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1. Wielki Brat George`a Orwella.

  Sam¹ nazwę i zwi¹zane z ni¹ znacze-
nie zawdzięczamy George`owi Orwel-
lowi (w³aściwe nazwisko: Eric Arthur 
Blair) i jego ksi¹żce ,,Rok 1984”. Po-
rusza w niej i opisuje cechy reżimu 
państwa totalitarnego, systemu warto-
ści w nim panuj¹cego, oraz wszelkich 
codziennych ograniczeń, jakie by³y 
nak³adane na obywateli przez władzę.
Spośród wielu takich restrykcji naj-
bardziej odczuwalne by³y te, które do-
tyczy³y języka i możliwości formu-
łowania myśli w sposób nieskrępo-
wany. Orwell doskonale zrekonstruo-
wa³ cechy języka funkcjonalnego dla 
państw, w których w³adza chcia³a o-
graniczyć horyzont myślowy obywa-
teli. Możliwość wyartyku³owania wła-
snych potrzeb zosta³a tu okrojona do 
minimum. Ponieważ w nawet najbar-
dziej ograniczonych przez cenzurę o-
kolicznościach znajd¹ się ludzie, któ-
rzy skutecznie ją ominą, należy unie-
możliwić im to w bardzo wyrafinowa-
ny i skuteczny sposób. Należy miano-
wicie odebrać im instrument s³uż¹cy 
do przeciwstawiania się brakowi wol-
ności wypowiedzi. Nowomowa, ce-
chuj¹ca się bardzo ograniczonym za-
sobem s³ów, by³a dla takiego zamy-
s³u narzędziem wprost idealnym. Od-
biera³a cz³owiekowi jedn¹ z podsta-
wowych potrzeb, jak¹ jest potrzeba
dzielenia się emocjami i uczuciami 
z innymi. Uniemożliwia³a także wy-
powiadanie w³asnych opinii na jaki-
kolwiek temat. 
   Warto w tym miejscu przytoczyć 
hipotezę Sapira-Whorfa, mówi¹c¹ o 
tym, że język jest znacz¹cym determi-
nantem sposobu myślenia. Edward 
Sapir, oraz jego uczeń Benjamin Lee 
Whorf zaobserwowali zwi¹zki zacho-
dz¹ce między rodzajem używanego 
języka i sposobem postrzegania rze-
czywistości. Języki europejskie operu-
j¹ z zasady pojęciami ogólnymi, co 
może mieć wp³yw na kszta³towanie 
się pogl¹dów idealistycznych (plato-
nizm). Zulusi s¹ z natury nominalista-
mi, ponieważ operuj¹ nazwami kon-
kretnymi (nie znaj¹ ogólnych nazw, 
np. zamiast „krowa” mówi¹ o „kro-
wach czarnych”, „krowach m³odych” 
itp.). Język Iushei (Indie) zawiera dzie-
sięć terminów oznaczaj¹cych różne 
rodzaje mrówek, podobnie – język 
Eskimosów odnosz¹cy się do śniegu. 
Szczególnie wyraźnie determinacje ję-
zykowe uwidoczniaj¹ się w języku In- 
dian Hopi, nie doświadczaj¹cych cza-
sowości i przemijania. „Stwierdzi³em 
– pisze Whorff – że bezpodstawne jest 
przypuszczenie, że Hopi (...) posiadaj¹ 
te same, często intuicyjne, wyobraże-
nie czasu i przestrzeni, jakie my ma-
my. W szczególności, oni w ogóle nie
posiadaj¹ pojęcia ani intuicji czasu. 
(...) język Hopi nie zawiera żadnego 
wyrazu, zwrotu czy wyrażenia, które 
by bezpośrednio odnosi³y się do tego, 
co my nazywamy czasem, przesz³o-
ści¹, teraźniejszości¹ czy przysz³o-
ści¹”. Uogólnia swe spostrzeżenie na-
stępuj¹co: „Wyodrębniamy pewne ka-
tegorie i typy w świecie zjawisk nie 
dlatego, że każdemu obserwatorowi 
rzucaj¹ się one w oczy, wręcz prze-

ciwnie – rzeczywistość jawi nam się 
jako kalejdoskopowy strumień wra-
żeń, strukturę natomiast nadają jej na-
sze umys³y – to jest przede wszystkim 
tkwi¹ce w naszych umys³ach systemy 
językowe”. 
  Edward Sapir widzi rzecz podobnie: 
„Ludzie nie żyj¹ wy³¹cznie w świe-
cie obiektywnym, ani też wy³¹cznie 
w świecie dzia³ań spo³ecznych w zwy-
k³ym rozumieniu, lecz pozostaj¹ w du-
żej mierze na ³asce języka, który sta³
się środkiem ekspresji w ich spo³e-
czeństwie. Iluzj¹ jest wyobrażenie, że 
przystosowujemy się do rzeczywisto-
ści w zasadzie bez udzia³u języka, któ-
ry jest tylko niezbyt istotnym narzę-
dziem rozwi¹zywania specyficznych
problemów komunikacji czy refleksji.
Prawda wygl¹da tak, że r̀ealny świat̀  
jest w znacznej mierze zbudowany nie-
świadomie na zwyczajach językowych 
danej grupy”. 
 W 1954 roku hipotezy deterministów
językowych potwierdzili dwaj naukow-
cy, Roger W. Brown oraz Eric H. Len-
neberg, którzy przeprowadzili doświad-
czenia na grupie osób pos³uguj¹cych 
się różnymi językami. Badali poziom 
rozróżnialności kolorów w propor-
cjach do ilości nazw, jaka im przypa-
da. Okaza³o się, że ci spośród bada-
nych, których język umożliwia³ roz-
różnianie barw z powodu obfitości ich 
określeń, nie mieli z takim zadaniem
k³opotów. Natomiast dla Japończy-
ków, w języku których nie występuj¹ 
osobne nazwy dla kolorów niebieskie-
go i zielonego, wykonanie doświad-
czenia okaza³o się bardzo trudne.
  Nasuwa to ciekaw¹ i niepokoj¹c¹ 
konkluzję. Gdy odbierze się cz³owie-
kowi podstawowe narzędzie komuni-
kacji z ludźmi i odpowiednio je znie-
kszta³ci, zyskuje się wówczas nowy 
sposób myślenia. Victor Klemperer 
w swoich badaniach nad językiem III 
Rzeszy (LTI, Linqua Tertii Imperi) wy-
kaza³, że propaganda goebbelsowska 
stanowi³a najpotężniejszy czynnik znie-
kszta³caj¹cy i zatruwaj¹cy świadomość
Niemców w okresie rz¹dów Adolfa 
Hitlera. Takimi przes³ankami kierowa³ 
się Wielki Brat z Orwellowskiej po-
wieści; uwzględniaj¹ je też dzisiejsi 
politycy, d¹ż¹cy do zapenienia sobie
wp³ywu na środki masowego przeka-
zu. 
  Nowomowa, jak opisuje j¹ Orwell, 
to twór sztuczny, wymyślony na po-
trzeby partii i dostosowany do „ang-
soc’u”, ustroju panuj¹cego w Oceanii. 
Powsta³a na bazie języka angielskie-
go. Mia³a s³użyć do wyrażania syste-
mu i była mu niezbędna. Umożliwia-
³a formu³owanie myśli tylko w obsza-
rze oscyluj¹cym wokó³ podstawowych 
potrzeb cz³owieka, a co najważniejsze 
– wokó³ ideologii panującej w jego
kraju. Nie sposób by³o o niej nawet na 
chwilę zapomnieć, g³ównie dlatego, 
że otacza³a cz³owieka z wszystkich 
stron. W celu pełnego zrozumienia te-
go, czym by³a nowomowa, warto za-
cytowaæ Syme’a, jedną z osób pracu-
j¹cych nad ostatecznym kszta³tem ję-
zyka Oceanii: „Pewnie uważasz, że na-
szym g³ównym zajęciem jest wymy-
ślanie nowych s³ów. Otóż nic bardziej 
b³ędnego! My niszczymy słowa! Set-

kami, i to dzień w dzień! Redukuje-
my język, plewimy ze wszystkiego, co 
zbędne”.
  Zgodnie ze wskazaniami leksyko-
graficznymi nowomowy, zasób s³ow-
nictwa podlega³ regulacji polegającej
g³ównie na tym, że usuwano te wyra-
żenia, które najbardziej przeszkadzały
partii. Jeśli nie by³o możliwości zre-
zygnowania z nich ca³kowicie, robio-
no wszystko by wyraz zyska³ neutral-
ne lub odmienne od pierwotnego, pejo-
ratywne znaczenie. Tak by³o na przy-
k³ad ze s³owem „wolny”. Jego sens o-
graniczy³ się tylko do zdań: „Pies jest 
wolny od pche³”, lub „Pole jest wolne 
od chwastów”. Nie istnia³a możliwość, 
by s³owo to komukolwiek kojarzy³o 
się z wolności¹ pogl¹dów lub myśli. 
  Inn¹ cech¹ nowomowy by³a ³atwość 
w tworzeniu nowych s³ów. Przy do-
borze odpowiednich, nawet bardzo 
abstrakcyjnych części mowy, można 
by³o stworzyć now¹ jednostkę wyra-
zow¹. Powstawa³o w ten sposób wiele 
neologizmów – ich etymologia i regu-
³y użycia, zgodnie z którymi by³y do tej 
pory stosowane, bardzo często w ogó-
le nie by³y brane pod uwagę. U³atwio-
no także sposób tworzenia antonimów.
Zamiast używania naturalnie przeciw-
stawnych w stosunku do siebie s³ów, 
stworzono przedrostek bez- (np. „bez-
dobry”, czyli z³y). Natomiast aby na-
cechować coś pozytywnie, używano 
s³owa plus-  (np. „plusciep³y”, co zna-
czy³o gor¹cy, lub „dwaplusciep³y”, 
czyli bardzo gor¹cy). To także mia³o 
na celu utrudnienie obywatelom po-
pe³nienie „myślo-zbrodni”. Mog³a ona
być wyrażeniem opinii negatywnie o-
ceniaj¹cych partię i Wielkiego Brata, 
lub po prostu sam¹ myśl¹. Starano się 
j¹ zabić w zarodku, by nie zosta³a roz-
przestrzeniona dalej.   
 S³ownictwo okrajano nie tylko z po-
wodu unikania niewygodnych s³ów i 
skojarzeń. Nowomowa sama w sobie 
mia³a być językiem prostym i ograni-
czaj¹cym, bez zbędnych ozdobników. 
Wyrazy w niej funkcjonuj¹ce dzielo-
no na trzy zbiory: A, B (wyrazy z³ożo-
ne), C.
  Zbiór A wyraża³ czynności codzien-
ne, zawieraj¹c tylko niezbędne wyra-
zy. By³o to s³ownictwo neutralne i nie 
zagrażaj¹ce partii, choć i tu zostały wy- 
eliminowane wszelkie dwuznaczno-
ści. Jedno określenie mia³o dotyczyć
konkretnej czynności lub potrzeby. 
Język z tego zbioru nie by³ używany 
przez polityków lub pisarzy, gdyż u-
niemożliwia³ im formu³owanie g³ęb-
szych treści. 
  Zbiór B by³ stworzony na potrzeby
polityczne. Skonstruowany zosta³ od-
powiednio – tak, by wywierać wp³yw 
na odbiorcę. Umiejętne korzystanie 
z niego by³o niezwykle praktyczne.

Dawa³o możliwość zawarcia sensow-
nego przekazu w niewielkiej liczbie
liczbie s³ów, oraz z większym niż 
w przypadku „staromowy” ³adunkiem 
emocjonalnym. Do tego zbioru nale-
ża³y wy³¹cznie wyrazy z³ożone. To 
oznacza, że tworzy³y one swoisty zle-
pek poszczególnych s³ów. Również 
w tym wypadku nie kierowano się 
żadnymi zasadami etymologicznymi
czy gramatycznymi. Ca³ość by³a moż-
liwa do przekształcenia, oraz nietrud-
na do wymówienia. Za przyk³ad s³uży 
s³owo „dobromyśl”, które oznacza³o 
myślenie zgodnie z przekazem partii. 
Sposób jego tworzenia, to rzeczownik 
ods³owny „dobromyślenie”; przymiot-
nik „dobromyślny”; przys³ówek „do-
bromyślnie”; wykonawca czynności 
„dobromyślak”. W zbiorze tym zosta-
³y zawarte wyrazy, których znaczenie
mog³o być pozytywne gdy używa³o 
się ich w odniesieniu do partii, oraz 
negatywne gdy mówi³y o jej przeciw-
nikach. 
  Zbiór C by³ swoistym suplemen-
tem dla dwóch poprzednich zbiorów, 
tworz¹cym jednocześnie język wyspe-
cjalizowany, g³ównie naukowy. Więk-
szość obywateli po prostu z niego nie 
korzysta³a, nie czuj¹c takiej potrzeby. 
Naukowcy posiadali znikomy zasób 
s³ów spoza ich dziedzin, a wszystkie 
potrzebne im terminy mogli znaleźć 
w specjalnych spisach. Za ciekawost-
kę można uznać fakt, że w nowomo-
wie nie istnia³y takie pojęcia, jak „wie-
dza” lub „nauka”. Wszystko definio-
wa³o s³owo „angsoc”, w którym za-
wiera³y się terminy nieprzydatne lub 
trudne do prze³ożenia na język Ocea-
nii.  

2. Nowomowa polska. 

  Polsk¹ odmianę nowomowy można 
taktować w dwojaki sposób. Po pierw-
sze [1] jako analizę jej w³aściwości ję-
zykowych i mechanizmów semantycz-
nych. W takiej interpretacji ważny jest
język sam w sobie, a jego użytkow-
ników należy traktować jako narzę-
dzia pos³uguj¹ce się nim, rozpatruj¹c 
poszczególne ich wypowiedzi. Po dru-
gie [2] można próbować oceniać ję-
zyk, nabrać określonego stanowiska 
wartościuj¹cego wobec niego i pol-
skiej polityki tamtych lat. Można więc 
ustosunkować się – negatywnie b¹dź 
pozytywnie – do realiów okresu, któ-
rego nowomowa dotyczy. Dla mnie 
najbardziej interesuj¹c¹ jest pierwsza 
forma analizy tego zagadnienia. Od-
wo³uj¹c się do autorytetu Micha³a G³o-
wińskiego, jego doświadczenia i zna-
jomości tej dziedziny, oraz daj¹c wy-
raz moim fascynacjom nowomową
PRL, spróbuję przedstawić pobieżn¹ 
chociażby analizę tego zagadnienia. 

  Micha³ G³owiński rozróżnia cztery 
podstawowe cechy nowomowy. Pierw-
sz¹ z nich jest narzucanie wyrazistego 
znaku wartości (jednowartościowość).
Oznacza to, że dwudzielność poszcze-
gólnych s³ów staje się ważniejsza niż
ich konkretne znaczenie. Konsekwen-
cj¹ tego jest bardzo jednoznaczna i nie 
podlegaj¹ca podważeniom ocena. Mu-
si ona być konkretna i nie podlegać 
wahaniom; powinna, gdy trzeba, po-
zostawać w opozycji do utrwalonego
znaczenia. Nie jest ono bowiem naj-
istotniejsze w tym wypadku. Ważniej-
szy jest fakt, jaki kwalifikator ocenny 
ono posiada, np. dobry/z³y, nasz/obcy, 
postępowy/wsteczny itd. 
 Drug¹ istotn¹ cech¹ nowomowy jest 
³¹czenie elementów rytualnych i prag-
matycznych. Oto dwie z pozoru sprze-
czne wypowiedzi uzupe³niaj¹ się i two-
rz¹ język specyficzny. Nowomowa ze 
swej definicji jest tworem nie dopusz-
czaj¹cym możliwości przedawnienia 
czy bycia nieaktualn¹. Nie przyjmuje 
zatem utraty zdolności pragmatycz-
nych. Jedynym elementem, mog¹cym 
w jakikolwiek sposób ograniczać zdol-
ność utylitarn¹, jest rytualność. Nawi¹-
zuje ona do przeszłości i tradycji, oraz
konsekwentności w pamiętaniu o niej. 
Oznacza to, że pewnych elementów 
zmienić po prostu nie można, gdyż są
zbyt ważne i popularne w danym spo-
³eczeństwie. By odwo³ać się do przy-
k³adów przytoczonych przez Micha³a 
G³owińskiego: przemówienia roczni-
cowe tworzone by³y przez wzgl¹d na 
tradycję, pragmatyzm nie móg³ być 
w nie w jakikolwiek sposób wmie-
szany. Elementy rytualne stanowi³y 
w nich podstawę, której nie należa³o 
burzyć. 
 Kolejnym, trzecim elementem nowo-
mowy jest żywio³ magiczności. Świat 
jest kreowany przez s³owa. To one na-
daj¹ jej wyraz i kszta³t. Ginie ich pod-
stawowa rola znaków, jak¹ jest mak-
symalnie obiektywne reprezentowanie
(oznaczanie) rzeczywistości. Więk-
szość hase³ tworzonych przez propa-
gandystów mia³a w³aśnie taki charak-
ter. Pragnienie urzeczywistnienia cze-
goś by³o przedstawiane jako stan fak-
tyczny, co widać w haśle. „M³odzież 
zawsze z parti¹”. Negatywn¹ konsek-
wencj¹ takiego dzia³ania jest fakt, że 
nieużywane s³owo traci³o na znacze-
niu i przestawa³o istnieć. 
  Ostatni¹ z g³ównych cech nowomo-
wy jest arbitralność. Sprawia³a ona, że 
możliwość przeciwstawiania się prob-
lemom poprzez bagatelizowanie ich 
by³a niezwykle ³atwa. Jednego dnia 
coś mog³o być bardzo istotne i absor-
bować uwagę cz³onków partii, a już 
następnego – nie by³o jej godne. Jed-
nym z narzędzi takiego dzia³ania by³a, 
rozwinięta na szerok¹ skalę, cenzura. 
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