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Dobrze, e zdarzaj  si  takie sytuacje jak np. w programie telewizyjnym „Voice of Poland”,
kiedy trener - Marek Piekarczyk - zwróci  uwag  jednej z uczestniczek na niechlujne i
niewyra ne wy piewywanie polskich s ów. Stwierdzi , e tak „beb ” to sobie mo na po
angielsku, natomiast j zyk polski wymaga szacunku.

Du e tempo przep ywu informacji i wszechogarniaj cy nas po piech s  pewnie powodem
stosowania coraz dziwniejszych skrótów my lowych i braku nale ytej czujno ci w
pos ugiwaniu si  poprawn  polszczyzn . Najbardziej uwidacznia si  to w wiadomo ciach
mailowych i sms-owych, w których cz sto brakuje nawet polskich znaków diakrytycznych.
Zgroza! To prawda, e nasz j zyk ojczysty jest trudny do opanowania, dlatego rozumiem
pomy ki, przej zyczenia czy sporadyczne b dy, jakie zdarza si  pope nia  ka demu
rodakowi. S  jednak pewne granice przyzwoito ci, których nikt, kto uwa a si  za Polaka, nie
powinien przekracza . Je li nie potrafimy uszanowa  j zyka ojczystego, nie szanujemy
samych siebie.
Najbardziej razi mnie nagminny brak odmiany nazwisk. Wydawnictwa normatywne
konsekwentnie opowiadaj  si  za odmian  wszystkich nazwisk polskich, je li tylko nie stoj
temu na przeszkodzie wzgl dy morfonologiczne, np. nazwiska zako czone na –u.

zykoznawcy powo uj  si  w tej sprawie na tradycj  oraz argumenty sk adniowo -
semantyczne. Skoro wi c wa ne powody historyczne, semantyczne i syntaktyczne
jednoznacznie przemawiaj  za deklinowaniem nazw osobowych, to opanowanie i
odpowiednie stosowanie zasad ich odmiany nale y uzna  za jedn  z podstawowych
umiej tno ci j zykowych wykszta conych Polaków. Zdobycie odpowiedniej bieg ci w tej
dziedzinie jest wyj tkowo wa ne, dlatego e form fleksyjnych nazwisk u ywamy bardzo
cz sto. O ile mo na sobie wyobrazi , e kto  w swojej praktyce j zykowej nie b dzie musia
pos ugiwa  si  pewnymi typami struktur (np. liczebnikami zbiorowymi), o tyle usuni cie
nazwisk z naszych wypowiedzi nie wchodzi w ogóle w rachub .
Tymczasem nazwisk, jakby z urz du, nie odmieniaj  np. pracownicy wszelakich centrów
obs ugi telefonicznej, tzw. Call center. S ysz c pytanie „Czy zasta em Józefa Nowak?”,
trudno stwierdzi  o kim mowa: Józefie Nowak czy Józefie Nowaku. Jeszcze bardziej boli
mnie to, gdy ..... w ko ciele czytane s  wypominki tak jak oryginalnie zapisali je na
karteczkach parafianie. Wówczas cz  nazwisk jest odmieniona, a cz  nie. A  uszy wi dn
z rozpaczy, tym bardziej, e akurat w Polsce Ko ció  nie tylko krzewi  wiar , ale te  naucza  i
dba  o polsko . Ksi a t umacz  si  tym, e niektórym osobom nie podoba si  odmiana ich
nazwiska, ale, wed ug mnie, nie jest to wystarczaj ce wyt umaczenie. Przeciwnicy odmiany
nazwisk twierdz  nawet, e atw  do opanowania odmian  maj  tylko skie i m skie
nazwiska ko cz ce si  na -ska, -ski, -cka, -cki, -dzka, -dzki. Natomiast fleksja pozosta ych
naje ona jest takimi trudno ciami, e statystyczny Polak nigdy si  z nimi nie upora. Jednak
rezygnacja z odmiany mo e prowadzi  do upowszechnienia si  zdeformowanej wersji
nazwiska. Dzieje si  tak wtedy, gdy znajdujemy je w pozycji sk adniowej wskazuj cej na
funkcj  dope niacza lub biernika, nie wiadomi, e to mianownik. Na podstawie budowy
fleksyjnej domniemanego przypadka zale nego odtwarzamy hipotetyczn  posta  g ówn , co
prowadzi do powa nych (a czasem zabawnych) nieporozumie . Takie nieporozumienie
sprowokowa  kiedy  gen. Józef Kuropieska, który nie pozwala  odmienia  swojego nazwiska.
Skutkiem tego wiele osób do dzi  uwa a, e jego nazwisko brzmia o Kuropiesek.
Poza tym w j zyku polskim odpowiednia ko cówka fleksyjna umo liwia rozpoznanie funkcji
sk adniowej danego wyrazu; dotyczy to tak e nazw osobowych. Je eli np. dwie z nich b
mia y – za my, e z szacunku dla podstawowej postaci nazwiska – form  mianownikow ,



to mo e si  okaza , e z tego w nie powodu nie odró nimy podmiotu od dope nienia, a co
za tym idzie – wykonawcy od obiektu czynno ci, np.: Ma ysz pokona  Peterka (Ma ysza
pokona  Peterka czy Ma ysz pokona  Peterk ?). W j zyku fleksyjnym szyk takich

tpliwo ci nie usuwa.
Komisja Kultury J zyka zwróci a kiedy  uwag  na „nieprzyjemne b dy w szczególny sposób
obra aj ce podstawowe zasady j zyka polskiego, a cz ste niestety w j zyku oficjalnym, który
powinien stanowi  wzór poprawno ci. Oto w ró nych specjalnych, wa nych tekstach, jak
nadawanie godno ci, tytu ów, nagród, a tak e w pó oficjalnych tekstach klepsydr i zwrotów
kondolencyjnych, autorzy nie odmieniaj  nazwiska osoby wymienionej w tek cie,
zachowuj c form  mianownikow  nazwiska zamiast dope niacza, celownika, czy innego tu
potrzebnego przypadka. S yszy si  te  b dy w og oszeniach ko cielnych czy
w obwieszczeniach ustnych ró nych w adz”. Czy ten apel sprzed lat spowodowa  jak
popraw ?
Profesor Irena Bajerowa, znana j zykoznawczyni, napisa a w 1998 roku: „Odmiana
rzeczowników jest prastar  w ciwo ci  j zyka polskiego – nie zubo ajmy go przez
zanik tej cechy.” Pos uchajmy jej rady, a w razie w tpliwo ci, skorzystajmy ze s owników

 oficjalnych publikacji w Internecie, np. strony internetowej PWN:
http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629595, gdzie opisana jest szczegó owo pisownia nazw

asnych.

link do tekstu: http://prawica.net/34042

http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629595,
http://prawica.net/34042

