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ców medialnych. W dwu pozostałych zwrócono
uwagę na przekazy satyryczne, które odzwier
ciedlając aktualne podziały społeczne, ukazują
niezależne ujęcia rzeczywistości politycznej.

glądach i opiniach. Na teorii chiralności, m e
todzie kogni ty wis tycznej i socjologicznej oparli
referat Językowe znaki świadomości kolektywnej
i ich chiralna zasada konceptualizacyjna (o neonowomowie IV RP) Andrzej Kudra i Dorota Je
O
wyłonieniu ostatniej grupy referatów
ziorska. Ich zdaniem można mówić o obecności
zadecydowało podjęcie przez sześciu badaczy
w tekstach z okresu tzw. IV RP neonowomowy.
próby interpolacji ideologicznych tekstów poli
Z kolei Roman W róblewski (w: Hasła konstytu
tycznych do nowych, kognitywnych i interdy
tywne języka polityki w latach 2005-2007), ko
scyplinarnych metodologii, których przydatność
rzystając z metod statystycznych oraz rankin
dla opisu języka jest wciąż przedm iotem dysku
gowych. pokazał, że hierarchia wartości obecna
sji i wątpliwości. H enryk Kardela (w: „Fakty hi
w języku polityki w latach 2005-2007 różni się
potetyczne " w IV RP. Kognitywna analiza twór
od hierarchii odtworzonej dla języka wcześniej
czego wykorzystania języka na stronach inter
szego okresu.
netowych M uzeum IV RP) osadził komunikację
Świetnie przygotowana konferencja prze
polityczną i jej parodię w m etodologii tradycyj
biegała dzięki wysiłkowi organizatorów nie
nej oraz najnowszej kognitywnej. Mariusz R ut
tylko w uroczystej, lecz także w miłej atm osfe
kowski (w: „ Oni są tam, gdzie stało Z O M O ... ”.
rze. Tezy wygłaszane w referatach były na tyle
Retoryka Jarosława Kaczyńskiego w świetle w y
oryginalne i interesujące, że stawały się przed
branych teorii kognitywnych) na kilku przykła
m iotem długich i żywych dyskusji uczestników
dach przedstawił amalgamatową analizę wypo
konferencji, zaproszonych gości oraz innych,
wiedzi językowych. a Paweł Nowak (Archetypy
zainteresowanych językiem IV RP. osób. Konfe
marketingowe a język polityki 2005-2007) się
rencja odbiła się zresztą szerokim echem w kra
gnął do marketingu, a zwłaszcza public rela
jow ych i lokalnych mediach. W szystkie w ygło
tions i reklamy, aby za pom ocą teorii arche
szone referaty zostaną opublikowane w „czer
typów marketingowych zrekonstruować strate
wonej serii" lubelskiego W ydawnictwa UMCS.
gie komunikacyjne i sposób interpretacji rzeczy
wistości. charakterystyczne dla partii, instytucji
Danuta Kępa-Figura,
i ludzi o różnych, często przeciwstawnych, p o 
Paweł Nowak

0 JĘZYKACH ZAWODOWYCH
1 ŚRODOWISKOWYCH NA V I I FORUM
K u ltu r y Sło w a

W dniach 9-11 października 2008 r.
w Gdańsku odbyło się VII Forum Kultury Słowa
poświęcone problemowi polskich języków za
wodowych i środowiskowych. To naukowe spo
tkanie zostało zorganizowane przez Radę Języka
Polskiego przy Prezydium PAN przy w spół
pracy Uniwersytetu Gdańskiego. Szkoły W yż
szej Psychologii Społecznej oraz Towarzystwa
Naukowego Warszawskiego.
Zasadniczym tem atem dyskusji podjętych
przez uczestników forum była różnorodność
języków środowiskowych i zawodowych, ich

przeszłość i współczesność. Podkreślano, że
tak jak naturalnym zjawiskiem je st wygasanie
języków, równie naturalna je st ich ewolucja
i zmiana. Obecnie, gdy obserwujemy ogromny
wpływ języka angielskiego na polszczyznę (i to
przede wszystkim właśnie na poziomie języków
środowiskowych i zawodowych), jest to pro
blem szczególnie istotny, bowiem je st świadec
twem zmian cywilizacyjno-kulturowych. N ato
m iast języki, które nie nadążają za potrzebami
swych użytkowników - ja k stare narzędzia stają się zbędne. W swej tradycyjnej formie oca
leją tylko wtedy, gdy celem tych. którzy się nimi
posługują, stanie się kultywowanie tradycji.
Problemom związanym z odchodzeniem
pewnych języków środowiskowych i zawodo
wych poświęcono pierwszy dzień obrad. Bog
dan Walczak w wystąpieniu O językach, które
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odchodzą zajął się przede wszystkim językiem,
jakim posługują się myśliwi. Obserwacje do
konane na tej warstwie leksyki środowiskowej
pozwoliły mu na sformułowanie kilku zasad
niczych wniosków ogólnych: 1) mimo zm ie
niających się warunków słownictwo myśliwskie
wykazuje niezwykłą trwałość - co jest efek
tem świadomych działań użytkowników tego ję 
zyka, 2) języki środowiskowe, dla których ka
tegorią nadrzędną je st ekspresywność, charak
teryzują się jednak ogromną zmiennością, m.in,
dlatego że to. co często powtarzane, szybko się
zużywa i przestaje być atrakcyjne, stąd też ob
serwujemy gruntowną wymianę leksyki, a także
przenikanie się różnych wariantów języka (np.
gwary uczniowskiej i żargonu przestępczego).
3) językam i, które odchodzą bądź odeszły, są
te. dla których kategorią nadrzędną je st zawodowość. Natomiast o języku kaszubskich rybaków
morskich w aspekcie terytorialnym i osadni
czym. kognitywnym oraz strukturalnym mówił
Jerzy Treder. Język ten żyje i ewoluuje, ale zani
kają swoiste różnice, ujednolica się. a skutkiem
stosowania nowych narzędzi, a nawet nowych
materiałów do ich wyrobu, jest zanik części
tradycyjnej leksyki. Problemem mechanizmów
kształtowania się nowych języków środowisko
wych w referacie Jak powstaje środowiskowa
odmiana języka (na przykładzie leksyki paralotniarskiej) zajęła się Barbara Pędzich. Referentka
dokonała przeglądu leksyki, na którą składają
się zapożyczenia głównie z języka angielskiego,
neosemantyzmy i neologizmy. W paralotniar
stwie - sporcie, który przywędrował do nas ze
świata - początkowo większość słownictwa sta
nowiły anglicyzmy. które stopniowo zastępo
wały polskie neologizmy, co zdaniem referentki
jest m.in. przejawem precyzyjności i troski pa
ralotniarzy. by ta terminologia była zrozumiała.
Wydaje się jednak, że zastąpienie ogólnieprzyjętego słowa paralotnia rodzimym i neologizmami
spadak, spadolot, spadolotnia je st grą językow ą
a szanse na zafunkcjonowanie rodzimej lek
syki w świecie tej nowoczesnej dyscypliny spor
towej są niewielkie. Uwagami na tem at spo
łecznych i kulturowych uwarunkowań współcze
snych odmian zawodowych (na przykładzie profesjolektów marynarzy, żołnierzy i policjantów )
podzieliła się ze zgromadzonymi Ewa Kołodzie-
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jek. Języki, jakim i posługują się te grupy zawo
dowe. wykazują szereg podobieństw wynikają
cych m.in. z tego. że ich użytkownicy należą
do grup militarnych lub paramilitarnych, z czym
łączy się zarówno podobna relacja przełożonypodwładny. ja k też analogiczny sposób kom uni
kowania się i działania. Różnice dotyczą przede
wszystkim leksyki związanej z realiami, w ja 
kich pracuje określona grupa zawodowa. Nieco
inny charakter miało wystąpienie Adama Paw
łowskiego. który w referacie Zawody w języku.
Charakterystyka ilościowa i typologiczna p o l
skich profesjonimów. Na materiale tekstów p ra 
sowych z lat 1953 i 2004 nie zajmował się języ 
kiem zawodowym, ale funkcjonującymi w polszczyźnie ogólnej nazwami zawodów. Na pod
stawie przeprowadzonych analiz stwierdził, że
w ciągu ostatnich 50 lat doszło do wymiany
ok. 40% profesjonimów - co jest świadectwem
zmian cywilizacyjnych i zaniku niektórych za
wodów. O ile w 1953 r. miała miejsce dominacja
zawodów opartych na sile fizycznej, w 2004 r.
dominują zawody oparte na wiedzy (rzecznik,
autor) - zatem zwiększa się rola komunikacji
i mediów, zwiększa się także udział form żeń
skich. dominują nazwy zawodów wykonywa
nych przez inteligencję (w 1953 r. dominowały
w prasie profesjonimy nieinteligenckie).
Natomiast M arek Łaziński i Rafał G ór
ski w referacie Wzór stylu i wzór na styl.
Statystyczne wyznaczniki rejestrów polszczyzny
w Narodowym Korpusie Języka Polskiego zapre
zentowali możliwości wykorzystania statystycz
nych kryteriów pomocnych w zakwalifikowaniu
tekstu do określonego stylu. Narodowy Korpus
Języka Polskiego powinien być korpusem re
prezentatywnym. ilustrującym język jego prze
ciętnego użytkownika. Powinny się nań skła
dać teksty należące do różnych gatunków i sty
lów. Powstaje jednak problemem, jakie przy
jąć kryteria podziałów na tekst: artystyczny nieartystyczny czy np. fikcjonalny - niefikcjonalny i jak zastosować przy tych podziałach
określone statystyczne wyznaczniki. Ten pro
blem został zilustrowany konkretnymi analizami
28 tekstów, którym „zadano" te same pytania,
tym samym otrzymano wyniki, które posłużyły
do porównań. Na podstawie przeprowadzonych
analiz stwierdzono m.in.. że przydatnym narzę
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dziem je st np. frekwencja rzeczowników odsłownych, których zwykle jest zdecydowanie
więcej w tekstach niefikcjonalnych (średnio 40
na 1000 słów).
Problemem teoretycznym, dotyczącym
kwestii uporządkowania dyskusji na tem at od
mian współczesnej polszczyzny, zajął się Ta
deusz Zgółka, który wygłosił referat nt. Para
metrów odróżniających odmiany językowe. R e
ferent zwrócił uwagę na niewystarczalność do
tychczasowych klasyfikacji, w obrębie których
trudno umieścić te warianty języka, które ope
rują gestem i obrazem (np. język internautów).
W swojej propozycji uporządkowania odmian
środowiskowych, sytuującej się obszarze sto
sowanej przez mówiących procedurze wyboru
(ubierania w słowa), czyli retoryki, a nie socjolingwistyki, nawiązał do wcześniej zgłasza
nej przez siebie typologii opartej na binarnym
podziale, stwierdzając konieczność uwzględ
nienia nowych opozycji. Zaproponował także,
by potoczną wersję dobudowaną do języka fa
chowego traktować w kategoriach rodzajowych
jako żargon (tym samym za żargonowe uznał
takie wyrażenia jak Zielone Świątki, czy święto
M atki Boskiej Siewnej). Stanowisko to wzbu
dziło wśród uczestników forum żywą dyskusję,
gdyż termin żargon jest obarczony negatywną
konotacją, a używa się go m.in. w odniesie
niu do języka, jakim posługują się przedstawi
ciele grup przestępczych. Utożsamienie żargonu
z potocznością także nie zyskało aprobaty. Prof.
Zgółka w dyskusji stwierdził, że znaczenie tego
terminu zmieniało się. jeszcze w okresie m ię
dzywojennym żargonem nazywano polszczyznę
żydowską. Podkreślił, że żargon wiąże ze środo
wiskami zawodowymi, gwary ze środowiskami,
które łączą inny rodzaj więzi niż wspólnie w y
konywany zawód.
Drugi dzień obrad rozpoczął blok refera
tów dotyczących języka biznesu (M arek Ko
chan. Jak mówią biznesmeni?), marketingu (Ja
cek Wasilewski. Język marketingu: o specjali
stach od marketingu i marketingowcach), firm
ubezpieczeniowych (Agata Hącia. O bezpie
czeństwie i niebezpieczeństwie języka firm ubez
pieczeniowych) i Internetu (Radosław Pawe
lec. Natalia Ogrodnikowa. Ludzie w sieci. Pol
skie i rosyjskie nazwy osób, których zawód.

hobby lub inny rodzaj aktywności są niero
zerwalnie związane z Internetem). Charaktery
zując język biznesu (jako między innymi ję 
zyk organizacji, w którym człowiek je st „nie
ludzki". „ludzka" natom iast jest marka). M a
rek Kochan stwierdził, że ten wariant języka
sytuuje się między nowomową, językiem urzę
dowym i religijnym. Przedstawiając język m ar
ketingu. Jacek Wasilewski zauważył, że dają
się w nim wyodrębnić dwa podmioty: aktywny
sprzedawca i bierny odbiorca. Jawna m anipu
lacja stosowana przez sprzedawcę nie wzbu
dza protestów odbiorcy, ponieważ osiąga on
swoje cele indywidualne. Od nowomowy ję 
zyk marketingu różni nastawienie czysto prak
tyczne.
Badanie języka firm ubezpieczeniowych
pozwoliło referentce na sformułowanie w nio
sków. że cechuje go personalizacja firmy, wzbu
dzanie zaufania odbiorcy, pozorne zatarcie gra
nicy między nadawcą a odbiorcą, odwoływanie
się do poczucia zagrożenia oraz typowa dla stylu
urzędowego precyzja, terminy, strona bierna,
konstrukcje analityczne i formy bezosobowe.
Wychodząc z złożenia, że zmiany w tech
nologiach powodują zmiany w słownictwie. R a
dosław Pawelec i Natalia Ogrodnikowa badali
słownictwo, którego powstanie spowodował In
ternet. Skupili się na nazwach osób związanych
z funkcjonowaniem Internetu na gruncie pol
skim i rosyjskim. Zauważyli, że badane słownic
two cechuje z jednej strony wyspecjalizowanie
znaczeń (np. architekt baz danych), a z drugiej
rozszerzanie znaczeń już istniejących (np. hac
ker). Ponadto zwrócili uwagę na różne warianty
pisowni tego samego wyrazu związane z różni
cowaniem odcienia znaczeniowego (np. hacker
i chakier) oraz różne konotacje nazw pojaw ia
jących się w tym samym kontekście w różnych
językach.
Popołudniową część obrad rozpoczął W oj
ciech Chlebda referatem pt. Pozaśrodowiskowe
funkcje frazeologii środowiskowej (język sportu
a polszczyzna ogólna), w którym stwierdził, że
do polszczyzny ogólnej weszło około 450 jedno
stek prymarnie sportowych (głównie z zakresu
piłki nożnej i boksu) i są one wykorzystywane
do metaforycznego ujęcia rzeczywistości z in
nych dziedzin, np. polityki.
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W panelu dyskusyjnym O przenikaniu ele
m entów zawodowych i środowiskowych do p o l
szczyzny ogólnej, który prowadziła dr Katarzyna
Kłosińska, uczestniczyli: Paweł Adamowicz Prezydent M iasta Gdańsk, prof. Jerzy Bralczyk,
prof. Stefan Chwin, ks. prof. Wiesław Przy
czyna. Prowadząca, inicjując wypowiedzi panelistów, postawiła pytania o to, jakie elementy i z
jakich języków środowiskowych przenikają do
polszczyzny ogólnej oraz czym spowodowane
jest to przenikanie i jaki jest los zapożyczonych
z języków środowiskowych jednostek. Wiesław
Przyczyna mówił o przenikaniu do polszczyzny
ogólnej języka religijnego. Stwierdził, że wcho
dzą do niej elementy z każdego typu języka re
ligijnego (języka Biblii, homilii, kazań, liturgii,
oficjalnych dokumentów, teologii i katechezy),
jednak najwięcej słów przenika z Biblii, naj
mniej zaś z liturgii. Zwrócił uwagę, że przejście
języka religijnego do polszczyzny ogólnej może
pociągać za sobą zmiany semantyczne. Sięga
nie po język religijny nobilituje wypowiedź, ale
może też mieć inny cel. np. chęć zaszokowania.
Zdaniem Pawła Adamowicza największy
wpływ na język ogólny m ają nauki ekono
miczne (podał przykłady słownictwa używa
nego w tym języku, a pochodzącego z nauk eko
nomicznych. np. budżet, deficyt, debet, transza),
nauki o zarządzaniu (wymienił takie przykłady,
jak audyt, monitoring, partycypacja, partner
stwo, m olestowanie), nauki społeczne (np. areopag, debata, dyskurs, pełnić role społeczne),
informatyka (np. resetować) oraz psychologia
(np. toksyczna osoba, toksyczny związek).
Stefan Chwin podzielił się swoimi spo
strzeżeniami na tem at tego. jak Kościół broni

się przed językiem medycyny i biologii. Roz
ważał teologiczny aspekt anestezjologii, uro
dzin. sztucznej prokreacji oraz hom oseksuali
zmu. Zwrócił uwagę, że na przykład w yklu
czone jest w języku teologii nazywanie silnych
środków przeciwbólowych, ponieważ nie zga
dza się to z teologicznym pojęciem cierpienia.
Podkreślił, że w języku teologii medycynie ofi
cjalnej chętnie przeciwstawiana je st medycyna
naturalna.
Zdaniem Jerzego Bralczyka słownictwo
specjalistyczne trafia do polszczyzny ogólnej in
cydentalnie i na krótko. Funkcjonując w tej od
mianie języka, traci precyzję, a zyskuje wymiar
ekspresyjny. Daje użytkownikom języka prze
konanie o własnej kompetencji i erudycji, po 
zwala też zaklinać rzeczywistość - jego użycie
znamionuje fachowość.
Obrady zmykał blok referatów dotyczących
takich specjalistycznych odmian języka, jak ję 
zyk medyczny (Jan Doroszewski. Język nauki
i praktyki medycznej), język naukowy (Romu
alda Piętkowa. Style konwersacyjne dyskursu
naukowego oraz M agdalena Zawisławska. A w a
rie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury funkcja m etafory w języku naukowym) i język
muzyków (Grzegorz Dąbkowski, Język m uzy
ków - profesjolekt czy socjolekt?).
Problematyka zawodowych i środowisko
wych wariantów języka polskiego przedsta
wiana w referatach oraz podejmowana w dys
kusjach prowadzonych w trakcie obrad okazała
się być ważną i inspirującą.

FOLKLOR DZIŚ: TRADYCJE,
TRANSFORMACJE, INNOWACJE

dycje. transformacje, innowacje". Seminarium
zorganizowało dydaktyczno-naukowe Centrum
Typologii i Semiotyki Folkloru Rosyjskiego
Państwowego Uniwersytetu ffumanistycznego.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z R o
sji. W łoch. Ukrainy. Niemiec. Belgii. Polski.
Bułgarii. Estonii.

W dniach 2-11 maja 2009 roku w M o
skwie i Pereslawlie-Zaleskom (Rosja) odbyła
się dziewiąta z kolei „Wiosenna szkoła folk
lorystyki i antropologii kulturowej". Jej tem a
tem przewodnim było hasło „Folklor dziś: tra

M arta Nowosad-Bakalarczyk,
Joanna Szadura

Program naukowy konferencji adresowany
był do folklorystów oraz przedstawicieli nauk

