., s. 29-30.
199 A. Gruszecka, O powieści, [w:] Problemy teorii literatury w Polsce powojen-

nej, pod red. H. Markiewicza, Wrocław 1982, s. 144.
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gramatycznie wypowiedzi, zdolność zrozumiałego wyrażania się i od-
bierania informacji przekazywanych w aktach językowych, umiejęt-
ność używania języka w różnych sytuacjach społecznych wzmacnia es-
tetykę komunikatu. Poczucie wrażliwości na wartość słowa pozwala 
odczytać intencje poznawczo-estetyczne autora tekstu. 

4.4. wyróżniki aksjoloGicznE

Bezwzględnymi wartościami aksjologicznymi jest „przyjemność, dobro  
i piękno oraz wewnętrzne ubogacenie dzieła szlachetnymi treściami”200. 
Pozwalają one odbiorcy czerpać przyjemność i upodobanie z treści i formy 
przekazu. Piękno w ujęciu filozoficznym i aksjologicznym jest utożsa-
miane z estetyką. Komunikat językowy, wywierający dobre i korzystne 
wrażenie na odbiorcy, jednocześnie przejawia elementy estetyki słowa.

M. Gołaszewska definiuje piękno następującymi określeniami: 
„budzące zachwyt, pełne podziwu, powagi, dostojeństwa, wyważone, 
zrównoważone, głębokie, zachęcające do poszukiwań, pobudzające do 
myślenia, doskonałe pod względem mistrzostwa, oryginalności, wyra-
żonych idei, nie budzące natrętnej oczywistości”201. Język komunika-
tów jest estetyczny, gdy poszczególne jego elementy zostały użyte w spo-
sób poprawny, prawidłowy, właściwy, trafny202, przemyślany i stanowczy. 

Bez wątpienia pozytywnej (estetycznej) mowie nie sprzyja bez-
myślny, bezrefleksyjny język, kiczowate, powierzchowne ujęcie świa- 
ta w języku oraz pustość, banalność ze względu na sens wypowiedzi. 
Marazm intelektualny hamuje tworzenie przekazów ciekawych i wzbu-
dzających zainteresowanie. Odbiorca oczekuje często wypowiedzi nie-
sztampowej, wysublimowanej, afektowanej i wypracowanej. Zdaniem 

200 Ibidem, s. 80-81.
201M. Gołaszewska, O naturze..., s. 102.
202 Stanisław Szober zauważa, że „dbałość o poprawność i czystość językową 

staje się niejednokrotnie zupełnym zaprzeczeniem poczucia estetycznych warto-
ści wysławiania i odwrotnie, upodobania estetyczne zacierają nieraz wrażliwość na 
wymagania porządku i ładu gramatycznego”. Por. S. Szober, Wybór pism, Warsza-
wa 1959, s. 376.
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Walerego Pisarka, nie zawsze tylko sprawność językowa oraz stopień 
opanowania reguł gramatycznych warunkują pozytywne przyjęcie ko-
munikatu203. Trudno jest jednoznacznie orzec, jakie elementy językowe 
decydują bezwzględnie o pięknie języka. Można jedynie wskazać te, 
które temu sprzyjają. Są to: „porządek myśli, sensowny i rozważny układ” 
wypowiedzi, który budzi podziw i zachwyt, jasność, zrozumiałość. 

Jakość zastosowanych środków językowych uzewnętrznia sposób 
myślenia nadawcy o świecie realnym. Odbiorcę komunikatu naraża się 
na „cierpienia natury duchowej”, gdy łamane są zasady wrażliwości ję-
zykowej (obrażające słownictwo, dewiacje językowe, wykolejenia syn-
taktyczno-semantyczne, twórcze manipulowanie językiem, wyrafino-
wana przewrotność w językowym obrazowaniu świata) oraz dobrego 
smaku (wdzięk, elegancja, harmonia, styl). Taka postawa oznacza zgodę 
na upowszechnianie się niskiego poziomu kultury języka i budowanie 
negatywnych wzorców językowych. Doprowadza to również do sytuacji, 
w której język nie dostarcza przyjemności intelektualnych, ale wyzwala 
agresję, szokuje i znieważa odbiorcę. 

O walorach estetycznych tekstów decydują wrażenia, wywołane ję-
zykową konkretyzacją przedstawianej rzeczywistości. Znaczenie aksjo-
logiczne słów stanowi o walorach przekazu językowego, jego warstwie 
znaczeniowej i intencjonalnej, a także możliwościach twórczych nadaw-
cy. Połączenie tradycyjnych elementów językowych, konstrukcyjno-
strukturalnych, dzięki którym odbiorca wyczuwa „swojskość” przekazu, 
i nowych, które „odpowszechniają” treść, daje nową jakość komunikatu, 
urozmaiconą o niekonwencjonalne przeżycia estetyczne.

4.4.1. oRyginalność

Oryginalność204, która respektuje poczucie dobrego smaku, tworzy nowe 
konwencje, formy, standardy, oferuje niepowtarzalność, pomysłowość, 
wydobywa wartości artystyczne z formy słowa, inwencję twórczą, 

203 W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 1985, s. 134.
204 Oryginalność jest zaprzeczeniem piękna, estetyki, gdy niweczy wartość, 

pomniejsza lub degraduje jakość. Por. J. Kurowicki, Kultura..., s. 39.
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innowacyjne korzystanie z wzorców, zrywa z szablonowością, mono-
tonią, jest uznawana za przejawy estetyki wypowiedzi205. Swoista od-
mienność twórcza nie powinna mieć cech dziwaczności, niepokojącej 
inności, graniczącej z prostactwem i trywialnością. Jest wartością po-
żądaną, zwłaszcza wtedy, gdy skutkiem jej jest atrakcyjność, skutecz-
ność, zrozumiałość, niepowtarzalność, autentyczność i efektywność 
wypowiedzi. Dzieło wykorzystujące te elementy przejawia z jednej 
strony subiektywizm twórczy nadawcy, z drugiej – dostarcza odbior-
cy przyjemności, rozbudza w nim wrażliwość artystyczną, ciekawość, 
wywołuje zachwyt i zmusza do wysiłku intelektualnego. 

4.4.2. pRostota

Monotonia i powtarzalność wprowadzają do języka prostotę, ład, upo-
rządkowanie, usystematyzowanie, zwyczajność, naturalność i swoj-
skość przekazu. „Nie drażnią” one standardów kulturowych, nawy-
ków i przyzwyczajeń językowych. Prozaiczność wyrazu nie pozwala 
dojrzeć „świeżości” widzenia rzeczywistości. Prostota języka, choć po-
żądana w wielu wypowiedziach, może być odbierana jako synonim 
prymitywności, operowania kodem ograniczonym języka, marazmu 
intelektualnego nadawcy. Nieudane i niestosowne używanie środków 
językowych znajduje odzwierciedlenie w estetyce odbioru określonego 
tekstu. W komunikacji publicznej daje się jednak coraz częściej zauwa-
żyć wypowiedzi, które, choć nieporadne gramatycznie, znajdują uzna-
nie wśród odbiorców ze względu na stereotypowość przekazywanych 
treści, ich powszechność, łatwość rozpoznawania.

4.5. wyróżniki forMalno-trEściowE 

Estetyka w komunikacji językowej wiąże się z koniecznością przedsta-
wienia elementów rzeczywistości pozajęzykowej w taki sposób, aby nie 

205 R.K. Zawadzki, „Poetyka” Arystotelesa i „Sztuka poetycka” Horacego, Czę-
stochowa 1996.
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została naruszona zasada przyzwoitości w formie i treści. Kształt języ-
kowy komunikatu zwraca uwagę odbiorcy na treść i na sposób jej komu-
nikowania. Stosowność wyboru środków językowych ze względu na 
intencję przekazu sprawia, że zostają podkreślone takie wartości komu-
nikatu, jak: ważność oraz prawdziwość. M. Bachtin twierdzi, że w wy-
borze formy przekazu nadawca komunikuje swoje nastawienie poznaw-
czo-estetyczne wobec prezentowanych treści206. Forma i styl wyrażają 
stosunek waloryzujący nadawcy do treści207. Wartości poznawcze, które 
zyskują potwierdzenie w stylu, muszą zostać pozytywnie zwaloryzowa-
ne w odczuciu odbiorcy. Wówczas taki przekaz wywołuje „zadowolenie 
estetyczne”. Styl wypowiedzi, ujawniający żywioł słowa, dociera inten-
sywniej do odbiorcy, wywołuje w nim wrażenia. Impresja estetyczna, 
wynikająca z odbioru dzieła, „nie może być czymś płytkim i powierz-
chownym, [...] musi rodzić się z wysiłku intelektualnego, który polega 
na rozpoznaniu przez odbiorcę [...] formy i treści [...]”208. Uczucie zado-
wolenia i satysfakcji wywołuje tylko przekaz piękny209. Wyzwala on 
u odbiorcy zjawisko katharsis, które dokonuje się w sferze uczuciowej 
i intelektualnej210.

Wybór właściwego gatunku mowy łączy się z odpowiednimi „punk-
tami widzenia, podejściami, formami myślenia, odcieniami i akcentami”211 
ze względu na sposób prezentowania treści. Jest to tym ważniejsze, że od-
biór estetyczny każdego komunikatu ujawnia jakość spostrzeżeń, do-
znań, wrażeń i sposób myślenia nadawcy komunikatu. Pozytywny odbiór 
daje tekst spójny, stanowiący jednolitą, zorganizowaną całość języko-
wą, w której walory kompozycyjno-struktutalne służą wywołaniu u od-
biorcy zamierzonych efektów artystycznych. Należy zauważyć, że dla od-
bioru komunikatu dobre jest to, co najlepsze w swoim gatunku, a więc 

206 Por. M. Bachtin, Dialog, język, literatura, pod red. E. Czaplejewicza i E. Ka-
sperskiego, Warszawa 1983, s. 174-175.

207 Por. ibidem, s. 238 oraz S. Skwarczyńska, Ze studiów nad istotą i istotno-
ścią gatunków literackich, [w:] Problemy teorii literatury..., s. 238.

208 R.K. Zawadzki, op. cit., s. 72.
209 Ibidem, s. 64.
210 Ibidem, s. 68.
211 M. Bachtin, Dialog..., s. 117.
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te cechy, które wskazują na znakomitość, doskonałość, wzorowość. 
Zwykło się określać taki akt językowy jako piękny, który spełnia swój 
cel pragmatyczny, zadanie, funkcję, budzi podziw, uznanie, zachwyt, 
ma cechy trwałego piękna, jest nieocenioną oryginalnością formy. 
Użytkownicy języka wykazują większe upodobanie do tych przekazów, 
w których ujawnia się przejrzystość kompozycyjna, umiar, proporcja, 
ład i harmonia w doborze słownictwa oraz właściwe użycie środków ję-
zykowych odnośnie do przekazywanych treści. Wpływa to na jednoli-
tość, spójność (koherencję) komunikatu. Sprzyja jednocześnie budo-
waniu dostojności, wzniosłości wypowiedzi, a także służy lekkości jej 
odbioru.

W zasadzie niemożliwe jest uchwycenie i nazwanie wszystkich 
uniwersalnych, obiektywnych aksjomatów estetycznej wypowiedzi. 
Jej walor pozytywny bywa traktowany jako rezultat intersubiektyw-
nych, indywidualnych reakcji na przejawy piękna w języku. Można 
mieć jednak przekonanie, że estetycznej wypowiedzi służą te wszystkie 
elementy języka, które wspierają dobre, rzetelne, sprawne posługiwanie 
się językiem oraz propagują piękno polszczyzny. 
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5.1. czyM jEst kultura języka? 

Wydaje się, że omówienie problemów estetyki słowa nie byłoby peł-
ne, gdyby nie ujęto w tej pracy poglądów na temat kultury języka. 
Ze względu na wielkość i rozmaitość stanowisk wobec tego problemu 
przedstawione zostaną tylko najważniejsze, które mają istotne znacze-
nie dla zrozumienia zagadnień językowo-estetycznych. 

Stanisław Szober podkreśla istotny związek kultury języka z kul-
turą duchową człowieka. Według językoznawcy, refleksja nad kulturą 
języka obejmuje poczucie językowe, sposób budowania wypowiedzi, 
właściwy dobór środków językowych ze względu na ich stylistyczno-
emocjonalne nacechowanie212. Na związek kultury języka ze stanem 
umysłowym człowieka wskazywał Z. Klemensiewicz213. Z rozważań 
zawartych w artykule Higiena językowego obcowania można wyciągnąć 
wnioski, że jakość myślenia i mówienia w języku ma wpływ na stany za-
chodzące w psychice człowieka, w jego sferze duchowej. Walory słowne 
wypowiedzi warunkują higienę psychiczną człowieka, mogą prowadzić 
do jego degradacji duchowej. 

Według H. Kurkowskiej, kultura języka to „1) działalność zmie-
rzająca do udoskonalenia języka i rozwinięcia umiejętności posługiwania 
się nim w sposób poprawny i sprawny; 2) stopień umiejętności popraw-
nego i sprawnego używania języka”214. Podobne rozumienie kultury ję-
zyka proponuje Walery Pisarek. Zdaniem językoznawcy, refleksja nad 

212 S. Szober, Na straży języka. Szkice z zakresu poprawności i kultury języka 
polskiego, Warszawa 1937, s. 58-62. 

213 Z. Klemensiewicz, Higiena językowego obcowania, „Język Polski” 1965, 
XLV, z. 1, s. 1-8.

214 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit., s. 58-59

5. EstEtyka w kręGu tEorEtycznych  
zaGaDniEń kultury języka
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kulturą języka obejmuje „1) stopień znajomości środków językowych 
oraz sprawność w świadomym i krytycznym korzystaniu z nich; 2) zabie-
gi mające na celu podniesienie poziomu znajomości języka i sprawności 
jego używania”215. 

Jan Safarewicz twierdzi, że wyrażenie kultura języka jest dwu-
znaczne. Najważniejszymi jej wyznacznikami według niego są: kultu-
ralność języka, to jest jego związek z poziomem kultury narodu i kulty-
wowanie języka, czyli dbałość o jego wysoki poziom216. 

Antoni Furdal uważa, że ocena normatywna faktów językowych 
jest elementem kultury języka. Zdaniem tego językoznawcy, każdy akt 
językowy podlega ocenie ze względu na funkcję komunikatywną, po-
znawczą, emocjonalną. Stosowność użycia znaków językowych określa 
waloryzację estetyczną komunikatu217. 

Alojzy A. Zdaniukiewicz uważał, że należy dostrzec w kulturze ję-
zyka oprócz problemów poprawnościowych także zagadnienia związane 
z twórczą zdolnością językową człowieka218. 

Definicje kultury języka, rozwijające wszystkie wymienione 
wcześniej, proponuje J. Puzynina. Sytuuje ona zakres wiedzy o pięknie 
słowa w sferze wartości duchowych. Takie rozumienie kultury języka 
ma silne nacechowanie aksjologiczne. Twierdzi również, że kultura ję-
zyka to „umiejętność czy też stopień umiejętności właściwego posługi-
wania się językiem, [...] działalność naukowa, popularnonaukowa i pu-
blicystyczna oraz jej wytwory mające na celu a) szerzenie wiedzy o ję-
zyku, ukazywanie istotnych wartości języka jako składnika kultury, 
jego roli, funkcji w życiu społecznym i indywidualnym; b) rozwijanie 
umiejętności właściwego posługiwania się językiem, a także rozpozna-
wania (przy odbiorze komunikatów) niewłaściwości użycia języka”219. 

215 Encyklopedia języka polskiego, s. 200.
216 J. Safarewicz, Kilka uwag o kulturze języka, [w:] W służbie nauce i szkole. Księ-

ga pamiątkowa poświęcona Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa 1970, s. 323.
217 A. Furdal, Ważniejsze zasady językoznawstwa normatywnego, „Rozprawy 

Komisji Językowej WTN” 1971, VIII, s. 63-73.
218 A.A. Zdaniukiewicz, Zagadnienie twórczej zdolności językowej w dawnej 

i dzisiejszej teorii kultury języka, „Poradnik Językowy” 1980, z. 7, s. 341-347.
219 J. Puzynina, Słowo..., s. 116-117.
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Uważa też, że do zakresu kultury języka należy ocena modeli zacho-
wań językowych220. Umiejętność właściwego posługiwania się języ-
kiem, zdaniem J. Puzyniny, charakteryzuje się uprzejmością, nie razi 
poczucia estetycznego i jest zgodne z zasadami dobrego współdziałania 
językowego221. Językoznawczyni zwraca uwagę na zasadność „ukazy-
wania ludziom języka jako wartości [...], co kryje w sobie piękno, co 
wiąże się z przeszłością, co otwiera szerokie horyzonty interpretacji 
świata, a także języka w jego funkcjach służebnych – poznawczej, in-
formacyjnej, perswazyjnej i innych”222. Dodaje ona również, że „rozu-
miejąc i czując wartość języka, człowiek staje się duchowo bogatszy, po-
dobnie jak poznaje wartość dzieła sztuki”223. Z pragmatycznych założeń 
w koncepcji kultury języka, które proponuje J. Puzynina, wynika rów-
nież takie rozumienie kultury słowa, które uwzględnia poprawność  
i sprawność językową224. 

W książce Językoznawstwo normatywne M. Bugajski przedstawił 
trzy znaczenia kultury języka: wartościujące, praktyczne oraz norma-
tywne. W rozumieniu pierwszym kultura języka „odnosi się do stopnia 
opanowania języka przez jego użytkowników; oznacza wtedy poziom 
znajomości środków językowych i umiejętności świadomego korzysta-
nia z nich”225. Zdaniem M. Bugajskiego, z tego punktu widzenia kul-
tura języka może stanowić podstawę do oceny poziomu kultury słowa 
w rozwoju społeczeństwa. 

Kultura słowa w rozumieniu praktycznym „oznacza działalność 
mającą na celu pielęgnację języka, jego ochronę przed wszelkimi niepo-
żądanymi zjawiskami oraz dbałość o sprawne i elastyczne formułowanie 
wypowiedzi”226. 

Z kolei ujęcie normatywne „opisuje zasady społecznego funkcjo-
nowania języka i wyznacza naukowe podstawy jego funkcjonowania 

220 Ibidem, s. 117.
221 Por. ibidem.
222 Ibidem, s. 118.
223 Ibidem, s. 119.
224 Ibidem, s. 120.
225 M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 14-15.
226 Ibidem, s. 15



© Uniwersytet Zielonogórski 

64 estetyka W kRęgu teoRetycznych zagaDnień kultuRy języka

w praktyce”227. W szczególności chodzi tu o „ustalenie zasad kształto-
wania języka, oddziaływanie na jego rozwój, [...] wypracowanie zasad 
ocen form językowych oraz wyznaczenie kryteriów doboru środków  
w poszczególnych wypowiedziach, [...] działania doraźne polegające na 
wartościowaniu tworzonych tekstów i użytych w nich form, jak i dzia-
łania, których celem jest sterowany rozwój języka”228. 

Jan Miodek w książce Kultura języka w teorii i praktyce podaje na-
stępujące znaczenie omawianego terminu: „nauka o optymalnych wy-
borach elementów językowych-gramatycznych i stylistycznych”, której 
celem jest „szerzenie wiedzy wyraźnej o zjawiskach językowych”229. 

A. Markowski zestawił kulturę języka w trzech znaczeniach: opi-
sowym, normatywnym i terminologiczno-językowym. W rozumieniu 
pierwszym jest to „zespół właściwości charakteryzujących postawę wo-
bec języka osób, które się tym językiem posługują”230. Taka postawa 
wynika ze świadomości językowej, a więc intuicji językowej oraz z re-
fleksyjnego używania języka. O kulturze języka, zdaniem A. Markow-
skiego, można również mówić w ujęciu normatywnym. Zakłada ono 
takie używanie języka, które jest sprawne, poprawne, zgodne z etyką  
i estetyką słowa. Istotą tak rozumianej kultury słowa jest praktyczna umie-
jętność sprawnego i poprawnego mówienia i pisania, zgodna z przyjętymi 
regułami i wzorami231. 

W rozumieniu terminologiczno-językowym kultura języka ustala 
językoznawcze podstawy działalności kulturalno-językowej”232, ukie-
runkowane na wykształcenie pewnego myślenia humanistycznego, 
pozwalającego na używanie języka zgodnie z zaleceniami normatyw-
nymi i ocenami wartościującymi w języku. A. Markowski wyraża rów-
nież pogląd, że najistotniejszym zadaniem kultury słowa jest szerzenie 
pozytywnych wzorów językowych w zakresie norm stosowności użycia233. 

227 Ibidem.
228 Ibidem.
229 J. Miodek, Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983, s. 79.
230 Nowy słownik poprawnej polszczyzny, s. 1669.
231 Ibidem. 
232 Ibidem, s. 1670.
233 Por. ibidem.
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W literaturze przedmiotu mówi się również o dwóch ujęciach kul-
tury języka: podmiotowym oraz normatywnym234. Pierwsze – charak-
teryzuje poziom wiedzy o języku jednostki lub społeczeństwa. Obej-
muje ono „propedeutyczną wiedzę o języku [...], umiejętność właściwego 
posługiwania się językiem oraz wrażliwość na jego piękno i brzydotę, 
użycie właściwe i niewłaściwe”235. Ujęcie normatywne wskazuje na po-
trzebę kształtowania postawy humanistycznej wśród użytkowników 
polszczyzny i upowszechniania działalności popularnojęzykowej. 

Kultura języka jest składnikiem kultury osobistej człowieka, a więc 
jego kultury duchowej. Kształtuje ona myślenie w języku, wrażliwość 
na stosowność słowa. Kultura języka każdego tekstu uwrażliwia na 
jego wartości poznawcze i estetyczne: więc na to, co „piękne, nijakie, 
brzydkie, [...], co dziwi, zaskakuje, drażni, [...], co wiąże się z harmonią 
i dysharmonią składników, [...] z odkrywczym ukazywaniem w struk-
turach językowych relacji między elementami rzeczywistości i nazwami 
tych elementów z tym, co nazywamy ubogaceniem języka”236. Autorzy 
hasła kultura języka polskiego w tomie Współczesny język polski twierdzą, 
że formułuje ona oceny i normy dotyczące kompetencji językowej i kon-
kretnych zachowań językowych w aktach komunikacji, a także postaw 
uczestników tych aktów wobec siebie nawzajem237. Kultura języka ma 
wiele wspólnego z etyką słowa, która wyraża szacunek dla godności 
człowieka, odpowiedzialność za słowo, jego odbiór oraz użycie zgodne 
z zasadami współdziałania językowego, czyli normą poprawnościową  
i stylistyczną danej odmiany języka238.

Ograniczony z konieczności przegląd stanowisk dotyczących kul-
tury słowa pozwala wyprowadzić następujące wnioski:

1. Kultura słowa, której zasadniczymi wyróżnikami są poprawność 
i sprawność językowa, stanowi o kulturze osobistej mówiących. 

2. Kultura języka kształtuje kulturę myślenia i mówienia. Jest 
ona powiązana z aksjologią i etyką słowa. W związku z tym 

234 Por. Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 48.  
235 Ibidem, s. 48.
236 Ibidem, s. 51.
237 Por. ibidem, s. 52. 
238 Por. ibidem, s. 51. 
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formuje zasady użycia wyrazów i wyrażeń ze względu na normy 
społeczno-obyczajowe. 

3. Normuje ona także sposoby zachowania językowego, sprzyjające 
tworzeniu się atmosfery grzeczności. 

5.2. EstEtyka języka w świEtlE kultury słowa

Estetyka języka staje się również podstawą dla kultury słowa na płasz-
czyźnie pragmatyki lingwistycznej. Wskazuje ona na właściwe rela-
cje między znakami językowymi a ich użytkownikami ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywacji psychologicznych nadawcy i odbior-
cy, społecznych uwarunkowań aktów mowy, aspektów użycia języka, 
skuteczności aktu komunikacji, reguł i zasad konwersacji oraz sposobu 
interpretacji wypowiedzi. 

Zdaniem J. Puzyniny, „żeby dojść do znaczenia intencjonalne-
go, musi odbiorca znać kod pragmatyczny, rozumiany jako ogólne me-
chanizmy przenośni, ironii, hiperboli, aluzji, konstrukcji skrótowych, 
sposoby wykorzystywania konotacji wyrazów, uzyskiwanie nadwyżek 
ekspresji przez łamanie konwencji, słowem te wszystkie mechanizmy, 
którymi posługuje się nadawca, a które musi wykryć odbiorca, szukają-
cy niesprzecznego i najbardziej w danej sytuacji podobnego rozumienia 
tekstu nadawcy”239. 

We współczesnej polszczyźnie obserwuje się gwałtowny wpływ 
środków masowego przekazu na kształtowanie się wątpliwych este-
tycznie językowych zachowań wśród mówiących. Brak poczucia wraż-
liwości na słowo prowadzi do zaniżenia świadomości językowej, do 
upowszechniania się nonszalancji językowej w codziennych kontaktach 
międzyludzkich. Estetyczna funkcja języka jest szczególnie pożądana 
tam, gdzie język komunikacji codziennej przybiera cechy kiczu, jest 
pozbawiony dobrej jakości. Uwidaczniają się w nim wulgaryzmy, do-
sadne sformułowania, obsceniczne dwuznaczności, a nade wszystko nie-
pokoi chamstwo i chuligaństwo językowe. Powszechne staje się gwałce-
nie przyzwoitości językowej oraz panowanie maniery pornograficznej. 

239 J. Puzynina, Lingwistyka a problem..., s. 408-416. 
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Niewłaściwe relacje między językiem a kulturą prowadzą do dyskom-
fortu psychicznego i uczuciowego oraz wywołują reakcje ujemne. 

Nie bez znaczenia dla omawianego zagadnienia jest dobór środ-
ków językowych w zależności od określonego rodzaju komunikatu. 
Kultura słowa ukształtowała konwencjonalne reguły budowy komuni-
katu oraz zarysowała granice między tym, co podlega akceptacji ze wzglę-
dów estetycznych, a tym, co pod wpływem emocjonalnej funkcji języka, 
może ulec modyfikacji w zakresie budowy komunikatu językowego. 
Odstępstwa od przyjętych reguł tworzenia przekazów językowych 
wprowadzają wiele niejasności i zakłóceń informacyjnych, przyczyniają 
się do nieczytelności komunikatu. W ten sposób wywołują dezaprobatę 
społeczną dla tego rodzaju zmian. 

J. Puzynina za podstawę definicji kultury języka objęła jej walor 
prakseologiczny, czyli wszelkie metody celowej komunikacji w znacze-
niu estetycznym i etycznym, w której ujawnią się umiejętności właści-
wego posługiwania się językiem240. Takie używanie języka, które jest 
zgodne z normami poprawnościowymi, J. Puzynina uważa za najważ-
niejsze, gdyż sprzyja ono podnoszeniu ogólnej świadomości językowej 
użytkowników oraz ustaleniu i prezentowaniu modeli językowych241. 
Umiejętne i poprawne posługiwanie się znakiem językowym wpływa 
na kształtowanie się poziomu kultury języka i poczucia estetycznego 
wśród jego użytkowników. Przestrzeganie normy estetycznej w komuni-
kacji językowej jest uzasadnione względami pragmatycznymi. Kompe-
tencja językowa oraz wyczucie stosowności określonych form językowych 
sprzyjają fortunności wypowiedzi242. 

Niektóre codzienne komunikaty językowe dowodzą nieumie-
jętności poprawnego budowania wypowiedzi. Odbierane są one jako 
dziwne, nielogiczne, agresywne, nieuprzejme, nastawione na walkę 

240 J. Puzynina, O pojęciu kultury języka, [w:] Słowo – wartość – kultura, Lub-
lin 1997, s. 158.

241 Ibidem.
242 Względy pragmalingwistyczne nakazują zastosować kulturę słowa w dzie-

dzinie gramatyki tekstu, czyli „poprawności komunikacyjnej, konstruowania i od-
bioru tekstu, jego stylistyki – poprawności stylistycznej”. J. Anusiewicz, Pragmaty-
ka lingwistyczna a kultura języka, „Poradnik Językowy” 1986, z. 9-10, s. 623-624.
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słowną. Wskazują na brak kultury rozmówców. W komunikacji mię-
dzyludzkiej pewne wyrażenia i działania językowe, stosowane zgodnie 
z regułami językowymi, wyzwalają odpowiednie konsekwencje komu-
nikacyjne w określonych okolicznościach. Kultura porozumiewania się 
wymaga przewidywania efektów stosowania określonych wyrażeń języ-
kowych. Przez użytkowników języka pewne komunikaty są odbierane 
z niechęcią i pewnym obrzydzeniem. Odstraszają one językową formą 
przekazywania informacji. Powodem takiego stanu rzeczy jest niewyko-
rzystywanie w sposób przydatny, celowy i stosowny środków językowych 
do wyrażania intencji, uczuć oraz myśli. 

Kultura języka wskazuje na istotne znaczenie posługiwania się ję-
zykiem w sposób zgodny z zasadami dobrego współdziałania języko-
wego243. J. Puzynina uważa za istotne łączenie kultury słowa i warto-
ści duchowych, ponieważ wrażliwość na słowo pozwala dostrzec treści 
aksjologiczne, zawarte w języku oraz usprawnić umiejętności wyrażania 
ocen i emocji ze względu na styl wypowiedzi, sytuację komunikacyjną 
i odbiorcę244. 

Zygmunt Zagórski proponuje rozważanie kultury języka w kon-
tekście zagadnień językoznawstwa normatywnego (praktycznego)245. 
Rozwijając tę koncepcję, stwierdza on, że zagadnienia poprawnościo-
we należy widzieć w perspektywie kultury społecznej, a przede wszyst-
kim problematyki pragmatycznej i socjolingwistycznej, do których za-
licza między innymi kulturę języka w aktach komunikacji językowej, 
kulturę języka w związku z interakcją społeczną, z elegancją i higieną 
obcowania językowego246.

M. Bugajski twierdzi, że ze względu na „maksymalną społeczną 
efektywność komunikacyjną”247 w ramach kultury języka należałoby 
zwrócić szczególną uwagę na konieczność sformułowania obiektywnych, 

243J. Puzynina, O pojęciu..., s. 158-159.
244 Ibidem, s. 267.
245 Z. Zagórski, Z problematyki kultury języka i poprawności językowej, „Stu-

dia Polonistyczne” 1992, XX, s. 189-197.
246 Ibidem, s. 191.
247 M. Bugajski, Pół wieku kultury języka w Polsce 1945-1995, Warszawa 

1999, s. 11.
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stosownych zasad i norm oceny dla poszczególnych rodzajów komuni-
katów językowych. Z punktu widzenia estetyki języka „przekroczenie 
granicy swobodnego operowania środkami językowymi [...] musi powo-
dować naruszenie zasad budowy komunikatu językowego i w związku 
z tym naruszenie podstawowych funkcji języka. Byłoby tak wtedy, gdy 
środki, których użyto do budowy danego komunikatu, byłyby nieodpo-
wiednie i niewystarczające. Tekst taki z punktu widzenia obowiązującej 
normy ocenimy wtedy negatywnie”248. Genologiczne uwarunkowanie 
komunikatu językowego narzuca pewne ograniczenia w korzystaniu  
z zasobu środków leksykalnych. Przekroczenie zasady stosowności środ-
ków językowych ze względu na przekaz językowy wiąże się z pewnymi 
sankcjami natury estetycznej. 

Realizacja estetyki języka w kulturze słowa będzie także przeja-
wiała się na płaszczyźnie interakcji społecznych, czyli w fortunności 
aktów mowy, zachowaniu norm i zasad właściwych dla etykiety języ-
kowej, formuł grzecznościowych oraz honoryfikatywności. Brak zada-
walającego ze względów estetycznych poziomu kultury słowa wynika 
z pomijania i nierespektowania gramatyki grzeczności249. Zachowanie 
właściwej relacji dystans – poufałość między uczestnikami komuni-
kacji jest wyznaczane odpowiednimi formami gramatycznymi i styli-
stycznymi. Gramatyka grzeczności zapewnia właściwy charakter kon-
taktów oficjalnych i nieoficjalnych oraz uściśla kontekst sytuacyjny ko-
munikatu. Funkcjonowanie estetyki języka w komunikacji społecznej 
wymaga respektowania zasad poprawnego konstruowania wypowiedzi 
ze względu na typ kontekstu językowego, szacunek i respekt wobec ewen-
tualnego odbiorcy (adresata) komunikatu. Sytuacja komunikacyjna 
narzuca właściwe użycie języka, co w konsekwencji powinno wyzwo-
lić uczucie zachwytu i zadowolenia z formy komunikatu językowego. 

Kultura języka również obejmuje doskonalenie aktów mowy na 
płaszczyźnie kompetencji językowej, komunikacyjnej, pragmatycz-
nej oraz socjolingwistycznej w takim stopniu, by nie podważały one 

248 M. Bugajski, Językoznawstwo..., s. 92.
249 R. Huszcza, O gramatyce grzeczności, „Pamiętnik Literacki” 1980, LXXI, 

z.1, s. 175.



© Uniwersytet Zielonogórski 

70 estetyka W kRęgu teoRetycznych zagaDnień kultuRy języka

poczucia estetycznego. Świadomy wybór znaków językowych pozwala 
uniknąć nieporozumień, dwuznaczności, eliminuje niepożądane ko-
notacje, usprawnia przebieg komunikacji językowej oraz porządkuje 
tok myślowy nadawcy komunikatu. Tak rozumiana kultura estetycz-
na prowadzi do powodzenia komunikacyjnego. Konieczność zaistnie-
nia wartości estetycznej w komunikacji społecznej jest zasadne również  
z punktu widzenia szerzącego się snobizmu językowego, dominacji 
słownictwa potocznego o nacechowaniu ekspresywnym, ujawniającej 
się agresji językowej oraz występowania różnych niepożądanych form 
innowacji leksykalnych.

Mówiąc o kryterium estetycznym w komunikacji społecznej, 
należy mieć na uwadze wartości tkwiące w środkach leksykalnych. 
Wpływ na kulturę porozumiewania się ma pragmatyczno-estetyczna 
konotacja środków językowych, które kształtują ogólny wydźwięk wy-
powiedzi. Właściwy dobór środków językowych, ich użycie w odpo-
wiednich kontekstach leksykalnych zgodnych ze znaczeniem seman-
tycznym wyrazów usprawnia odczytanie i interpretację komunikatu. 
Pisał o tym W. Doroszewski: „Każdy posługujący się słowami powi-
nien to robić w taki sposób, żeby się nie rozmijać z tym, co te słowa  
w danym środowisku znaczą. Wystrzeliwanie indywidualnymi pomy-
słami ponad poziom utrwalonych w danym środowisku zwyczajów ję-
zykowych, zeskakiwanie na bok z tej drogi myślowej, którą toruje każ-
demu wyraz w swojej ustabilizowanej społecznie treści znaczeniowej, 
nie jest wykonywaniem pożytecznej pracy, ale jest szerzeniem zamętu 
myślowego”250. 

Estetyka języka w wypowiedziach jest konsekwencją zrozumie-
nia zamierzonej intencji komunikatu językowego. Konstruowaniu wy-
powiedzi powinien towarzyszyć świadomy, jednoznaczny, precyzyjny 
dobór wyrazów tak, aby uniknąć dwuznaczności i niefortunności wy-
powiedzi. Estetyka języka w komunikacji społecznej wymaga, by treść 
komunikatu językowego prezentowała w sposób jasny, klarowny i zrozu-
miały myśli nadawcy, uwzględniając przy tym twórczy charakter języka 
w tworzeniu tekstów. 

250 W. Doroszewski, O kulturę słowa, t. II, Warszawa 1968, s. 234-235.
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5.3. kultura słowa w koMunikacji MięDzyluDzkiEj

Wydaje się istotne ze względu na estetykę odbioru określonych zachowań 
językowych oraz ich znaczenie w wymiarze kulturalno-obyczajowym 
przedstawienie opinii różnych językoznawców na temat roli kultury 
słowa w komunikacji międzyludzkiej251.

5.3.1. Ważniejsze stanoWiska Wobec etyki słoWa

Przedstawienie opinii na temat etyki słowa pozwoli na określenie, czym 
są normy etyczne w procesie komunikacji międzyludzkiej i jakie jest ich 
miejsce w działalności kulturalnojęzykowej. Omówienie wszystkich 
poglądów istotnych dla etyki słowa jest chyba niemożliwe. Z tego powo-
du, prezentując stanowiska związane z przedmiotem artykułu, kierowano 
się względami subiektywnymi252.

Etyka określa normy i wyraża oceny moralne związane z dzia-
łalnością człowieka i jego sposobem myślenia oraz poznawania świa-
ta. Opisanie jej nastręcza wiele trudności, a jej wyznaczniki nie dają się 
łatwo uchwycić i opisać ze względów kulturowych i pragmatycznych. 

Etyka słowa to domena kultury języka, nazywana jest ona moral-
nością komunikacyjną, etyką kontaktów językowych, fortunnością 
międzyludzkiej komunikacji. Wykazuje związek z pragmatyką aksjo-
logii253 w takim stopniu, w jakim wyrazy wartościujące wpływają na 
sposób interpretowania i poznawania rzeczywistości pozajęzykowej. 
Ukazuje „wzór kontaktu językowego, spełniającego m.in. podstawowe 
wymogi moralne”254. 

251 Mówiłam o tym na Zielonogórskich Seminariach Polonistycznych (2006). 
Tekst wystąpienia w druku.

252 Rozdział ten jest przedrukiem artykułu Ważniejsze stanowiska wobec ety-
ki słowa, [w:] Między słowem a obrazem. Filologia Polska 3, pod red. K. Smużniaka, 
Zielona Góra, 2007, s. 11-19.

253 T.P. Krzeszowski, Aksjologiczne aspekty semantyki językowej, Toruń 1999, s. 17.
254 A. Pajdzińska, J. Puzynina, Etyka słowa, [w:] O zagrożeniach i bogactwie 

polszczyzny, red. J. Miodek, Wrocław 1996, s. 44.
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Najszerzej problematykę etyki mowy omawia J. Puzynina, propo-
nując wieloaspektowe ujęcie tego zagadnienia. Językoznawczyni pod-
kreśla znaczenie ludzkiej psychiki. Uważa ona, że język może kaleczyć 
sferę duchową człowieka oraz deformować jego sposób widzenia świata, 
jeżeli zostaną użyte następujące zabiegi językowe: manipulacja, kłam-
stwo, insynuacja, obłuda. Nierespektowanie etyki słowa w komunikacji 
językowej wpływa niekorzystnie na rozwój duchowy człowieka i utrud-
nia budowanie relacji szczerych, opartych na życzliwości i szacunku dla 
partnera255.

Charakteryzując etykę słowa, J. Puzynina zwraca również uwagę na 
aspekt transcendentalny (duchowy) słowa, które kształtuje humanistycz-
ną postawę człowieka wobec kultury języka. Wyjaśnia ona, że kształt 
ludzkiej osobowości „zależy od jakości słowa, którym się człowiek 
zwykł posługiwać. Zależy od tego, jaką rangę ma to słowo w jego ży-
ciu, jak łączy się w nim to, co jest «literą» z tym, co jest «duchem», czy 
istnieje związek pomiędzy słowem i sumieniem człowieka. Przywraca-
nie (nadawanie?) właściwej rangi słowu w życiu jednostki i społeczeń-
stwa, ukazywanie jego piękna, jego perspektyw poznawczych i etycz-
nych, przestrzeganie przed jego użyciem niewłaściwym, niszczącym, 
zubożającym – to główne zadania prawdziwie humanistycznej kultury 
słowa”256. 

Omawiane tu zagadnienie J. Puzynina rozważa także z perspek-
tywy biblijnej etyki mowy. Podaje ona wykładniki etycznej oceny wy-
powiedzi, które wynikają z filozofii języka w Biblii. Są nimi: „społecz-
ny, głęboki sens dobrego, mądrego słowa”257, „opanowanie emocji”258, 
„stosunek tego, co mówimy, do tego, co myślimy i czujemy”259, „mówienie 
tego, co się naprawdę wie”260, „powstrzymywanie się od przysiąg”261, „roz-
tropność w posługiwaniu się mową [...], stosowność wypowiedzi wobec 

255 J. Puzynina, Słowo – wartość – kultura, Lublin 1997, s. 259.
256 Ibidem, s. 56-57.
257 Ibidem, s. 60.
258 Ibidem, s. 61.
259 Ibidem. 
260 Ibidem, s. 63
261 Ibidem.
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sytuacji i partnerów aktu mowy”262, „stałość wypowiadanych poglądów”263, 
„powściągliwość w mowie”264 oraz mądrość wypowiadanych myśli265. 

Istotny w badaniach nad normami etycznymi w języku jest 
aspekt pragmatyczny. Zdaniem J. Puzyniny, interpretacja aktów mowy 
z uwzględnieniem ich kontekstu, intencji nadawcy i oczekiwań odbior-
cy266 oraz konotacja słów, metafor, ironii267 pozwala mówić o fortun-
ności lub niefortunności komunikacyjnej określonych przekazów268.

Rozwijając myśl o etyce słowa warto zwrócić uwagę na potrzebę 
opisu słownictwa etycznego. Jest to istotne ze względu na jasność i wy-
razistość rozumienia znaczenia słów dotyczących moralności i używa-
nia ich w tych samych znaczeniach przez użytkowników polszczyzny. 
Mówi o tym poniższy cytat: „zbyt ważne są sprawy, których te wyrazy 
dotyczą, by przystawać bez żadnych ingerencji na ich nieostrość zna-
czeniową, uniemożliwiającą często skuteczne myślenie i porozumiewa-
nie się na temat problemów moralnych nawet tam, gdzie nie wchodzą 
w grę rzeczywiste różnice poglądów”269. 

Warunkiem udanej komunikacji językowej jest styl, ponieważ 
utrwala wartości poznawcze, estetyczne, moralne, które są uznawane 
przez społeczeństwo270. W komunikacji codziennej można wskazać 
teksty, w których normy etyczne wyznacza: „rzetelność, jasność, jedno-
znaczność i logiczność układu”271 oraz odpowiedzialność za słowo, które 
nazywa rzeczywistość i wpływa na sposób jej interpretacji. Etykę komu-
nikacji międzyludzkiej niszczy szyderstwo, znieważanie odbiorcy, „ostra 
aksjologizacja wypowiedzi i nierzetelność”272. 

262 Ibidem.
263 Ibidem.
264 Ibidem, s. 65.
265 Ibidem, s. 66.
266 Ibidem, s. 53.
267 Ibidem, s. 58.
268 Ibidem, s. 55-56.
269 Ibidem, s. 291.
270 Ibidem, s. 122.
271 Ibidem, s. 123.
272 Ibidem, s. 124.
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J. Puzynina i A. Markowski proponują rozważanie etyki słowa  
w kontekście właściwego użycia języka, czyli odpowiedzialności za wy-
powiadane słowo i jego odbiór. Ma to związek z wyborem „między 
milczeniem a mówieniem [...], słuchaniem (czytaniem) i niesłucha-
niem (nieczytaniem) komunikatów”273. Dostrzegają oni również prze-
jawy norm etycznych w takich zachowaniach językowych, które mogą 
zaspokoić potrzeby psychiczne człowieka. 

W dyskusji nad referatem A. Markowskiego Językoznawstwo nor-
matywne dziś i jutro – zadania, szanse, zagrożenia274 M. Marcjanik wy-
raziła opinię, że wyznacznikiem etyki słowa w wypowiedziach jest ka-
tegoria stosowności użytych środków językowych, które są wyrazem 
szacunku dla odbiorcy. Odnosząc się do tego samego referatu, K. Kło-
sińska275 wskazała, że etykę słowa w przekazie tworzy sposób i jakość 
przekazu oraz respektowanie norm grzeczności językowej. 

J. Puzynina i Anna Pajdzińska proponują rozumienie rozważanego 
tu problemu przez pryzmat etyki międzyludzkiej komunikacji, która 
powinna uwzględniać takie posługiwanie się językiem i taki stosunek 
do niego, które prowadzą do dobra, prawdy i piękna276. Autorki arty-
kułu Etyka słowa opisują zasady277 sprzyjające „dobru (szczęściu) komu-
nikacyjnemu”. Żeby je respektować, nadawca powinien: 
−	 mówić tak, by partnerzy czuli się bezpiecznie i mieli świadomość 

akceptacji,
−	 mówić to, co się uważa za prawdę, chyba że przemilczenie lub na-

wet kłamstwo są uzasadnione dobrem innych,
−	 mówić tak, by nie utrudniać partnerowi rozumienia i nie dener-

wować go brakiem poprawności lub snobizmem językowym,
−	 nie krzywdzić drugiego człowieka ani też grup społecznych sło-

wem wrogim, poniżającym, raniącym,

273 A. Markowski, J. Puzynina, Kultura języka, [w:] Współczesny język polski, 
pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001, s. 53.

274 Tekst referatu znajduje się na stronie http://www.rjp.pl.
275 Ibidem.
276 A. Pajdzińska, J. Puzynina, Etyka słowa..., s. 41.
277 Ibidem, s. 42.
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−	 nie okłamywać innych, nie manipulować nimi za pomocą półprawd, 
pochlebstw, demagogii, szantażu. 

Odbiorca sprawia, że komunikacja przebiega godnie z zasadami ety-
ki, jeśli:
−	 nie zrywa dialogu, nie zamyka się na słowo innych, nie kieruje się 

z góry powziętymi uprzedzeniami,
−	 nie jest też naiwny w odbiorze komunikatów, zdaje sobie sprawę 

z możliwości okłamywania i manipulacji,
−	 wysłuchuje innych z dobą wolą, starając się zrozumieć ich racje. 

Na problem etyki słowa zwrócił uwagę A. Markowski. Twierdzi 
on, że powodzenie kontaktu językowego w aktach komunikacyjnych 
jest możliwe, gdy partnerzy nie traktują się instrumentalnie, lecz pod-
miotowo, gdy szanują swoje poglądy i przyzwyczajenia, mają szczere 
intencje i nie wykazują podejrzliwości wobec siebie278. 

Problematyka związana z etyką słowa była przedmiotem konferen-
cji zorganizowanej 27 kwietnia 1992 roku przez Komisję Kultury Słowa 
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Zaprezentowane tam wypo-
wiedzi zostały zebrane i opublikowane w tomie Etyka międzyludzkiej 
komunikacji279. Z przedstawionych w nim stanowisk wynika, że etyka 
słowa ma wiele wspólnego nie tylko z semantyką kognitywną, aksjologią, 
pragmatyką, ale również z socjologią, filozofią, teologią i psychologią. 

W kontekście socjologii nierespektowania etyki słowa w działa-
niach społecznych jest widoczne, gdy proces komunikowania się roz-
mówców jest systematycznie zniekształcany „na poziomie czysto werbal-
nym, przy niedyskutowaniu, nierozpoznawaniu i niepodzielaniu zasad, 
które partnerów winny obowiązywać w ustanawianiu rzeczywistości 
za pomocą słów”280. 

Ze względu na filozofię języka można wskazać następujące zasady 
dyskusji racjonalnej281, które sprzyjają budowaniu właściwych relacji 
interpersonalnych: 

278 A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, 
Warszawa 2005, s. 85.

279 Etyka międzyludzkiej komunikacji, red. J. Puzynina, Warszawa 1993.
280 A. Giza, Na czym polega „etyczna komunikacja”?, [w:] Ibidem, s. 20.
281 T. Hołówka, Zasady dyskusji racjonalnej, [w:] Ibidem, s. 24-27. 
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−	 zasada równych praw, która polega na takim prezentowaniu po-
glądów przez strony, któremu nie towarzyszy krytyka i atak,

−	 zasada odpowiedzialności, zgodnie z którą rozmówcy są gotowi 
do obrony swoich sądów,

−	 zasada uczciwości, polegająca na liczeniu się ze zdaniem oponenta,
−	 zasada relewancji, która może funkcjonować, gdy oponent za po-

mocą stosownie dobranych argumentów dąży do tego, by odbiorca 
zaakceptował jego stanowisko,

−	 zasada konsensu – w dowodzeniu swoich racji oponenci odwołują 
się do twierdzeń adwersarza.
W teologicznym ujęciu ducha prawdy etyka słowa to taka forma 

międzyludzkiej komunikacji, która nie jest użyciem języka w sposób 
niegodziwy. Zastosowanie języka w określonej sytuacji komunikacyjnej 
świadczy o szacunku do samego siebie oraz do współrozmówcy. W świe-
tle ducha prawdy mowa jest „sakramentem wzajemnego komunikowania 
samych siebie”282, który prowadzi do „wytworzenia się jakieś przestrze-
ni egzystencjalnego współodczuwania”283 oraz staje się „narzędziem 
budowania bardziej ludzkiego świata”284. 

Refleksję nad etyką słowa w komunikacji międzyludzkiej Jacek  
J. Jadacki wyraża w następującym stwierdzeniu: „Stopień potępienia nie-
prawych – niegodnych i niegodziwych – czynności językowych zależy 
od natężenia szkodliwości (dokuczliwości) tych zachowań. Sprawca 
ran zadanych honorowi, intymności, lojalności, delikatności i autono-
mii jest odpowiedzialny za nie, mimo że głębokość tych ran zależy nie 
tylko od siły jego ciosu, lecz także od poziomu odporności psychicznej  
i fizycznej ranionego”285. Uważa on również, że określony akt językowy 
jest moralnie neutralny, gdy jego język i intencja nie wskazują na nie-
godziwość treści oraz nie ranią godności człowieka286. 

Z estetycznego punktu widzenia akt językowy spełnia normy 
etyczne, jeśli wyróżnia się następującymi aksjomatami: dobro, prawda, 

282 J. Salij, Troska o ducha prawdy, [w:] Ibidem, s. 29.
283 Ibidem, s. 28. 
284 Ibidem, s. 30.
285 J.J. Jadacki, Zły język, [w:] Ibidem, s. 37.
286 Ibidem, s. 33. 
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piękno. Jeżeli weźmiemy pod uwagę filozofię języka, komunikat respek-
tujący normy etyczne to taki, o którym można powiedzieć, że nie jest 
ogólnikowy (nie ma w nim niedookreśleń), chwiejny (nie jest niejed-
noznaczny), mglisty (nie występują w nim niejasności), rozmyty (zna-
czenie słów jest ostre) i zbyt przenośny (treści są przedstawione w sposób 
niedosłowy)287. 

Mówiąc o etyce słowa, warto odnieść się do zasad konwersacji. 
Pierwsze postulaty poprawnej wypowiedzi sformułował Herbert P. Grice. 
Wyróżnił on tzw. zasadę współdziałania. Charakteryzują ją następujące 
reguły288:

1. Reguły dotyczące ilości informacji w wypowiedzi:
−	 zawrzyj w swojej wypowiedzi tyle informacji, ile potrzeba (w da-

nej sytuacji komunikacyjnej),
−	 nie wprowadzaj do swojej wypowiedzi więcej informacji, niż po-

trzeba.
2. Reguły dotyczące jakości wypowiedzi:

−	 nie mów tego, o czym jesteś przekonany, że jest nieprawdą,
−	 nie mów tego, czego nie jesteś pewien.

3. Reguła dotycząca stosunku do tematyki rozmowy:
−	 niech to, co mówisz, będzie relewantne (czyli związane z przed-

miotem rozmowy),
4. Reguły dotyczące sposobu wypowiedzi:

−	 unikaj niezrozumiałego wyrażania się,
−	 unikaj wieloznaczności,
−	 bądź zwięzły,
−	 mów w sposób uporządkowany. 
Ze względu na szeroko rozumianą sytuację pragmatyczną wy-

powiedzi Geoffrey Leech rozwinął maksymy konwersacyjne Herberta  
P. Grice’a. Zaproponował on reguły grzecznej konwersacji, pozwalające 
na osiągnięcie zamierzonego celu komunikacyjnego, których realizacja 
wynika z przestrzegania następujących maksym289:

287 J.J. Jadacki, W sprawie granic odpowiedzialności za słowo, „Studia Filozo-
ficzne” 1985, nr 8-9, s. 81-82.

288 Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 1999, s. 669. 
289 Ibidem.
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1. Maksyma taktu:
−	 staraj się jak najmniej narażać innych na wydatki,
−	 działaj maksymalnie na korzyść innych.

2. Maksyma wielkoduszności:
−	 staraj się jak najmniej zabiegać o własne korzyści,
−	 raczej sam ponoś ewentualne wydatki.

3. Maksyma aprobaty, uznania:
−	 ogranicz do minimum krytykę innych,
−	 krytykuj raczej siebie. 

4. Maksyma skromności:
−	 nie chwal się,
−	 raczej krytykuj siebie.

5. Maksyma zgodności:
−	 ograniczaj do minimum sytuację, w których nie zgadzasz się z in-

nymi,
−	 dąż do zgody z innymi.

6. Maksyma sympatii:
−	 ograniczaj do minimum antypatię do innych,
−	 przejawiaj jak najwięcej sympatii w kontaktach z odbiorcą.
W artykule Logika a konwersacja290 H.P. Grice pisze o maksy-

mach konwersacyjnych i właściwych im implikaturach, które w pew-
nych sytuacjach komunikacyjnych mają charakter konwencjonalny 
(moralny). Zdaniem badacza, przestrzeganie sformułowanych przez 
niego Zasad Kooperacji i maksym pozwala budować „wzorzec praktyki 
konwersacyjnej”, którego przestrzeganie jest pożądane ze względów „to-
warzyskich, moralnych, estetycznych”. Rozwija on tę myśl w następujący 
sposób: „przestrzeganie Zasad Kooperacji oraz maksym jest rozsądne 
(racjonalne) w następującym sensie: po każdym, kto dba o zasadnicze 
dla konwersacji/komunikacji cele (np. dawanie, otrzymywanie infor-
macji, wpływanie na kogoś i doświadczenie czyjegoś wyboru) można 
się spodziewać, że jest zainteresowany w odpowiedniej sytuacji tym, by 
brać udział w rozmowie, która będzie korzystna jedynie przy założeniu, 
że przebiega – ogólnie rzecz biorąc – w zgodzie z Zasadą Kooperacji  

290 H.P. Grice, Logika i konwersacja, „Przegląd Humanistyczny” 1977, z. 6, 
s. 85-99.
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i maksym”291. Kompetencja językowa mówiącego pozwala na odczyta-
nie sensu wypowiedzi z konwencjonalnego użycia słów wraz z wcho-
dzącymi w grę identyfikacjami referencjalnymi, z kontekstu językowe-
go i pozajęzykowego danego wypowiedzenia, elementów wcześniej 
przyjętej wiedzy292. Właściwe (odczytanie) implikatury konwersacyj-
nej pozwala mówić o obecności w danej wypowiedzi językowych norm 
etycznych. 

Istotne znaczenie dla etycznego współdziałania językowego mają 
zasady konwersacji określone przez Stephena Levisona293. Są to:

1. Zasada kooperacji: formułuj swoje stanowisko w konwersacji tak, 
jak tego wymagają współcześnie akceptowane ustalenia co do celów 
i form rozmowy, w której uczestniczysz.

2. Zasada jakości: próbuj formułować swoją wypowiedź prawdziwie, 
czyli: 
−	 nie mów tego, co uważasz za błędne,
−	 nie mów tego, na co nie masz dowodów.

3. Zasada ilości:
−	 formułuj swoją wypowiedź na tyle informatywnie, na ile jest to 

niezbędne ze względu na współczesny pogląd na cel rozmowy,
−	 nie umieszczaj ich w swojej wypowiedziach więcej informacji niż 

to konieczne.
4. Zasada relewancji: czyń swoją wypowiedź relewantną.
5. Zasada sposobu; bądź zrozumiały i dokładny, czyli:

a) unikaj niejasności,
b) unikaj wieloznaczności,
c) wyrażaj się krótko,
d) bądź metodyczny.
Maria Ossowska włączyła refleksję nad etyką słowa do rozważań 

dotyczących norm moralnych294. Stwierdza ona, że odpowiedzialność 

291 Ibidem, s. 91.
292 Ibidem, s. 93.
293 Zasady podaję za: I. T. Piirainen, Uprzejmość a kultura języka, „Rozprawy 

Komisji Językowej” 1996, XXII, s. 49.
294 M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1970, 

s. 124-125.
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za słowo oraz prawdziwość przekazywanych treści są wyznacznikami 
komunikatu, w którym obowiązują normy etyczne. Jej zdaniem, języko-
wym zachowaniom moralnym przeczą akty językowe, których intencją 
jest kłamstwo, hipokryzja, oszustwo, donosicielstwo. 

Z przedstawionych wyżej poglądów wynika, że zagadnienie ety-
ki słowa można rozważać w odniesieniu do nadawcy i odbiorcy wypo-
wiedzi oraz na poziomie języka i tekstu. Nadawca jest odpowiedzialny 
za słowo, które tworzy treść komunikatu. Odbiorca może przyjąć prze-
kazywane treści zgodnie z intencją aktu komunikacji. Odczytanie 
(zrozumienie) kodu pragmatycznego przez odbiorcę pozwala mówić  
o osiągnięciu zamierzonych celów komunikacyjnych oraz o powodze-
niu komunikacyjnym ze względu na etyczne reguły użycia języka. Istot-
ne jest także zachowanie reguł godności partnera komunikacji, które 
wyrażają się w szczerości intencji i prawdomówności przekazywanych 
treści. Nie bez znaczenia jest również dostosowanie wypowiedzi do 
kompetencji językowych odbiorcy oraz tworzenie przekazów jedno-
znacznych, jasnych, zrozumiałych, pozbawionych manipulacji, szyder-
stwa i wulgarności. Środki językowe, które wyrażają wartości, normy, 
oceny charakterystyczne dla rzeczywistości pozajęzykowej, stanowią  
o etyce słowa określonego komunikatu. Wpływają one na sposób po-
strzegania świata. Wskazują również na to, co jest w nim cenne i godne 
oraz na to, co należy do sfery sacrum, a co do sfery profanum.

5.3.2. etyczne aspekty kultuRy słoWa  
W komunikacji mięDzyluDzkiej

Jakość relacji międzyludzkich zostaje wyznaczona także przez moral-
ność komunikacyjną295 oraz horyzont aksjologiczny. Sposób warto-
ściowania świata za pomocą języka (a więc treści zawartych i utrwa-
lonych w poszczególnych słowach; ich nacechowania wartościującego) 
pozwala mówić o poziomie kultury słowa i myślenia określonej grupy 
społecznej.

295 J. Puzynina, D. Zdunkiewicz, Co język mówi o wartościach współczesnych 
Polaków?, „Ethos” 1992, z. 2-3, s. 226.
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Zenon Klemensiewicz dostrzega w kulturze języka gwaranta zdro-
wia psychicznego społeczeństwa. Z punktu widzenia komunikacji mię-
dzyludzkiej jest to „ważny współczynnik sprawczy dobrego samopoczu-
cia jednostki, [...] dzięki temu wzmacniająco, krzepiąco, pobudzająco, 
„higienicznie” są ułożone stosunki międzyludzkie”296. Twierdzi on rów-
nież, że wiele zyskuje nadawca, gdy „łagodzi kształt swoich wypowie-
dzi”297 oraz przedstawia jej intencje „w rzeczy mocno, w sposobie łagod-
nie”298, z zasadami delikatności i taktu językowego. Podkreśla, że cham-
stwo językowe wymownie wskazuje na brak kultury języka i nie jest ono 
nigdy skutecznym sposobem pozyskiwania uwagi, zainteresowania  
i sympatii rozmówcy. 

Zasady używania języka299 wyznaczają określone działania (skutki) 
w procesie porozumiewania się z innymi. W. Pisarek w książce Słowa 
między ludźmi pisze, że właściwe użycie języka powinno łączyć a nie 
dzielić rozmówców; „prowadzić do współpracy i zgodnego współżycia 
stron”300. Wyraża on jednocześnie pogląd, że nie osiągnie się porozu-
mienia, używając słów „żądlących, raniących do żywego, często nie-
sprawiedliwie przesadnych, ciężkich jak kamienie. [...] „Chodzi więc o to, 
by zachowując istotę myśli, wyrazić je za pomocą znaków w miarę 

296 Z. Klemensiewicz, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa 1969, s. 7.
297 Ibidem, s. 9.
298 Ibidem.
299 Maksymy konwersacyjne Grice’a: zasada jakości – niech twój udział w roz-

mowie będzie zgodny z prawdą; nie mów tego, dla czego nie masz uzasadnienia; 
zasada ilości – wnoś do rozmowy tyle, ile jest wymagane z punktu widzenia aktu-
alnych celów rozmowy; nie bądź bardziej szczegółowy niż jest to wymagane; zasad 
odpowiedniości (odniesienia) – mów rzeczy związane z aktualnym przebiegiem roz-
mowy; mów na temat; zasada sposobu – bądź zrozumiały i taktowny wobec part-
nera, a więc unikaj wypowiedzi mogących zranić rozmówcę, unikaj wypowiedzi 
wieloznacznych, mów rzeczowo, w sposób uporządkowany, systematyczny. A. Sku-
drzykowa, K. Urban, Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki 
językowej, Kraków 2000, s. 96-97. Inne rozumienie zasad konwersacyjnych w ko-
munikacji językowej przedstawia D. Galasiński. Por. Czy przestrzeganie reguł kon-
wersacyjnych zawsze sprzyja udatności akty mowy?, [w:] „Polonica” 1994, XVI, 
s. 69-83. Por. J. Puzynina, O zasadach współdziałania językowego, „Prace Filolo-
giczne” 1996, XXXIII, s. 61-66.

300 W. Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004, s. 7.
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możliwości pozbawionych kolców, które utrudniają jej przełknięcie 
przez słuchacza lub czytelnika”301. 

Rozważania nad istotą kultury słowa w kontekście komunikacji 
międzyludzkiej najszerzej omawia J. Puzynina. Stwierdza ona, że każ-
dorazowe użycie języka jest pewnego rodzaju autoprezentacją językową 
nadawcy wobec odbiorcy, formą komunikowania o samym sobie. Języ-
koznawczyni proponuje również rozważać znaczenie kultury języka  
w komunikacji międzyludzkiej w powiązaniu z postulatami natury mo-
ralnej302. Bardzo ważne, jej zdaniem, jest takie posługiwanie się językiem, 
które respektuje normę szacunku dla odbiorcy303 oraz normę odbioru 
komunikatu304. Decydują one o fortunności lub niefortunności wypo-
wiedzi. J. Puzynina, omawiając warunki udanej komunikacji języko-
wej305, zwraca szczególną uwagę również na styl306, rzetelność, jasność, 
jednoznaczność i logiczność układu307 oraz na poczucie odpowiedzialności 
za to, co i jak się mówi308. 

Podobnego zdania jest także Anna Duszak, która twierdzi, że udana 
komunikacja jest wyznacznikiem pewnej konieczności psychicznej czło-
wieka. Jest to zgodne z „ludzką potrzebą dążenia do takiego porozumie-
nia, które niesie dobro i szczęście”309. Odpowiednie użycie języka (ze szcze-
gólnym uwzględnieniem aksjologii wartości pozytywnych) pozwala 
osiągnąć harmonijną komunikację, której bezpośrednim wyznacznikiem 

301 Ibidem. 
302 Na ten temat pisze M. Ossowska. Por. Normy moralne: próba systematyzacji, 

Warszawa 1870; O człowieku, moralności i nauce, Warszawa 1983; Podstawy nauki 
o moralności, Warszawa 1963. 

303 Etyka międzyludzkiej komunikacji, pod red. J. Puzyniny, Warszawa 
1993, s. 22.

304 Ibidem, s. 23.
305 Ibidem, s. 21-23.
306 Stwierdza, że „styl to nie tylko forma wypowiedzi, to także wartości, któ-

rym ta forma służy”. Ibidem, s. 23.
307 Ibidem, s. 21.
308 Ibidem, s. 22. 
309 A. Duszak, O potrzebie udanej komunikacji, [w:] Anatomia szczęścia. Emo-

cje pozytywne w językach i kulturach świata, pod red. A. Duszak, N. Pawlak, War-
szawa 2005, s. 43.
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jest „optymizm komunikacyjny”310. Brak zaufania i szczerości partnerów 
w rozmowie jest wynikiem „pesymizmu komunikacyjnego” (nazywa-
nego inaczej komunikacją niepoważną, pozorowaną przewrotną)311. 

Kulturalnojęzykowe aspekty komunikacji międzyludzkiej były 
jednym z problemów poruszanych w referacie Andrzeja Markowskie-
go Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, za-
grożenia312. W dyskusji nad tym tekstem wielu językoznawców uzna-
ło potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na zasady etyczne w procesie 
porozumiewania się między ludźmi. 

Jadwiga Puzynina, odwołując się do wystąpienia A. Markowskie-
go313, stwierdza, że kultura języka jest związana z myślą humanistycz-
ną, z koncepcją postrzegania człowieka314. Językoznawczyni stoi na 
stanowisku, że poprawność użycia środków językowych buduje etykę 
społeczną, która jest gwarantem „dobrego funkcjonowania zbiorowości”. 

Z kolei W. Pisarek, wyraził pogląd, że „sumienie językowe” jest 
tak samo ważne w kulturze porozumiewania się, jak etyka w ogóle315. 

Natomiast Małgorzata Marcjanik nawiązała do istotnej zasady  
w sferze języka – kategorii stosowności. Zwróciła ona uwagę na to,  
że umniejsza się znaczenie właściwego użycia języka, które jest wyrazem 
szacunku dla człowieka316. 

Podobnego zdania jest Katarzyna Kłosińska, która stwierdza,  
że sposób i jakość komunikowania się z ludźmi zależą od stopnia respek-
towania norm etycznych317. 

Kultura słowa w komunikacji międzyludzkiej wymaga respekto-
wania reguł moralnych oraz językowych norm obyczajowych. Duże 

310 Ibidem, s. 45-47.
311 Ibidem.
312 Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, 

nr 2/2004, s. 3-10.
313 Językoznawstwo normatywne dziś i jutro: stan, zadania, szanse, zagrożenia, 

[w:] Komunikaty... 
314 Ibidem, s. 8.  
315 Ibidem, s. 9. 
316 Ibidem. 
317 Ibidem. 
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znaczenie ma tu przede wszystkim treść komunikatu oraz to, co się 
mówi i jak się mówi. Wiąże się z tym takt w zachowaniu zasad przy-
zwoitości oraz nieczynienie ludziom przykrości. Nienaruszanie godno-
ści osobistej, powściągliwość w tematach uznawanych za niestosowne, 
umiejętność reagowania na nietakt, właściwe zachowanie się związane 
z przemilczaniem pewnych faktów językowych318 decydują w znacznym 
stopniu o powodzeniu komunikacyjnym i są również wyznacznikami 
językowej kultury. 

5.3.3. kultuRa słoWa a skuteczność mięDzyluDzkiego  
poRozumieWania się

Kultura słowa w komunikacji międzyludzkiej zależy także od prze-
strzegania konwencji językowej, która „jest warunkiem niezbędnym 
przede wszystkim do skutecznego używania języka, aby wypowiadane 
przez nas słowa i zdania niosły treść przez nas, mówiących, zamierzoną 
i jednocześnie zrozumiałą dla naszego partnera”319. Wymóg przestrze-
gania pewnych reguł językowych i norm estetycznych sprawia, że wypo-
wiedź budzi pozytywne uczucia zarówno u nadawcy, jak i u odbiorcy. 

Walery Pisarek stwierdza, że nabywanie zdolności poprawnego 
używania języka należy rozpocząć od nauki milczenia320. Wyrażona 
przez tego językoznawcę pochwała milczenia wynika z tego, że bar-
dzo często wypowiadane komunikaty charakteryzują banalności i po-
wierzchownością treści321. W. Pisarek, wymieniając grzechy i grzeszki 
polskiej mowy, szczególną uwagę zwraca na pretensjonalność, która 

318 Chodzi tu o umiejętność zareagowania w stosownej formie na pewne fak-
ty językowe.  

319 H. i T. Zgółkowie, Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwa-
nia się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich, Warszawa 2001, s. 9. Au-
torzy poradnika zwracają również uwagę na respektowanie „dodatkowych kon-
wencji językowych”, wynikających z pragmatycznych (kulturowych, obyczajo-
wych, społecznych) aspektów użycia języka. Sprzyja ono fortunności wypowiedzi. 
Por. ibidem, s. 11.

320 W. Pisarek, Słowa…, s. 11.
321 Ibidem, s. 12. 
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„prowadzi do rozwlekłości wypowiedzi”322 i „dyktuje napuszone i kotur-
nowe zwroty”323. Jest ona zaprzeczeniem takich walorów estetycznej 
wypowiedzi, jak jasność i prostota324.

Odpowiednie używanie języka ma istotny wpływ na tzw. meta-
komunikację325, czyli na ujawnianie znaczenia określonych wiadomo-
ści oraz na informacje o efekcie rozmowy. Ze znaczeń słów zawartych 
w komunikacie wynika to, co i w jaki sposób mówimy do innych ludzi. 
Stosowanie określonych wyrażeń zgodnie z ich znaczeniem wpływa na 
zrozumienie całości komunikatu. 

W kontaktach międzyludzkich mile widziana jest umiejętność 
pięknego i logicznego posługiwania się mową326. Bylejakość języka, 
powierzchowność, chaotyczność myśli327 może wskazywać na brak 
szacunku wobec odbiorcy. Również względy stylistyczne (treść i forma) 
sprawiają, że zewnętrzny kształt wypowiedzi wyzwala określone wra-
żenia estetyczne. Pewne akty językowe zwracają uwagę odbiorców, gdy 
odchodzą od stereotypów językowych i treściowych. Czasami w nad-
miernej erudycyjności zostaje osłabiona prostota, naturalność oraz 
zwięzłość przekazu.

Nie bez znaczenia dla omawianego tu problemu jest takt retorycz-
ny328 i ekspresja słowa. Komunikaty, których język jest prosty i jasny, 
nabierają pewnej elegancji329. Kultura wypowiadania się wskazuje na 
stan emocjonalny mówiących. Stąd wiele zyskują na estetyce odbioru 

322 Ibidem, s. 182.
323 Ibidem, s. 179. 
324 W. Doroszewski, Kryteria..., s. 43-47.
325 I. Kurcz, Język i mowa, [w:] Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, 

Warszawa 1975, s. 411-489.
326 E. Pietkiewicz, Dobre obyczaje, Warszawa 1987, s. 47. 
327 W. Pisarek, Słowa..., s. 8. 
328 „Stosowność retoryczna obejmuje zarówno kwestie estetyczne (piękno 

celowe), etyczne (sposób mówienia zgodny z etosem mówcy) i stylistyczne (od-
powiednie użycie figur właściwe dla określonego celu wypowiedzi perswazyjnej)”. 
M. Korolko, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1998, s. 54.

329 „Starajmy się wymawiać słowa poprawnie, bez połykania końcówek, uni-
kajmy wyrażeń gwarowych, obscenicznych, błędnej składni, zbyt realistycznych 
opisów, a także gry słów i jakiejkolwiek aluzji, która – choćby nawet dowcipne – 
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takie wypowiedzi, w których rozmówcy unikają dwuznaczności, słów 
drażliwych, określeń niecenzuralnych, prostackich i zbyt swobodnych. 

5.3.4. gRzeczność językoWa jako pRzejaW  
kultuRy poRozumieWania się

Grzeczność językowa (nazywana również „sztuką dobrego wychowa-
nia językowego”) „ma istotne znaczenie dla samoidentyfikacji każdego 
człowieka, zarazem jednak w oczach drugiego z partnerów komunika-
cji jest subiektywnie ocenianym składnikiem ludzkiego charakteru”330. 

Kultura języka to troska o język, wynikająca ze świadomości jej 
znaczenia w życiu społecznym i przejawiająca się w rozmaitych działa-
niach, odnoszących się do samego języka, jak i do ludzi, którzy się nim 
posługują331. Respektowanie grzeczności w języku prowadzi do tzw. 
„uprzejmości pozytywnej”, która jest pewnego rodzaju wyrazem empatii 
dla partnera komunikacji. Pomijanie zaś elementów grzeczności w uży-
waniu języka może wyzwalać tzw. „uprzejmość negatywną”, która „chroni 
partnera komunikacji i powoduje, że przy opanowaniu pewnych konwen-
cji społecznych powstaje swego rodzaju harmonia komunikacyjna”332. 

Istotne znaczenie w kulturze porozumiewania się z innymi ma 
gust językowy (smak stylistyczny)333, który wynika z indywidualnego 
pojmowania tego, co ładne-brzydkie w języku. O powodzeniu komu-
nikacyjnym decyduje przestrzeganie skonwencjonalizowanych gestów 

mogą godzić w poglądy lub gust rozmówcy”. S. Godani, Co powiedzieć lub napisać? 
Właściwe słowa na każdą okazję, Warszawa 2004, s. 24.  

330 I.T. Piirainen, „Ona jest ignoranckim grzechotnikiem”. Nieuprzejmość w pu-
blicznym użyciu języka, tłum. S. Borawski, [w:] „Wrocławskie Towarzystwo Na-
ukowe. Rozprawy Komisji Językowej” 1997, XXII, s. 53.

331 Por. Komunikaty Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii 
Nauk, nr 2/2004, s. 3. 

332 I.T. Piirainen, op. cit. Zdaniem autora referatu uprzejmość pozytywna 
i uprzejmość negatywna są specyficzne dla poszczególnych społeczności. Stanowią 
one wyznaczniki „kultury dialogu” w różnych krajach europejskich.

333 J. Miodek, Gust w języku, „Polonistyka” 1999, z. 6, s. 333-335.
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i form językowych, które ułatwiają i uprzyjemniają kontakt między 
rozmówcami334. Jan Miodek podkreśla znaczenie „fonicznego kształtu 
słów, który zawsze decydował o ich jakości estetycznej”335. Właściwe 
wyczucie estetyki słowa w zachowaniach językowych pozwala czuwać 
nad nieprzekraczaniem granic dobrego smaku w języku oraz unikać 
sformułowań ujawniających zły gust stylistyczny.

Istotnym elementem wpływającym na jakość komunikowania jest 
szczerość pewnych zachowań werbalnych i niewerbalnych, które mają 
związek z kulturą języka. M. Marcjanik uważa, że ocena prawdziwości 
intencji zawartych w pewnych aktach grzecznościowych, zastosowa-
nych w określonych sytuacjach komunikacyjnych „powinna być za-
wieszona”336. Wynika to z tego, że o użyciu pewnych form językowych 
decyduje konwencja („nie wypada nie...”) lub też są one wypowiadane 
bezrefleksyjnie. 

Z przedstawionych tutaj poglądów wynika, że refleksja nad kul-
turą słowa w komunikacji międzyludzkiej jest istotna z punktu widze-
nia kultury społecznej. Pozwala ona zrozumieć mechanizmy właściwe-
go użycia języka ze względu na skuteczność komunikacji. Wykazuje 
wiele wspólnego z psychologią i socjologią języka. Nie ogranicza się tyl-
ko do poprawności, sprawności i skuteczności językowej. Daje podstawy 
do oceny wypowiedzi ze względu na „poszanowanie godności ludzkiej 
partnera komunikacji, uczciwości nadawcy wobec niego”337. Właściwa 

334 Por. M. Marcjanik, O radości z nie z serca, lecz z konwencji (grzecznościowej), 
[w:] Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata, pod red. 
A. Duszak, N. Pawlak, Warszawa 2005, s. 197. Istotne wydaje się podkreślenie, 
że grzecznościowe gesty i akty językowe są zróżnicowane kulturowo. Por. Grzecz-
ność wasza i nasza, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2005; R. Huszcza, Hono-
ryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa 1996; A. Wierzbicka, 
Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

335 J. Miodek, Gust w języku, s. 333.
336 M. Marcjanik, O radości nie z serca, lecz z konwencji (grzecznościowej), [w:] 

Anatomia..., s. 204.
337 H. Satkiewicz, Teoria kultury języka Witolda Doroszewskiego a współczesne 

teorie z tego zakresu, „Poradnik Językowy” 2000, z. 1, s. 17. Por. także na ten temat: 
J. Puzynina, O pojęciu kultury języka, „Poradnik Językowy”, 1990, z. 3, s. 153-161; 
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komunikacja międzyludzka, wyrastająca z „optymalizacji użycia środ-
ków językowych”338, tworzy atmosferę grzeczności i uprzejmości. 

Idąc za myślą Ludwiga Wittgensteina – „język wyznacza grani-
ce naszego świata” – można powiedzieć, że język jest elementem na-
szej osobowości. Umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach jest 
wyznacznikiem pewnej indywidualności człowieka.

5.3.5. estetyka słoWa i aksjologia

Teoria kultury języka, która jest utożsamiana z poczuciem estetyki ję-
zyka, potwierdza konieczność wypracowania jednoznacznych wyróż-
ników ze względu na potrzebę występowania i akcentowania etyki  
słowa w komunikacji społecznej. Problematykę kultury języka można 
analizować w kontekście tzw. etyki kontaktów językowych. „Jest to 
dziedzina, w której lingwista spotyka się z etykiem, psychologiem spo-
łecznym, socjologiem. Wspólnie przedstawiciele tych nauk mogą propo-
nować ludziom takie zasady posługiwania się językiem, które by mini-
malizowały kłamstwo, manipulację językową, wulgarność, natomiast 
zmierzały do utrwalania kontaktów prawdomówności, wyrażających 
życzliwość i szacunek wobec partnera”339. 

Etyka słowa nakazuje uwzględnić w kontaktach językowych „po-
stulat prawdy, szacunku dla innego człowieka, posługiwania się językiem, 
który nie obraża uczestnika dialogu i nie spłaszcza, ani nie fałszuje ob-
razu rzeczywistości, który cieszy się bogactwem formy i treści”340. Sło-
wo szlachetne, przyzwoite, godziwe, zacne i rzetelne kształtuje sferę 
duchowości oraz „pomaga człowiekowi odnajdywać swoją tożsamość 
narodową, kulturową i dostrzegać trudne piękno świata”341. 

J. Puzynina, A. Pajdzińska, Etyka słowa, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczy-
zny, Wrocław 1996, s. 35-45.

338 I.T. Piirainen, Uprzejmość a kultura języka, tłum. S. Borawski, „Rozprawy 
Komisji Językowej” WTN 1996, XXII, s. 53. 

339 J. Puzynina, Człowiek – wartość – kultura, „Biuletyn Polskiego Towarzy-
stwa Językoznawczego” 1991, XLIII-XLV, s. 80. 

340 J. Puzynina, U podstaw..., s. 131-132. 
341 Ibidem, s. 132. 
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W powszechnym odczuciu istnieje przekonanie o niejednoznacz-
ności ocen etycznych w kulturze języka”342. W głównej mierze w aspek-
cie subiektywnym uznanie zyskuje to, co jest pod względem językowym 
moralnie estetyczne. Percepcja etyki języka w komunikacji społecznej 
nie jest zjawiskiem łatwym do zbadania, gdyż wymaga ona złożonych 
badań interdyscyplinarnych nad istotą piękna i przeżycia estetycznego 
w języku.

Estetyczna komunikacja językowa wymaga od interlokutorów świa-
domego i odpowiedzialnego doboru środków tak, by została zachowana 
właściwa granica porozumiewania się343. Aby ten warunek mógł zaistnieć, 
w świadomości użytkowników musi funkcjonować zależność między tre-
ścią i formą komunikatu a ukształtowaniem gramatyczno-stylistycznym 
i informacyjnym wypowiedzi344. „Taki komunikat ma dwa nierozdzielne, 
organicznie w siebie wrosłe komponenty: treść, tj. to, co przekazuje, i for-
mę, tj. to, jak przekazuje. I treść, i forma zależą od intencji mówiącego, 
bo jego komunikat językowy ma spełnić jakąś funkcję: zawiadomić, 
prosić, grozić, wzruszyć, porwać, obezwładnić itp., ale też na odwrót: 
funkcjonalna skuteczność komunikatu zależy od poprawnie ukształto-
wanej, ustylizowanej harmonijnie i adekwatnie względem danej treści do-
branej formy”345. Teksty (pisane i mówione) podlegają pozytywnej lub 
negatywnej waloryzacji ze względu na jakość słowa. Podejmowanie decy-
zji estetycznych w kontekście komunikatów językowych wymaga wskaza-
nia właściwych i stosownych jej wykładników. Z. Klemensiewicz zwraca 
też uwagę na nie zawsze uświadamiany fakt, że funkcja estetyczna komu-
nikatu językowego warunkuje „higienę stosunków międzyludzkich”346. 

342 W. Doroszewski, Kryteria..., s. 43. Estetyczna funkcja języka stanowi jed-
no z podstawowych kryteriów poprawności językowej. Kryterium to jest zasad-
ne również wtedy, gdy ocenie podlega język przekazów medialnych i tekstów lite-
rackich. W. Doroszewski twierdzi, że „ocenie ze stanowiska estetycznego podlega 
przede wszystkim język ekspresywny, poetycki. Kryterium estetyczne jest szczegól-
nie pożądane, gdyż pozwala ocenić językowy sposób kształtowania komunikatu”.

343 Por. Z. Klemensiewicz, Higiena..., s. 1-8.
344 Por. ibidem, s. 2.
345 Ibidem.
346 Ibidem.
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Zależy ona od środków językowych, charakteryzujących nadawcę 
i odbiorcę komunikatu, znajomości etykiety językowej, poczucia sto-
sowności użycia środków językowych i ich semantycznego zabarwienia, 
konotacji, a nade wszystko, od kultury osobistej użytkowników języka, 
którą z kolei warunkuje kultura umysłowa, środowisko, wykształcenie. 

Pozytywny odbiór tekstów zależy także od komunikatywności 
ich języka. „Recepcja treści zawartych w kierowanych do nas słowach 
powinna odbywać się bez żadnych zahaczeń, bezpośrednio i harmonij-
nie. A to jest możliwe wówczas, gdy język, z którym mamy do czynie-
nia, jest harmonijnie zorganizowany, gdy jego składniki są odpowied-
nio ze sobą zespolone, włączone do jednej tonacji znaczeniowej. Wszelkie 
naruszenie tej zasady wywołuje u nas reakcje ujemne”347. Z. Klemen-
siewicz zauważa, że „koniecznym warunkiem tego, aby język sprawiał 
w nas dodatnie wrażenie, jest możność „wmyślania się” w sugerowane 
nam słowami obrazy. Na stopniu elementarnym idzie o to, aby nie było 
niedorzeczności, na stopniach wyższych – o zharmonizowanie wszyst-
kich odcieni znaczeniowych wyrazów, które by pozwoliło na harmo-
nijny odbiór treści przez słuchacza lub czytelnika. [...] Między pięknem 
a myślą nie ma zasadniczego rozdźwięku. Jasność jest zaletą myśli, a za-
łamując się w pryzmacie słów, w stopniu istotnym stanowi ona o ich pięk-
nie. Dodatkowym efektem piękna jasnego stylu jest jego sugestyw-
ność, społeczna skuteczność i pożyteczność. Jasność i prostota – naj-
większe estetyczne zalety stylu – są także najważniejszymi warunkami 
jego społecznego oddziaływania”348. 

Naruszenie normy estetycznej w języku jest wynikiem rozpo-
wszechniania się pewnych negatywnych zjawisk językowych349, do 
których można zaliczyć: „prostactwo, schamienie wyrazu, widoczne 
w skłonności do słów, wyrażeń i metafor rubasznych, ordynarnych, 
nieprzyzwoitych, niekiedy wstrętnych”350. Z. Klemensiewicz pisze, 
że „mają one dowodzić swobody, lekceważenia konwenansu językowego, 

347 W. Doroszewski, Kryteria..., s. 44.
348 Ibidem, s. 47.
349 Por. Z. Klemensiewicz, O niektórych grzechach głównych przeciw mowie oj-

czystej, „Język Polski” 1960, XL, s. 154-158.
350 Ibidem, s. 156. 
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fantazji, krzepy. W każdym języku każdej epoki płynie taki nurt nie-
cenzuralny, a niektóre jego elementy przesiąkają do języka ogólnego, 
a tam się w pewnym sensie sublimując i nobilitując, ożywiają go, chro-
nią przed martwotą, sztywnością i sztucznością eufemizmów drętwej 
mowy. Ale w używaniu tego dosadnego słownictwa, w nazywaniu róż-
nych przedmiotów i czynności po imieniu, bez osłonek, jest potrzebny 
pewien umiar. W nim to się objawia kultura języka, czy może ściślej 
kultura mówiącego”351. 

Warto również wskazać na te walory wypowiedzi, które czynią ją 
szlachetną, porządną, doskonałą, niezrównaną, mistrzowską. Podno-
szą one w ten sposób jakość i stosowność przekazu oraz zwiększają kultu-
rę porozumiewania się rozmówców. Znajomość norm językowych  
w zachowaniach społecznych objawia się we wrażliwości i subtelności 
językowej, w „wyczuleniu na wszelkiego rodzaju naruszenia językowego 
porządku”, „dobrych obyczajów językowych, zwalczaniu „chuligaństwa 
i prymitywizmu językowego”, które „rażą prostactwem i bezwstydem, 
niekiedy nawet wstrętnym ekshibicjonizmem”, tępieniu „grubiańskiej do-
sadności i słownictwa, „przykrych i żenujących” sposobów mówienia, 
reagowania na „drwiny z kulturowych wymogów obyczajowych”352.

Powyższe rozważania skłaniają do stwierdzenia, że estetyczna funk-
cja języka usprawnia zarówno sferę psychiczną, jak i duchową (kultu-
rową) człowieka. Pozwala zachować dobre obyczaje językowe i pod-
trzymywać właściwy poziom troski o język ojczysty we wszystkich jego 
przejawach. Estetyka decyduje o poziomie języka wypowiedzi, o jego 
normie i wartościach. 

Kultura słowa jest także „dyscypliną normatywną, wartościującą, 
językoznawczą, która formułuje normy właściwego posługiwania się 
językiem, [...] zgodnie z tendencjami rozwojowymi języka, z interesami 
narodu, z normami estetycznymi”353. Proponuje ona, aby zagadnienia 
dotyczące kultury języka rozważać w kontekście etyki słowa354. Wskazuje 

351 Ibidem.
352 Z. Klemensiewicz, Kultura języka, [w:] Ze studiów nad językiem i stylem, 

Warszawa 1969, s. 10-12.
353 J. Puzynina, O zasadach..., s. 66. 
354 Por. ibidem.
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także na możliwość nazwania kultury języka kulturą wypowiedzi, kon-
taktu językowego lub też kulturą słowa355, jeśli służyć będzie komunikacji 
międzyludzkiej356. 

Kultura słowa wykazuje wiele powiązań z problemami aksjolo-
gicznymi w języku. Ujawniają się one „1) w opisach a) tekstu (formu-
łowanego w języku przedmiotowym), b) języka – z punktu widzenia 
występujących w nim typów ocen i norm; 2) w lingwistycznych roz-
ważaniach wartościujących systemy językowe lub ich części z określe-
niem jednych z nich jako lepszych, innych jako gorszych bądź na osi 
czasowej, bądź też w badaniach typologicznych; 3) na poziomie warto-
ściowań lingwisty związanych z: a) ustaleniem normy określonego języ-
ka, b) opisem stosunku faktów tekstowych do normy rozumianej jako 
wzorzec z ich oceną oraz c) ewentualnymi wskazówkami poprawno-
ściowymi”357. 

Dla językoznawcy praca nad kulturą języka jest „badaniem i opi-
sywaniem świadomości językowej użytkowników języka, zdając sobie 
sprawę z tego, jak wartościują oni fakty językowe i tekstowe; tworzy 
przy tym teksty a) deskryptywne lub b) oceniające postawy użytkow-
ników języka, bądź wreszcie c) formułujące postawy wobec sposobu 
mówienia; [...] może a) streszczać prace językoznawcze, zawierające ele-
menty oceny, b) poddawać ocenie wszelkiego rodzaju teksty języko-
znawcze, [...], może planować i postulować działalność naukową, a tak-
że d) formułować postulaty metodologiczne wobec różnych dyscyplin 
lingwistycznych [...]”358. 

Kultura słowa odwołuje się również do aspektów aksjologicznych 
z uwzględnieniem problematyki sprawności językowej359. Włączając 
w krąg swoich zagadnień problemy związane z etyką, estetyką i aksjo-
logią słowa, staje się kulturą międzyludzkiej komunikacji. Pogląd ten 
wynika z tego, że język, oprócz przekazywania wartości (prawdy i do-
bra), jest narzędziem interpretacji świata, przekazywania informacji 

355 Por. ibidem.
356 J. Puzynina, Słowo..., s. 117.
357 Ibidem, s. 82-83.
358 Ibidem, s. 83.
359 Por. M. Bugajski, Pół wieku kultury..., rozdz. 4, 8, 13.
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niekiedy w sposób niewłaściwy, bo służący złu (kłamstwu i manipula-
cji). Teorie kultury języka M. Bugajski proponuje zatem analizować  
w powiązaniu z zagadnieniami językoznawstwa normatywnego. Zda-
niem językoznawcy, funkcja estetyczna może usprawnić oddziaływa-
nie na język poprzez szerzenie pozytywnych wzorców językowych, 
kształtowanie skutecznej, sprawnej i funkcjonalnej polszczyzny oraz 
szerzenie logicznego myślenia w języku. 

Z estetycznego punktu widzenia pożądana jest taka forma kultury 
słowa, która buduje kulturę międzyludzkiej komunikacji. Nie powoduje 
negatywnych stanów emocjonalnych. Wzmacnia i rozwija sferę ducho-
wą oraz poznawczą człowieka. Pozwala uzmysłowić sobie takie warto-
ści w języku, które decydują o właściwym, poprawnym i kulturalnym 
porozumiewaniu się oraz te, które realizują zasadę prawdy w języku. 
Estetyka języka służy poznaniu rzeczywistości w sposób godny i praw-
dziwy, a zarazem subtelny i „dyplomatyczny”. Jest ona praktyczną for-
mą realizacji kultury języka. Waloryzowanie przekazów językowych 
wymaga wskazania norm i wartości, które regulowałyby pozytywną 
ocenę poznawczą i jakościową każdego komunikatu.

Znaczeniu wartości w kulturze języka i myśleniu społecznym była 
poświęcona konferencja zorganizowana w Lublinie w dniach 26-28 
października 2000 roku. Pokłosiem tej konferencji jest tom Język w kręgu 
wartości360. Zaprezentowane w nim referaty w większości wskazują na 
to, że wartości tworzą kulturę słowa w wymiarze indywidualnym i na-
rodowym. Nadają one sens rzeczywistości pozajęzykowej, w której coraz 
wyraźniej obserwuje się łamanie norm kulturowo-językowych. Nega-
tywne zmiany w zachowaniach językowych są wynikiem liberalizacji 
stosunku do norm aksjologicznych tkwiących w języku. 

Kultura słowa jako „działalność zmierzająca do udoskonalenia ję-
zyka i rozwinięcia umiejętności posługiwania się nim w sposób po-
prawny i sprawny”361 dostrzega również istotną funkcję estetyki w ko-
munikacji społecznej. Szczególnie pożądanymi elementami kultury ję-
zyka, wpływającymi na jakość estetyczną wypowiedzi są: świadomość 

360 Język w kręgu wartości. Studia semantyczne, pod red. J. Bartmińskiego, Lub-
lin 2003.

361 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit., t. I, s. 58-59.
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zróżnicowania stylistycznego środków językowych oraz ich pragma-
tycznej wartości; kompetencja językowa, pozwalająca na krytyczne 
(właściwe i stosowne) użycie form językowych; sprawność językowa, 
przejawiająca się w odpowiednim doborze środków językowych w za-
leżności od formy i treści wypowiedzi. 
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Poglądy Jana Baudouina de Courtenay stały się asumptem do roz-
ważań nad polityką językową. Twierdzi on, że „puryzm gramatycz-
ny, czyli dbałość o tak zwaną „czystość językową”, o ile utrzymany jest 
w pewnych karbach i nie wyradza się w maniactwo, musi się kierować 
wskazówkami językoznawstwa teoretycznego”362. Ważne wydaje się 
więc zaprezentowanie ważnych przedsięwzięć i stanowisk w dziedzinie 
polityki językowej, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie się 
estetycznej postawy wobec słowa. Przedstawione zostaną tylko opinie, 
mające podstawowe znaczenie dla upowszechnienia estetycznej normy 
w języku, którą kształtuje praca nad podniesieniem kultury umysłowej 
społeczeństwa i nad wartością słowa w języku. 

Politykę językową uznaje za przejaw pedagogiki językowej. Celem 
jej jest „człowiek władający mową ojczystą z całą świadomością i wysił-
kiem, by ona odzwierciedlała wiernie pełnię jego życia duchowego; który 
ocenia też wartość estetycznego działania mowy; który wobec nie-
uchronnych wątpliwości i wahań potrafi się zdobyć na świadomy, krytycz-
ny wybór; który dąży do zdobycia pewnych przekonań językowych”363. 
Dążenie zaś pedagoga językowego polega na „wychowaniu czynnego, 
myślącego używcy mowy ojczystej, żywiącego dla niej także szacunek 
i przywiązanie; używcy, który by dbał o najlepszą postać swego mó-
wienia dla samej uciechy, jaką ono daje poprzez świadomy wysiłek, 
oraz dla szlachetnej ambicji doprowadzenia tą swoją postawą do wznie-
sienia się na wysoki poziom kultury, nakładający pewne obowiązki”364. 

362 Cytat za A.A. Zdaniukiewiczem, [w:] Z zagadnień kultury języka, War-
szawa 1973, s. 14.

363 Z. Klemensiewicz, Poprawność i polityka językowa, „Poradnik Językowy” 
1947, s. 45.

364 Ibidem, s. 45-46. 

6. polityka językowa jako forMa  
troski o EstEtykę słowa
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Właściwie prowadzona działalność popularyzatorska rozszerza świa-
domość, zachęca i pobudza do starannego i dbałego używania języka 
oraz uzmysławia wartość i funkcje słowa w kontaktach społecznych. 
„Człowiek, rozumiejący znaczenia słowa w kulturze, daje świadectwo 
swej wysokiej kulturze osobistej”365.

Polityka językowa uwzględnia działania zmierzające do poprawy 
funkcjonowania języka tam, gdzie odgrywa on istotną rolę komunika-
cyjną. Z tego względu istotne znaczenie ma refleksja nad wypowiada-
nym słowem, poczucie językowe, czystość i poprawność językowa, wła-
ściwy dobór środków językowych ze względu na styl i uwarunkowanie 
emocjonalne wypowiedzi366. 

Zakres omawianemu tu pojęciu nie wyznacza tylko praca nad ję-
zykiem, ograniczająca się do formowania norm i zakazów. Taki spo-
sób postępowania może ograniczyć twórczość i oryginalność w języ-
ku, a tym samym zahamować naturalny rozwój języka. Zagrożeniem 
dla kultury umysłowej społeczeństwa jest zaniechanie pracy nad kul-
turą języka367. Właściwie ukształtowana postawa myślowa uzdalnia do 
stosownego zachowania językowego w różnych sytuacjach i umożliwia 
poprawne budowanie językowego obrazu świata368.

Polityka językowa jest utożsamiana także z celami patriotyczno-
kulturowymi (język jest znakiem przynależności narodowej) oraz este-
tyczno-komunikacyjnymi (poprawność gramatyczna wypowiedzi ułatwia 
osiągnięcie zamierzonej intencji wypowiedzi)369.

O celowości działań kulturalnojęzykowych wypowiadał się rów-
nież Stanisław Dubisz. Twierdził on, że „niezbędne jest prezentowa-
nie nie tylko wykolejeń i błędów językowych, ale – przede wszyst-
kim – pokazywanie, na czym polega estetyka w stosowaniu języka na 

365 Z. Klemensiewicz, Poprawność i pedagogika językowa, [w:] Z. Klemesie-
wicz, Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, Wraszawa 1982, s. 778-779.  

366 Por. S. Szober, Na straży języka..., s. 374. 
367 Por. W. Doroszewski, Językoznawstwo a kultura umysłowa społeczeństwa, 

„Poradnik Językowy” 1967, z. 1, s. 1-5.
368 Por. W. Doroszewski, Cele Towarzystwa Kultury Języka, „Poradnik Języko-

wy” 1967, z. 2, s. 57-66.
369 Por. W. Pisarek, Poczucie językowe..., s. 148. 
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przykładach pozytywnych”370. Zdaniem tego językoznawcy przyczynia-
ją się one do upowszechnienia się właściwych (świadomych) zachowań  
językowych. Wpływają na poprawność językową, podnoszą poziom 
kultury języka, pielęgnując przede wszystkim dobre wzorce językowe  
w tekstach medialnych i w dyskusjach publicznych371. Można zatem po-
wiedzieć, że istotnym przejawem polityki językowej jest zjawisko pu-
ryzmu, zgodnie z którym należy oceniać kierunek rozwoju języka tak, 
aby chronić go przed niewłaściwymi i niedopuszczalnymi elementami 
językowymi. 

Za podstawę polityki językowej uznaje się dążenie do uporząd-
kowania ocen normatywnych w zakresie słownictwa, co pozwoliłoby 
uczynić wypowiedź bardziej wzorową372. 

Ze względu na stan współczesnej polszczyzny ożywienie działal-
ności politycznojęzykowej jest w pełni uzasadnione373. Poziom kultury 
i estetyki języka budzi coraz więcej zastrzeżeń normatywnych. W me-
diach można zaobserwować brak wrażliwości na kulturę słowa, co w kon-
sekwencji prowadzi do jej patologii. Przekazy medialne zawierają chaos 
myślowy, nielogiczność przekazywanych treści. Pod względem języko-
wym są konstruowane (wypowiadane) niestarannie, niedbale. Język 
mediów, który najsilniej kształtuje szkodliwe i nieestetyczne nawyki 
mówiących, dowodzi obojętności Polaków wobec potrzeby właściwego 
używania języka. Złe przyzwyczajenia językowe kaleczą myślenie o rze-
czywistości pozajęzykowej oraz wypaczają właściwe o niej mówienie. 
Niepokój budzi stopniowa aprobata nieestetycznego wyrażania myśli 
w mowie i w piśmie przez użytkowników polszczyzny. Współczesne 

370 Por. S. Dubisz, Między dawnymi a nowymi laty. Eseje o języku, Warszawa 
1988, s. 109.

371 Teksty tworzone przez osoby publiczne mają ogromny wpływ na upo-
wszechnianie się poprawności językowej i jakości mówienia o rzeczywistości po-
zajęzykowej.

372 Por. H. Satkiewicz, O zasadach aktualnej polityki językowej, „Poradnik Ję-
zykowy” 1990, z. 3, s. 163-166.

373 Por. A.A. Zdaniukiewicz, Kilka krytycznych uwag i propozycji w sprawie 
rozwoju kultury języka i zasad kodyfikacji norm językowych, „Poradnik Językowy” 
1992, z. 4, s. 260-263.
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wypowiedzi oficjalne lub nieoficjalne wyróżnia wulgarne, prymityw-
ne, prostackie słownictwo. Mamy więc do czynienia z pauperyzacją za-
chowań językowych. Współczesny marazm językowy ogarnął także 
formy wypowiedzi. Niełatwo jest wskazać przykład tekstu w mediach 
imponującego nieszablonowością użytych środków i konstrukcji języ-
kowych, nietypowością (oryginalnością) prezentowanych treści, nie-
banalnością i niestereotypowością spostrzeżeń. Nie może być pozy-
tywnie odebrany tekst, którego język jest pretensjonalny, prymitywny, 
wymyślny, powoduje nieczytelność przekazu, wywołuje nieestetyczne 
doznania wrażeniowe. 

Na szczególną uwagę zasługuje sformułowany przez Stanisława 
Gajdę Program polskiej polityki językowej, zgodnie z którym działalność 
politycznojęzykowa wynika z potrzeby uznania „pewnych wartości, 
które stają się podstawą dla określenia celów (ideałów) zachowań służą-
cych zaspokajaniu potrzeb językowych (komunikacyjnych) jednostek  
i społeczności”374. 

Celem programu polityki językowej jest przeciwdziałanie zagro-
żeniom językowo-kulturowym, do których zalicza: „zachwianie ko-
munikacyjne hierarchii odmian języka, przejawiające się spadkiem 
prestiżu języka literackiego w komunikowaniu publicznym na rzecz 
odmian kolokwialnych i środowiskowych oraz tolerancję wobec języ-
kowej agresji, wulgarności itp.; obniżanie w życiu społecznym rangi 
kultury wysokiej i wzmacnianie pozycji kultury popularnej i populi-
stycznej, co łączy się z wychowaniem nosicieli polszczyzny jako użyt-
kowników kodu ograniczonego, o niskim stopniu alfabetyzacji funk-
cjonalnej, niezdolnych do podjęcia różnych ról społeczno-językowych; 
serwilizm kulturowy i językowy, przejawiający się w bezkrytycznym 
przejmowaniu obcych (głównie amerykańskich) elementów kulturowo-
językowych; ksenofobiczny puryzm narodowy, odrzucający wszystko, 
co obce”375. 

Działania polityki językowej uwzględniają także rozwijanie od-
powiedzialności za stan polszczyzny, troskę o system języka ojczystego, 

374 J.S. Gajda, Program polskiej polityki językowej, „Poradnik Językowy” 1999, 
z. 5-6, s. 1-10.

375 Por. ibidem, s. 3.
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bogactwo, piękno i funkcjonowanie jego środków w pełnej żywotności. 
Stawiają wymagania również użytkownikom języka, którzy powinni 
prezentować bogatą osobowość językową, być dobrze przygotowani do 
wszechstronnego udziału w komunikacji (w mowie i piśmie)376. Dla este-
tyki słowa ważne są kierunki polityki językowej, które – jak to wynika 
z poglądów S. Gajdy – powinny uwzględniać umiarkowany liberalizm, 
humanistyczną postawę wobec języka oraz sprawność językową377.

W związku z demokratyzacją życia i kulturotwórczą funkcją słowa 
w mediach czynności polityki językowej zostały ukierunkowane także na 
nobilitację języka literackiego378, upowszechnianie kodu rozwiniętego, 
eliminowanie trywialnych, tandetnych, prymitywnych wypowiedzi, 
które zakłócają ład komunikacyjny379.

Ze względów estetycznych w programie polityki językowej znala-
zły się postulaty przeciwdziałania komercjalizacji poprzez promowanie 
i ochronę kultury wysokiej i afirmowanie w mediach kodu rozwinięte-
go, prymitywizacji i wulgaryzacji języka publicznego, zwiększenia wy-
magań wobec języka osób występujących publicznie, pomijania opinii 
sformułowanych bełkotliwie, wulgarnie, niedopuszczanie wypowiedzi 
naruszających zasady dobrego wychowania380.

Proponuje się również rozpatrywanie polityki językowej w kon-
tekście językowej lojalności, którą jest „wierność językowej tradycji, 
dbałość o autonomię języka, działanie na rzecz jego witalności i mo-
cy”381. Ponieważ polityka językowa jest częścią polityki kultural-
nej, wobec tego zadaniem jej jest przeciwstawienie się obowiązującym 
modom, przerwania błogiej pasywności, działanie wbrew językowej  

376 Por. ibidem, s. 5. 
377 Por. ibidem, s. 4.
378 Jest to pogląd bliski S. Szoberowi, który uznaje za wzór sprawności ko-

munikatywnej w mowie i piśmie użycie norm i zwyczajów języka literackiego. 
Mowa warstw wykształconych jest dla niego probierzem poprawności językowej 
narodu. Por. S. Szober, Na straży języka..., Warszawa 1937, s. 33.

379 G. Majkowska, Media jako podmiot i przedmiot polityki językowej, [w:] Pol-
ska polityka językowa..., s. 125-134.

380 Por. ibidem, s. 133.
381 Ibidem, s. 134.
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inercji i wygodnictwu, a także upowszechnianie dobrych wzorów języ-
kowych382. 

O problemach polityki językowej szeroko dyskutowano na kon-
ferencji zorganizowanej w  Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego w styczniu 1976 roku383. Warto przedstawić kilka najważ-
niejszych wypowiedzi, tam zaprezentowanych, które potwierdzają zależ-
ność między celowymi działaniami dotyczącymi kształtowania stosunku 
społeczeństwa do języka a estetyką słowa. 

A. Furdal uważa, że zbyteczne są troski i wysiłki o „poprawność 
konstrukcji gramatycznych i czystość leksykalną”384, jeżeli zagrożona 
jest egzystencja języka. 

Bardzo charakterystyczna jest wypowiedź H. Kurkowskiej. Su-
geruje ona, aby w zakres polityki językowej weszły przede wszystkim 
te zagadnienia, które są najważniejsze w kulturze języka, a związane  
ze sprawnością językową, z umiejętnością budowania logicznych, spójnych, 
jasnych wypowiedzi385. Zwraca też uwagę na konieczność upowszech-
nienia normy wzorcowej, która jest zwierciadłem tradycji językowej.

Podobne poglądy reprezentuje Witold Cienkowski. Stwierdza on, 
że dodatkowe trudności przy formułowaniu ocen poprawnościowych 
sprawia brak świadomości w zakresie stopnia szkodliwości błędów, 
usterek i uchybień językowych, które mogą zniekształcić tekst, wy-
wołać efekty komiczne i utrudnić (lub uniemożliwić) zrozumienie ko-
munikatu. Zapobieganie błędom językowym nie może mieć uzasad-
nienia wyłącznie w postawie purystycznej. Za podstawową tendencję 
w działalności normatywnej należy uznać „dbałość o sprawność i este-
tykę języka”386. Szczególnie rozumiana troska o poprawność językową 

382 Ibidem.
383 Syntezą przemyśleń z tego spotkania jest publikacja „Socjolingwistyka” 

1977, nr 1, pod red. W. Lubasia.
384 A. Furdal, Językoznawstwo a zagadnienia egzystencji języka, „Socjolingwi-

styka” 1977, nr 1, s. 10.
385 Por. H. Kurkowska, Polityka społeczna a zróżnicowanie społeczne współczes-

nej polszczyzny, „Socjolingwistyka” 1977, nr 1, s. 25.
386 Por. W. Cienkowski, Sprawność językowa, błąd językowy, usterki i zakłóce-

nia, „Socjolingwistyka” 1977, nr 1, s. 55.
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powinna obejmować usuwanie zakłóceń językowych, rozwijanie kom-
petencji pragmatycznej nadawcy i odbiorcy.

Teorię normatywną i ortoepię powinno się, zdaniem Ireny Baje-
rowej, uznać za priorytety w polityce językowej387. Nie bez znaczenia 
dla zagadnień poprawnościowych, zdaniem językoznawczyni, jest opi-
nia społeczna, dotycząca wyboru właściwych wariantów językowych 
spośród innych. 

Władysław Lubaś dostrzegł dwoistość problemu puryzmu w po-
lityce językowej. Raz przez to, że przyczynia się do czystości w języ-
ku, po drugie – propaguje złe wzory myślenia o języku388. Stwierdza 
on, że polityka językowa powinna kontrolować i regulować stan normy 
we wszystkich „typach kontaktu językowego”, które wynikają z indy-
widualnej sprawności i świadomości językowej użytkowników polsz-
czyzny389. 

F. Nieckula zwraca uwagę na to, że w każdym akcie językowym 
można poddać ocenie poprawnościowej plan treści i plan wyrażania. 
Uważa on, że należałoby wówczas zwrócić szczególną uwagę na to, „czy 
dla danych elementów znaczeniowych użyto prawidłowo wyrazów 
oraz czy dane wyrazy zostały zorganizowane w tekście zgodnie z zasa-
dami gramatyki, czyli regułami budowy języka”390. Podkreśla również, 
że poprawność językowa każdej wypowiedzi wynika ze sprawności 
systemowej. 

Za główną zasadę polityki językowej, według W. Pisarka, należy 
uznać regułę upowszechniania dobrych wzorów językowych, a w mniej-
szym stopniu usuwanie błędów. Jednocześnie zaznacza on, że trudno 
jest zmieniać nawyki Polaków. Są oni skłonni uznać za przykładne  
te formy, które dominują w ich środowisku, niż te, które są zalecane  

387 Por. I. Bajerowa, Aktualne problemy polityki językowej, „Socjolingwistyka” 
1977, nr 1, s. 32.

388 Por. W. Lubaś, Opinia społeczna a polityka językowa, „Socjolingwistyka” 
1977, nr 1, s. 38-45.

389 Por. W. Lubaś, Społeczna rola języka a polityka językowa, „Zaranie Śląskie” 
1975, XXXVIII, s. 235-253.

390 Por. F. Nieckula, Od gramatyki normatywnej do glottopolityki, „Socjolin-
gwistyka” 1977, nr 1, s. 67.
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w słownikach. Dostrzega także konieczność wykorzystywania w polityce 
językowej metod socjolingwistycznych w celu popularyzowania wła-
ściwych postaw wobec języka391. Wskazuje na konieczność „systema-
tycznego publicznego piętnowania oczywistych nadużyć językowych”392. 
Taka sugestia językoznawcy mogłaby zaradzić rozchwianiu normy ję-
zykowej, ograniczyć rozpowszechnianie chamstwa, głupoty, niedo-
rzeczności w języku oraz powstrzymać ujawniającą się niekiedy nieuza-
sadnioną niechęć do rodzimych konstrukcji językowych. Pozwoliłoby 
to na upowszechnianie się polszczyzny zrozumiałej, bo funkcjonalnej  
i skutecznej.

Postulowano również włączenie w program polityki językowej 
zagadnień związanych z pracą z żywym słowem – doskonaleniem wy-
mowy, jej poprawnością i sprawnością artykulacyjną393. Konieczność 
takiej postawy wynika z umiłowania języka ojczystego, który w dobie 
powszechnej demokratyzacji stał się nie tylko niekomunikatywny, ale 
co gorsza niechlujny i bełkotliwy. 

Za ważny i skuteczny sposób oddziaływania na estetykę słowa 
należy uznać politykę językową394. Celem jej, zgodnie z rządowym 
programem ochrony języka z 1982 r., jest troska o najwyższą wartość 
słowa w życiu publicznym i zbiorowym. Uznano w nim za konieczne 

391 Por. W. Pisarek, Poczucie językowe, znajomość językowa i praktyka językowa, 
„Socjolingwistyka” 1977, nr 1, s. 73-79.

392 Kultura języka dziś, pod red. W. Pisarka, H. Zgółkowej, Poznań 1995, 
s. 262.

393 J.R. Bujański, Kultura żywego słowa a edukacja narodowa, „Socjolingwi-
styka” 1977, nr 1, s. 121-130.

394 Głównymi ośrodkami upowszechniającymi działalność kulturalnojęzy-
kową są: Komisja Języka oraz Towarzystwo Miłośników Języka. Przeznaczeniem 
ich jest rozpowszechnianie wiedzy o kulturze oraz „krzewienie rozumnej miłości 
do języka polskiego, opartej na znajomości jego zasad, rozwoju, znaczenia oraz na 
rozumieniu zjawisk językowych w ogóle”. Encyklopedia języka polskiego..., s. 401. 
Ważne jest również stanowisko Towarzystwa Języka Polskiego, które za cel stawia so-
bie zapobieganie niepokojącym zmianom, mogącym znacząco utrudnić porozumie-
wanie się użytkowników polszczyzny. Nie można zapomnieć o powołaniu przez pre-
zesa PAN we wrześniu 1996 r. Rady Języka Polskiego, która wspiera pragmatyczne 
aspekty kultury słowa.
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zapobieganie wszelkim zjawiskom deformującym rozwój „języka żywego, 
poprawnego, precyzyjnego”395. 

Refleksję nad niepokojącą sytuacją języka w życiu publicznym, 
stwarzającą zagrożenie dla porozumiewania się społecznego, podjęto 
również na Kongresie Kultury Języka Polskiego w Szczecinie w 1986 r.396. 
Aby ten stan zmienić, zdaniem uczestników kongresu, warto czuwać 
nad jakością myślenia w języku, która kształtuje wypowiedzi „piękne 
i prawdziwe”397.

Bardzo charakterystycznym przykładem działań polityczno-ję-
zykowych jest apel Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego, który ukazał się w „Życiu Warszawy” 11 lutego 1992 r.398. 
Autorzy tego tekstu chcieli w ten sposób nadać właściwą rangę kultu-
rze słowa oraz rozbudzić wśród użytkowników języka refleksję nad sta-
nem polszczyzny399. Zaznaczono w nim bardzo wyraźnie, że język jest 
elementem kultury narodowej i powinien być pielęgnowany ze wzglę-
dów etycznych, estetycznych, poznawczych i tradycyjnych. Komisja 
Kultury Słowa zwróciła uwagę na zatrważające zjawiska obniżania się 
poziomu kultury słowa w Polsce. Zaliczono do nich: wulgaryzację, 
agresję słowną, liberalizację norm językowych, nadmierne (nieuświa-
domione) wyzyskiwanie obcego słownictwa, niedostateczne przygo-
towanie językowe osób biorących czynny udział w życiu publicznym  
i mających wpływ na kształtowanie sprawności językowej przyszłych 
pokoleń. Niepokojącym wnioskiem zawartym w apelu było stwierdze-
nie o braku poszanowania dla kultury słowa i etykiety językowej, które 
powinny być normą obowiązującą współrozmówców w komunikacji 

395 Słowa piękne i prawdziwe, pod red. S. Urbańczyka, Warszawa 1987, s. 139-149.
396 Warto zaznaczyć, że środowisko krytycznie odniosło się do postanowień 

i idei kongresu.
397 Ibidem, s. 291.
398 O kulturę słowa w Polsce, „Poradnik Językowy”1992, z. 8, s. 603-604. 

Por. Odezwa w sprawie poprawności językowej, „Język Polski” 1961, s. 237-238 oraz 
W obronie języka polskiego, „Język Polski” 1961, s. 238-240. 

399 O znaczeniu apelu Komisji Kultury Słowa świadczą liczne głosy aprobaty 
Polaków dla takiej formy podnoszenia kultury języka. Por. Odpowiedzi na  apel Ko-
misji Kultury Słowa TNW „Poradnik Językowy” 1992, z. 8, s. 605-606.
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społecznej. W apelu Komisja Kultury Słowa wyraziła też pogląd o niskiej 
świadomości językowej mówiących, odzwierciedlającej się w sposobie 
opisywania i postrzegania świata za pomocą słów. Postulowała również 
„ważność kultury języka jako elementu ogólnego wykształcenia, przy-
gotowania do racjonalnego i godnego udziału w życiu społecznym”400. 

Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci była także tematem 
konferencji zorganizowanej w dniach 14-16 IX 1998 roku w Kazimierzu 
nad Wisłą. To spotkanie naukowe pozwoliło doprecyzować i rozszerzyć 
funkcjonujące definicje polityki językowej. Uznano, że przez politykę ję-
zykową należy rozumieć „zasady i sposoby postępowania w odniesie-
niu do języka oraz jego używania i działania za pomocą języka”401. Po-
twierdzono również, iż język jest podstawowym elementem tożsamości 
narodowej, wyznacznikiem tradycji, najważniejszym środkiem służą-
cym do porozumiewania się w obrębie określonej społeczności. Wymie-
niono także istotne zagrożenia dla jakości i rozwoju polszczyzny takie, 
jak: upowszechnianie się wypowiedzi, które ujawniają zubożenie języka, 
prymitywizm myślowy, brak świadomej umiejętności używania słowa  
w różnych sytuacjach społecznych, przewaga komunikatów, w których 
udział środków niewerbalnych przeważa nad konstrukcjami słownymi, 
bezkrytyczne podporządkowanie języka funkcjom środków masowe-
go przekazu oraz marazm językowy użytkowników polszczyzny402. 

Nie sposób pominąć znaczenia Ustawy o języku polskim z 7 paź-
dziernika 1999 roku. We wstępie do niej czytamy: „Język polski stano-
wi podstawowy element narodowej tożsamości i jest dobrem narodo-
wej kultury”403. W świetle tej ustawy przejawy ochrony języka polskie-
go to: „dbanie o poprawne używanie języka i doskonalenie sprawności 
językowej jego użytkowników oraz stwarzanie warunków do właściwego 

400 O kulturę słowa w Polsce, s. 603.
401 Jej organizatorami byli: Komisja Kultury Języka i Centrum Języka i Kul-

tury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. M. Rzeszutko, Ustalenia konferencji „Polityka językowa na przełomie 
tysiącleci”, [w:] Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, pod red. J. Mazu-
ra, Lublin 1999, s. 172.

402 Por. Polska polityka..., s.172.
403 Dz. U. 90/1999 z dnia 8 listopada 1999 roku poz. 999.
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rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji; przeciw-
działanie jego wulgaryzacji; szerzenie wiedzy o nim i jego roli w kul-
turze, upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, a także 
przeciwdziałanie ich zanikowi; promocja języka polskiego w świecie; 
wspieranie nauczania języka polskiego w kraju i za granicą”404.

Rozważane zagadnienia pozostają stale w kręgu zainteresowań języ-
koznawców, o czym świadczy konferencja, która odbyła się w dniach 21-
23 października 2004 roku w Kamieniu Śląskim Polska polityka komu-
nikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, zorganizowana przez Radę 
Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Komitet Językoznawstwa PAN, 
Towarzystwo Kultury Języka oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersy-
tetu Opolskiego. Teoretyczną refleksję nad znaczeniem polityki języko-
wej podjął tam m.in. M. Bugajski. Wyraził on opinię, że najważniejszym 
celem polityki komunikacyjnojęzykowej powinien być „język oraz zasięg 
jego oddziaływania na sposoby komunikowania pozamedialnego”405.

Po przeanalizowaniu niektórych rozstrzygnięć w zakresie polity-
ki językowej można dojść do wniosku, że sterowanie rozwojem języka 
i starania o utrzymanie wysokiego poziomu kompetencji mówiących 
nabierają właściwego znaczenia we współczesnej polszczyźnie. Sprzy-
jają one poprawności komunikatywnej, estetyce odbioru tekstów oraz 
wzmacniają efektywność wypowiedzi i nadzorują językową sprawność 
systemową, sytuacyjną i pragmatyczną.

Polityka komunikacyjnojęzykowa w swojej działalności praktycz-
nej (popularyzatorskiej) obejmuje zakres badań, właściwy lingwistyce 
normatywnej. Można powiedzieć, że „celem zewnętrznym lingwistyki 
normatywnej jest popularyzacja wiedzy i oddziaływanie na język, co się 
dzieje poprzez transmisję ustaleń teoretycznych do świadomości użyt-
kowników języka oraz ich aplikację w kulturze języka”406. 

404 Ibidem.
405 Por. M. Bugajski, Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce, [w:] Pol-

ska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, pod red. S. Gajdy, 
A. Markowskiego, J. Porayskiego-Pomsty, Warszawa 2005, s. 74-81.

406 M. Bugajski, Między kulturą języka a lingwistyką normatywną, [w:] O trud-
nym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki, pod red. J. Miodka 
i M. Zaśko-Zielińskiej, Wrocław 2002, s. 32-39. 
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Nieuwzględnienie wartości estetycznej słowa niszczy jakości poznaw-
cze świata prezentowanego w języku. Zharmonizowanie konstrukcji 
językowych, ekspresja estetyczna oraz sposób kształtowania opisywa-
nego fragmentu rzeczywistości wynika ze szlachetności myśli, wyczucia 
stylistycznego, zgodności i wzajemnego dopełniania się walorów po-
znawczych i artystycznych. Wartość semantyczna słowa, jego bogactwo 
znaczeniowe oddziałuje na emocje odbiorcy, jego myślenie, wyobraź-
nię. Angażuje ono go w refleksję nad pięknem słowa. Pozwala wnik-
nąć w głębszy zamysł estetyczny wypowiedzi oraz nadać jej właściwe 
znaczenie.

Dochodzenie do istoty estetyki w komunikacji społecznej wyda-
je się w pewnym sensie skomplikowane, ponieważ jest ona trudna do 
uchwycenia, konceptualizacji, obiektywnie niewyczuwalna, czasami 
abstrakcyjna, nielogiczna, budząca wątpliwości. Estetyka nie jest w peł-
ni wyrażalna. Niemożliwe jest przedstawienie niezmiennych reguł od-
bioru zjawisk estetycznych, ponieważ nie ma powszechnego piękna ani 
uniwersalnej brzydoty. Można jedynie zwrócić uwagę na te przejawy 
estetyki słowa, które są szczególnym sposobem realizacji dobra i pięk-
na w języku lub wyrażają piękno w sposób prowokacyjny. Warto jednak 
zaznaczyć, że wyobrażenie o estetyce w języku bywa często ambiwa-
lentne. Dwuwartościowość uczuć, towarzysząca postrzeganiu zjawisk 
estetycznych, wynika z tego, że te same fragmenty świata realnego, opi-
sane w języku, mogą wywołać rozmaite oraz niespodziewane wrażenia 
i przeżycia u różnych użytkowników języka. 

Pojawia się zatem problem wskazania kryterium ocen estetycz-
nych, którego motywacją byłaby przede wszystkim chęć uczynienia  
z języka wartości oraz podkreślenia, że zawiera on w sobie ideę piękna. 
Wymiar estetyczny słowa określa sposób istnienia norm i wartości obo-
wiązujących w języku. Kryterium estetyczne, choć trudne do określenia, 
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staje się podstawą rozumienia języka, który zawiera w sobie informacje 
o duchowym, kulturowym i poznawczym sensie każdej wypowiedzi. 
Prowokuje ono jednocześnie użytkowników polszczyzny do intelektual-
nego namysłu nad wartością słowa. Wskazuje na walor kulturalności, 
stosowności, ciekawości, skuteczności oraz konwencji poetyckiej wy-
powiedzi. Tworzy również poczucie sensu i logiczności przekazu. 

Za estetycznością przekazu przemawia także odpowiednie użycie 
środków językowych, wyczucie ich harmonii semantycznej, konwencja 
użycia tropów poetyckich oraz umiejętność ich odczytania w tekście. 
Kształtują one poczucie smaku, tworzą nastrój wypowiedzi. Jakość 
słowa, będąca nośnikiem wartości aksjologicznych, jest szczególnie wi-
doczna w genologicznym ujęciu aktów mowy. Wydobycie walorów ję-
zyka ze struktury tekstu wskazuje na istotne znaczenie całego przesła-
nia wypowiedzi. Przestrzeganie reguł użycia trafnych i istotnych środków 
wyrazowych wzmacnia znaczenie estetyczne przekazu. Przełamywanie 
stałych, konwencjonalnych zasad budowy komunikatu nie powinno 
naruszać funkcji komunikatywnej i emotywnej wypowiedzi. Zharmo-
nizowanie emocjonalne środków wyrazu z całością treści odsłania 
możliwość kształtowania estetycznej formy komunikatu. Wzmacnia 
ono jednocześnie kreatywną moc słowa, która wydobywa sens nadda-
ny przekazu. Impresjonistyczna i ekspresjonistyczna poetyka aktów ję-
zykowych wyraża bogactwo myśli nadawcy, wskazuje także na jego 
mentalność i osobowość. Estetyka słowa w przekazach językowych 
zwiększa kulturę odbioru i ma znaczenie dla kształtowania się stosunku 
do wartości słowa. 
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