
Słowo wstępne

Oddajemy w ręce czytelników pierwszy tom Etyki słowa, który został
przygotowany przez Zespół Etyki Słowa, powołany przez Radę Języka Pol-
skiego PAN w styczniu 2016 roku. Tom zawiera wybór wypowiedzi naukow-
ców, głównie językoznawców (ale także literaturoznawców i filozofa), daleki
od wyczerpania tematu, ale – jak sądzimy – bardzo już dziś potrzebny
i przydatny.

Istotne jest zwrócenie uwagi na szerokie rozumienie etyki słowa . W na-
zwie naszego Zespołu i we wszelkich podejmowanych przez nas działaniach
słowo stanowi dla nas nie tylko metaforę języka jako całości, ale też metaforę
komunikacji. Tym samym do rozważań o etyczności i nieetyczności słowa
włączamy – poza najczęściej przez nas badanymi i omawianymi użyciami
języka – także tzw. zachowania parajęzykowe (jak miny, gesty, postawy, różne
modulacje głosu) oraz tzw. elementy obrazkowe – obraźliwe, wzbudzające
niechęć, wulgarne.

Decyzję o przygotowaniu specjalnego wydawnictwa prezentującego po-
stulaty członków naszego Zespołu podjęto na konferencji w czerwcu 2016
roku w przekonaniu, że negatywne zjawiska w sferze publicznej komunikacji
osiągnęły poziom krytyczny, wymagający zdecydowanego przeciwdziałania.
Działanie jednak – w myśl Norwidowskiej zasady – powinno być poprzedzone
diagnozą i pogłębioną refleksją.

Diagnoza dotycząca obecnego stanu polskiego dyskursu publicznego
jest jednoznaczna. Mamy do czynienia z niespotykanym dotąd narusza-
niem elementarnych zasad etyki komunikacji językowej przez wypowiedzi
agresywne, pełne insynuacji, poniżające, zastraszające, raniące odbiorcę, szy-
dercze, obraźliwe, stygmatyzujące. Mamy zalew wulgaryzmów (językowych
i obrazkowych) o rozmiarach tsunami. Mamy notoryczne kłamstwa polity-
ków, określane łagodzącą formułą „postprawdy”, co w połączeniu z mową
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nienawiści szerzoną przez Internet blokuje możliwość prowadzenia rzeczo-
wego dialogu społecznego. Tej kontrkulturze, której ulegają także ludzie
wykształceni, trzeba się przeciwstawić.

Głosu członków Zespołu Etyki Słowa nie może w tej sprawie zabraknąć
także ze względu na fakt, że Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN,
której organem jest Zespół Etyki Słowa – wedle Ustawy o języku polskim
z roku 1999 – „wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego
w działalności publicznej” (par.13.1).

Refleksji i postulatów na temat dobrego zachowania językowego naukowcy
polscy wypowiedzieli niemało, poczynając od analizy i krytyki komunistycz-
nej nowomowy, aż po krytykę różnych wypowiedzi i zachowań obecnych dziś
w publicznej komunikacji, o których pisze Anna Cegieła w książce Słowa
i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa (2014).

Kierując się ogólnymi ideałami humanistycznymi o charakterze ponad-
politycznym, oddajemy w tym tomie głos autorom o różnych przekonaniach
i światopoglądach, podzielającym troskę o komunikację międzyludzką jako
dobro wspólne, wymagające ochrony.

Przyświeca nam idea szanowania ludzkiej godności w każdym czło-
wieku, życzliwego rozumienia każdej inności i bezwzględnego przestrzega-
nia w komunikacji prawdy dającej się uzasadnić empirycznie.

Bardzo bliskie są nam idee Kongresu Obywatelskiego, jego dbałość o war-
tości (wśród których bardzo ważne miejsce zajmują wartości moralne),
wartości służące wszechstronnemu rozwojowi Polski. Myśl o tak pojętym
rozwoju traktujemy jako podstawę naszego patriotyzmu.

Ten bardzo obszerny tom, którego treść podzieliliśmy na pięć części,
w części czwartej zawiera prace wiążące się z czterema naszymi podzespołami:
edukacji, mediów, polityki i teoretycznych podstaw etyki słowa. Zabrakło
miejsca na prace związane z podzespołami biznesu, języka urzędowego,
komunikacji w sztuce, w literaturze i w życiu prywatnym. Problematyka
dotycząca tych zagadnień zostanie uwzględniona w kolejnych planowanych
przez nas antologiach „Etyki słowa”.

∗ ∗ ∗

Wybrane do tomu teksty podajemy w całości lub we fragmentach. Wy-
cięcia redakcyjne oznaczamy trzema kropkami w nawiasach kwadratowych
( [. . . ] ). Zmienione lub zmodyfikowane przez nas tytuły wybranych frag-
mentów opracowań oznaczamy gwiazdką ( * ). Staraliśmy się zachować roz-
wiązania wydawnicze (graficzno-techniczne) zastosowane w pierwodrukach
poszczególnych tekstów, jednak w niektórych przypadkach wprowadzaliśmy
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zmiany związane z koniecznością pewnego ujednolicenia redakcyjnego tekstów
(np. sposobu podawania przykładów, stosowanych wyróżnień typu kursywa,
tłusty druk, rozstrzelenie, przyjętych konwencji opisów bibliograficznych,
wewnętrznej segmentacji tekstu itp.), stosownie do potrzeb nowego wydania.
Ze względu na brak miejsca ograniczyliśmy zestawienia bibliograficzne (do
prac przywoływanych) i część przypisów.

Autorom i wydawnictwom bardzo dziękujemy za wyrażenie zgody na
przedruk1.

Redaktorzy

1 Uzyskaliśmy zgody wszystkich autorów (poza śp. Stanisławem Barańczakiem i śp.
Zbigniewem Bauerem) i niemal wszystkich wydawnictw. Tylko w nielicznych przypadkach
mimo podejmowanych prób nie udało nam się skontaktować z wydawcą.




