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JĘZYK TO NABITA BROŃ

Często cytuję na wykładach tytuł książki Bolingera: “język to nabita broń”. Jeśli
przyjmuje się słowa bezkrytycznie i nie zauważa mocy otaczającego nas języka, bardzo łatwo stać się przedmiotem nieetycznych działań językowych. Nie musi to być
od razu manipulacja polityczna: wystarczy, że robiąc zakupy kierujemy się reklamami, które narzucają nam wyobrażenia o wartości przedmiotów i o tym, czego koniecznie potrzebujemy.
Naruszanie etyki słowa dokonywane bywa na różne sposoby. Przede wszystkim
gdy nierzetelnie przedstawiane są fakty. Świat polityki dostarcza wielu przykładów.
Przekłamywanie wiedzy o drugiej wojnie światowej trwało w Polsce aż do roku
1980: kto dokonał mordu na polskich oficerach w Katyniu? dlaczego Armia Czerwona nie pomogła powstańcom? czy żołnierze AK byli zdrajcami ojczyzny? Fakty pozostają faktami, ale większość społeczeństwa poznaje je z przekazu medialnego. Orwellowskie motto: “kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością, kto
kontroluje teraźniejszość, w tego rękach jest przeszłość”, brzmi złowieszczo.
Inny rodzaj nadużyć sięga semantyki języka. Jeśli zmienimy definicje słów, ludziom może się wydawać, że nadal mówią tym samym językiem, podczas gdy to, co
mówią, ma zupełnie inny sens. Systemy autorytarne szczególnie często zakłamują
przekaz wiedzy o świecie: obozy koncentracyjne to określenie sięgające korzeniami
wojen burskich w Afryce Południowej. Tyle tylko, że brytyjskie obozy koncentracyjne oznaczały miejsca, gdzie faktycznie koncentrowano duże grupy ludności. Obozami zagłady stały się dopiero w Trzeciej Rzeszy.
Kolejny typ naruszenia etyki słowa opiera się na narzucaniu społeczeństwu rejestru językowego, który obniża poziom dyskusji do poziomu pijackiej awantury lub
ulicznej burdy. Nie mówię tu tylko o oczywistych wulgaryzmach, ale o atakach ad
personam czy ad hominem – o używaniu środków językowych, aby obrażać, poniżać,
niszczyć czy “miażdżyć” oponenta (to popularne ostatnio, obrzydliwe słowo pojawia
się nawet w cenionej przeze mnie prasie).
Przekłamane słowa są jak maleńkie dawki trucizny - tak pisał o propagandzie nazistowskiej Victor Klemperer. Może nie od razu poczujemy ich efekt, ale prędzej czy
później trucizna da o sobie znać, zniekształcając nasz obraz rzeczywistości i znieczulając nas na agresję - najpierw językową, a potem i fizyczną. “The medium is the
message”, jak twierdził Marshall McLuhan, kanadyjski teoretyk komunikacji.
Respektowanie etyki słowa to posługiwanie się językiem, który szanuje rozmówcę, niezależnie od jego przekonań: oznacza to uczciwość przekazu i poprawność
formy (czyli po prostu grzeczność). Powstanie Zespołu Etyki Słowa daje nadzieję, że
nie wszyscy zobojętnieli na sprawy języka. Musimy pamiętać, że nie można stworzyć

sprawiedliwego system politycznego w oparciu o zakłamany sposób używania języka. Występowanie w obronie uczciwości przekazu to nie tylko obowiązek intelektualny, ale też akt podstawowej samoobrony.
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