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  Wychodziłem po filmie „Kler” z ki-
na Rio akurat w chwili, gdy jakaś pa-
ni dzieliła się ze znajomymi swoimi 
wrażeniami z obejrzanego filmu. Do-
biegło mnie słowo ‘kontrowersyjny’.
 Słowa ‘kontrowersyjny’ używa w ta-
kich wypadkach ktoś, kto obawia się 
wyrazić swoją rzeczywistą opinię (jeśli 
powiem, że film mi się nie podobał, 
mogę wyjść na kulturalnego zacofańca 
– jeśli powiem, że film mi się podobał, 
mogę wyjść na kulturalnego zacofań-
ca), albo zwyczajnie, po prostu, nie ma 
żadnej opinii, bo nie jest pewny, czy 
rzecz mu się podobała, czy nie. Mówię 
o filmie, ponieważ z teatrem czy kon-
certem muzyki poważnej sprawa jest 
łatwiejsza: jeśli chcemy uchodzić za 
osobę kulturalną, to teatr czy koncert 
musi nam się podobać.
 Słowo ‘kontrowersyjny’ jest słowem 
bezpiecznym i w dodatku brzmiącym 
niezwykle kulturalnie. Bezpiecznym, 
gdyż pozostawia otwartą furtkę – film 
mógł nam się podobać, mógł się nie 
podobać (trochę podobać, trochę nie 
podobać) i nikt nie może nas połączyć 
z jednym albo drugim. Kulturalnym 
choćby dlatego, że nie używa się go 
na co dzień, w dzień powszedni.
  Ludzie – a mam wrażenie, że jakoś 
szczególnie Polacy – lubią zgrabne sło-
wa, które mądrze brzmią i przez to oni 
sami, jak sądzą, prezentują się mądrze 
wypowiadając je. Prezydent Trump u-
powszechnił termin fake news, który, 
jak zauważyłem, spodobał się niejed-
nemu rodakowi i niejednej rodaczce, 
a w języku polskim przyjął się nowy 
wyraz – ‘fejk’. Tymczasem parę mie-
sięcy temu, na przelotnej, takiej  zorga-
nizowanej „w biegu”, konferencji pra-
sowej jeden z przytomnych dzienni-
karzy zapytał Trumpa, dlaczego uży-
wa wyrażenia fake news, zamiast po-
powiedzieć jasno, że chodzi o wiado-
mość, jaka ukazała się w mediach, 
których on (Trump) nie lubi, bo nie 
mówi się w nich o nim dobrze. Trump 
zgodził się z dziennikarzem, tylko – 
ponieważ Trump jedno mówi, drugie 
robi – nie zrezygnował z używania 
(nadużywania) upowszechnionego 
przez siebie terminu.
  Tak, film „Kler” zapewne jest filmem
kontrowersyjnym i wyraz ten może 
spokojnie pojawić się w internetowym 
(neutralnym) opisie dzieła. Kiedy jed-
nak zapytani o naszą osobistą jego o-
cenę odpowiemy, że film jest kontro-
wersyjny – nic w istocie nie powiemy. 
Warto zwracać uwagę na znaczenie 
słów, których używamy. Tak jest le-
piej.
  Język polski jest dość skomplikowa-
ny. Od językowych komplikacji nie 
jest wolny nadchodzący czas odświęt-
ny. Kiedy piszemy „Wesołych Świąt” 
sprawa z pisaniem Świąt wielką literą 
jest prosta – wyraz ten odnosi się do 
Bożego Narodzenia. Rzecz się gmat-
wa, kiedy piszemy święta wielką literą 
w zwrocie „wesołych świąt Bożego 
Narodzenia” – bo niby czemu. Jeszcze 
gorzej jest z nowym rokiem. Wielką 
czy małą literą? Wiadomo, większość 
– olbrzymia większość – używa wiel-
kich liter; powiedzmy, że tak się przy-
jęło, a pisownia angielska w tym przy-
zwyczajeniu Polaka utwierdziła. Tym-
czasem taka pisownia wywołuje wąt-
pliwości. Nowy Rok pisany wielkimi 
literami to nazwa święta, które przy-

pada 1 stycznia. Pisząc więc „szczęśli-
wego Nowego Roku”, życzymy w is-
tocie szczęśliwości w tym jednym dniu
– pierwszym dniu nowego roku (a po-
tem już normalnie). Może zresztą w od-
niesieniu do tego jednego dnia jest ja-
kiś sens, jako że doświadczenie uczy, 
że ten nowy rok bardzo szybko prze-
staje być nowy i ani się obejrzymy, jak 
zaczyna się starzeć. (Kiedy osiągnie się
pewien wiek, to już na pewno „Gru-
dzień ucieka za grudniem, styczeń mi 
stuka za styczniem”.) Podobnie jest
z pisownią wyrazu sylwester – ten pi-
sany wielką literą jest męskim imie-
niem, ten małą literą wigilią Nowego 
Roku i nazwą zabawy zaczynającej się 
31 grudnia wieczorem.
  Pisząc o wielkich i małych literach, 
myślę o tutejszych czytelnikach, któ-
rzy uwielbiają używać wielkich liter, 
zazwyczaj bez sensu. Nazwy miesięcy 
piszemy wielką literą w języku angiel-
skim, ale nie w polskim!!! Poza tym 
je odmieniamy, kiedy odnosimy się 
do konkretnego dnia, np. 31 (dzień) 
grudnia, a nie (nie powinienem przy-
woływać błędów, ale…) trzydziesty 
pierwszy grudzień (31 Grudzień)! Nie 
od rzeczy będzie tu przypomnieć, że 
sylwester zawsze przypada na 31 (trzy-
dziesty pierwszy dzień) grudnia.
  Komputery, smartfony, tablety przy-
czyniły się wydatnie, jeśli chodzi o 
polską emigrację, do lekceważenia 
polskiej spuścizny językowej. Wiele 
osób nie zadaje sobie trudu wprowa-
dzenia do komputera polskich liter, na-
wet jeśli – np. w Windows 10, ale nie 
tylko – stało się to bardzo łatwe. Mo-
że rzecz jest nieco trudniejsza w przy-
padku urządzeń mobilnych, ale nieko-
niecznie. Myślę jednak, że główną tu 
sprawą jest pośpiech i przekonanie, że
nie należy przejmować się „drobiazga-
mi”. I tak pojawiło się i zaczęło nara-
stać lekceważenie ogonków, kropek 
i kresek (żółć), które od wieków sta-
nowią o specyfice języka polskiego.
  Chyba najczęściej używanym przez 
Polaków na tym kawałku kanadyjskiej 
ziemi wyrazem jest wyraz ‘kultura’, 
występujący z przymiotnikiem ‘pol-
ska’ (czasem domyślnym). Wyraz ten 
może być rozumiany bardzo szeroko 
jako „całokształt duchowego i mate-
rialnego dorobku społeczeństwa, prze-
kazywanych z pokolenia na pokolenie 
wierzeń i praktyk jego członków, przy-
jętych przez nich wzorów postępowa-
nia itd., podczas gdy dla innych kul-
tura to jedynie wycinek owej całości 
(piśmiennictwo, teatr, muzyka itp.), do 
którego nie należą np. nauka czy tech-
nika” (cytat z Encyklopedii PWN). 
To drugie, węższe, rozumienie jest du-
żo bardziej powszechne i tak rozumie-
ją kulturę, mówiący o niej z wielkim 
upodobaniem Polacy nad kanadyj-
skim Pacyfikiem.
 Niewypowiedzianie wielką, niezbęd-
ną częścią kultury jest język. Język 
i kultura są ze sobą ściśle związane. 
Bez języka nie ma narodu, a więc i nie 
ma kultury tego narodu. O język pol-
ski walczyli Polacy, broniąc się przed 
rusyfikacją czy germanizacją. Aż nad-
szedł czas rewolucji komputerowej, 
w którym zniknął wstyd przed obno-
szeniem się ze swoją marnością języ-
kową. Czego nie osiągnęły zabory – 
dokonały smartfony.
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