
stawa o ochronie języka pol-
skiego z 1999 roku postano-
wiła o powołaniu Rady Ję-
zyka Polskiego (RJP), gre-

mium złożonego z ekspertów (języko-
znawców z tytułami naukowymi), które 
ma czuwać nad przestrzeganiem w prze-
strzeni publicznej jej zapisów, zwłaszcza 
w odniesieniu do poprawności i kultury 
języka polskiego. W tym zakresie RJP 
nie ma uprawnień sprawczych, ale może 
wydawać rekomendacje, które – zwa-
żywszy na autorytet naukowy zasiada-
jących w jej gronie osób – mają swój 
ciężar gatunkowy. A w każdym razie 
mieć powinny. 

Obserwując jednak ostatnią aktywność 
(lub jej brak) RJP można odnieść wra-
żenie, że szacowne gremium zajmuje się 
sprawami zupełnie drugorzędnymi, mil-
cząc w sprawach wagi pierwszorzędnej. 

Nie słyszeliśmy bowiem żadnego sta-
nowiska RJP, gdy jesienią zeszłego roku 
przez ulice naszych miast przetaczały 
się chrystofobiczne manifestacje tzw. 
strajku kobiet. Oprócz antykatolickiej 
agresji zgromadzenia te charakteryzowały 
się niespotykaną w tej skali w przestrzeni 
publicznej wulgarnością języka. Lejtmo-
tywem całego ruchu były wykrzykiwane 
(także przez niektórych uczonych języko-
znawców, zasiadających w gremiach ma-
jących czuwać nad doskonałością nau-
kową w naszym kraju) wulgaryzmy w 
rodzaju „j…ć” i „wy…ć”. Do takich za-
chowań zachęcana była nie tylko mło-
dzież, ale często również dzieci. Rada 
Języka Polskiego w tej sprawie głośno 
milczała. Zalewanie polskiej przestrzeni 
publicznej przez knajacki język nie było 
według tego gremium czymś, co powinno 
budzić niepokój. 

W ostatnim czasie RJP poczuła się 
natomiast w obowiązku zająć stanowisko 
wobec „bardzo pilnej” kwestii we współ-
czesnej polszczyźnie, jaką jest używanie 
słowa „Murzyn”. W niedawno opubli-
kowanej rekomendacji RJP stwierdziła, 
że używanie tego rzeczownika jest nie-
stosowne i może „budzić kontrowersje”, 
w domyśle: utrwalać negatywne, rasis-
towskie stereotypy w odniesieniu do 
ludzi o czarnym kolorze skóry. 

Trudno nie odnieść wrażenia, że przyj-
mując tego rodzaju stanowisko, RJP 

wpisuje się w „narrację” skrajnej, re-
wolucyjnej lewicy, która – przykładem 
wszystkich dotychczasowych rewolucjo-
nistów – chce dokonywać radykalnej 
inżynierii społecznej i kulturowej, za-
czynając od języka. W listopadzie 2019 
roku RJP przyjęła ze zrozumieniem na-
rzucanie ideologicznie motywowanego 
używania feminatywów (żeńskich form 
wyrazowych) w rodzaju „ministra” czy 
„rektora”, twierdząc, że „dążenie do 
symetrii systemu rodzajowego ma pod-
stawy społeczne”, bo „zmienia się świa-
domość społeczna”. 

 
Zakazane lektury 
Ostatnie stanowisko RJP w sprawie 
„Murzyna” podchwycił niezawodny, gdy 
chodzi o forsowanie wszelkich absurdów, 
poseł Lewicy Maciej Gdula (doktor ha-
bilitowany nauk społecznych), ten sam, 
któremu przeszkadzają plakaty przed-
stawiające nienarodzone dziecko umiesz-
czone w sercu. Tym razem wziął na ce-
lownik książkę Henryka Sienkiewicza 
„W pustyni i w puszczy”, domagając się 
skreślenia jej z kanonu lektur szkolnych. 
Wszak na jej kartach noblista (a może 

tak odebrać mu literacką Nagrodę Nob-
la?) co rusz pisze o Murzynach, a i 
utrwala „negatywne stereotypy” o niż-
szości kulturowej czarnoskórych ludzi. 

Idąc tropem myśli posła Gduli (dok-
tora habilitowanego nauk społecznych), 
trzeba by poważnie przyjrzeć się litera-
turze dziecięcej. Weźmy na przykład 
wiersz Juliana Tuwima „Murzynek Bam-
bo”, ociekający „kulturowymi ste -
reotypami” i „paternalistycznym trak -
towaniem” rdzennych mieszkańców Af-
ryki. A cóż powiedzieć o wierszu Jana 
Brzechwy pt. „Murzyn”, zaczynającym 
się jakże „stereotypowo”: „W Głownie 
na rynku stał czarny Murzyn/ W czer-
wonym fraku w cylindrze dużym, / A 
miał do tego żółtą krawatkę / I pantalony, 
obcisłe w kratkę”. 

Co prawda, zważywszy na pochodzenie 
autorów tych wierszy, w razie wycofania 
ich z obiegu narazilibyśmy się w oczach 
unijnych instytucji i Departamentu Stanu 
USA na zarzut antysemityzmu. Tego 
niebezpieczeństwa nie byłoby, gdyby 
idąc tropem postulatów dr. hab. Macieja 
Gduli, usunąć z polskich bibliotek utwór 
Juliusza Słowackiego „Fantazy”, w któ-
rym czytamy: „Ach! gdyby godzina / 
Tego żywota, gdy mnie ciągle poił / Z 
serca, jak z czary! – Gdy na kształt mu-
rzyna/ Otellowego – w sztylet się uzbroił/ 
I przyłożywszy mi do piersi – czekał, / 
Czy w oczach moich strach, czy uśmiech 
będzie?”. 

A może posłowie Lewicy przyjrzą się 
utworom Jana Kochanowskiego. Z pun-
ktu widzenia „lewicowej wrażliwości” 
człowiek to wysoce podejrzany – wszak 
szlacheckiego pochodzenia, a i klerykał. 
Dokonał przecież przekładu Psalmów 
króla Dawida („Psałterz Dawidów”). 
A uczynił to w sposób, którego Rada 
Języka Polskiego stanowczo nie reko-
menduje, a który może skłonić dr. hab. 
Macieja Gdulę do zgłoszenia postulatu 
odebrania poecie zaszczytnego tytułu 
„Mistrza z Czarnolasu” (a właściwie 
dlaczego „Czarnolas”?). 

A oto corpus delicti – fragment Psal-
mu 72 w tłumaczeniu Kochanowskiego: 
„Tego, upadszy na swe kolana, / Wyzna 
gorący Murzyn za pana; / Nieprzyjaciele 
jego zuchwali / Plugawą ziemię będą 
lizali”. 

Dalej też nie jest lepiej. Fragment 
Psalmu 87 w tym samym tłumaczeniu: 

„Oto Palestyna / I tyrska kraina, / I 
Murzynowie słońcem przypaleni / Przy-
znawać będą, że tu są zrodzeni. / Jako 
świat jest wielki, / Człowiek na nim 
wszelki / Syjończykiem się będzie rad 
mianował”. 

 
Uwiąd zdrowego rozsądku 
Drodzy Czytelnicy, myślicie, że to prze-
cież absurd, że jest to zbyt niedorzeczne, 
żeby mogło być prawdziwe. A czy jeszcze 
parę lat temu ktoś na serio by pomyślał, 
że generał Tadeusz Kościuszko, nasz 
poczciwy „Naczelnik w sukmanie”, któ-
remu w Ameryce stawiali pomniki, nagle 
okazał się „handlarzem czarnych nie-
wolników”, jak twierdzili aktywiści le-
wackiego ruchu Black Lives Matter? 
Nie do pomyślenia, a jednak się stało. 

Chodzi bowiem o radykalną, rewolu-
cyjną przebudowę świata, zaczynając 
od jego historii. Temu służy na Zachodzie 
ekspansja tzw. pokutnej historiografii, 
która ma przedstawić całą historię Za-
chodu (czytaj: chrześcijaństwa) jako pas-
mo opresji, okrucieństwa i niewyjaśnio-
nych jeszcze „krwawych plam”. A i u 
nas „małpy 68 roku” (parafrazując wiesz-
cza), chcąc nadgonić „stracony czas”, 
piszą o „polskim kolonialnym wyzysku 
na Ukrainie i Białorusi” (to o przed-
rozbiorowej Rzeczypospolitej), „mo-
dernizacyjnej roli rozbiorów” (precz z 
katolicką, staromodną, „bogoojczyźnia-
ną” Polską) i kończą na „współudziale 
Polaków w nazistowskim holokauście” 
(Gross, Grabowski, Engelking i legion 
innych). Niedługo okaże się, że i cała 
polska literatura, od Kochanowskiego 
zaczynając, była kolekcją „rasistowskich 
uprzedzeń”. Absurd? Ależ oczywiście. 
Jednak kryzys wiary zawsze pociąga za 
sobą kryzys rozumu, a mówiąc dokładnie: 
kryzys zdrowego rozsądku. l
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