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Abstrakt
Cel badaÚ. Celem badania byÙo sprawdzenie, czy i w jaki sposób normy skodyÞkowane s realizowane w praktyce j¿zykowej - sprawdzano, czy respondenci potraÞ
prawidÙowo oceni° poprawnoï° zdania i poprawi° zauwaČone bÙ¿dy, a takČe czy s
w stanie dokona° transformacji skÙadniowych, podstaw¿ których stanowiÙa hipoteza
badawcza zakÙadajca, Če w niektórych przypadkach mog zosta° uČyte konstrukcje
z imiesÙowowym równowaČnikiem zdania.
Metodologia. Wyniki uzyskano dzi¿ki badaniom ankietowym, przeprowadzonym w ostatnim kwartale 2015 roku w dwustuosobowej grupie lubelskich studentów.
W celu zdiagnozowania wpÙywu proÞlu ksztaÙcenia na poziom wiedzy i umiej¿tnoïci
j¿zykowych przebadano studentów zarówno kierunków humanistycznych, jak i kierunków technicznych.
Wyniki. Zadania, które sprawdzaÙy znajomoï° zasad uČycia imiesÙowowego równowaČnika zdania, pokazuj, iČ jest to konstrukcja coraz mniej popularna w j¿zyku
studentów. MoČna dostrzec, Če najwaČniejsze zasady uČycia imiesÙowowego równowaČnika (zasada toČsamoïci podmiotu i nast¿pstwa czasu) s znane i respektowane
przez wi¿kszoï° ankietowanych (niezaleČnie od proÞlu ksztaÙcenia). Jednak przestrzeganie bardziej szczegóÙowych reguÙ cz¿sto sprawiaÙo badanym trudnoïci.
Wnioski. Wyniki ankiety wskazuj na coraz mniejsz znajomoï° norm w zakresie
uČycia imiesÙowowych równowaČników zdania. W mojej ocenie moČliwe jest zahamowanie tych zjawisk, jednak wymaga to podj¿cia odpowiednich kroków ze strony
wÙadz uniwersyteckich. Niewtpliwie zaj¿cia z zakresu kultury j¿zyka powinny zosta° wpisane na staÙe do programu studiów, nie tylko polonistycznych.
SÙowa kluczowe: norma j¿zykowa, uČycie j¿zyka, imiesÙowowe równowaČniki zdaÚ
Norms and use in the Þeld of syntax: participial equivalents of opinions
Abstract
Aim of the research. The aim of the research was to check if and how codiÞed
norms are used in practice. It was examined whether respondents are able to assess
the correctness of a sentence properly and to correct noticed mistakes. The research
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also analysed if respondents can make syntactic transformations based on the hypothesis that structures with participle clause may be applied in certain cases.
Methodology. The Þndings of the research were obtained due to the questionnaire
surveys, which were conducted among 200 students of the Lublin universities in the
last quarter of 2015 . In order to measure the extent to which the chosen educational
proÞle has impact on the level of acquired knowledge as well as of possessed language skills, both, students of humanities as well as technical subjects were examined.
Results. The exercises which checked the command of rules concerning the usage
of participle clauses, indicated that the above structure is becoming less and less popular in students’ language. It can be observed that the most important rules of applying
participle clauses (a rule of the subject’s identity and a rule of the sequence of tenses)
are known and respected by the majority of respondents (regardless of their educational proÞle). However, following more speciÞc rules emerged to be very diĜcult for
many of them.
Conclusions. According to the Þndings of the research, the command of rules
regarding the usage of participle clauses has been decreasing. To my mind, it is possible to alter this phenomenon for the beĴer, nevertheless, university authorities would
have to undertake appropriate operations to that end. Undoubtedly, linguistic classes
should be implemented into curriculum, not only of the Polish philology, but also of
science and technical subjects.
Key words: norm of language, use of language, participle clauses

Czym jest norma j҄zykowaӓ
Od dawna w kr¿gach j¿zykoznawczych toczy si¿ dyskusja na temat normy j¿zykowej, jej granic, poziomów i zastosowania. JuČ w latach 70. Halina Kurkowska
w pierwszym podr¿czniku o tej tematyce, zatytuÙowanym Kultura j¿zyka polskiego,
traktowaÙa norm¿ jako element j¿zyka, a nie zestaw zewn¿trznych prawideÙ; wedÙug
niej jest to: „zbiór zaaprobowanych przez dane spoÙeczeÚstwo jednostek j¿zykowych
oraz reguÙ okreïlajcych zasi¿g realizacji zwizków mi¿dzy tymi jednostkami w tekstach” (BuĴler, Kurkowska, Satkiewicz 1971, s. 18).
WedÙug Andrzeja Markowskiego i Jadwigi Puzyniny norm¿ moČna rozumie°
dwojako: albo tak jak Kurkowska, jako „zbiór jednostek j¿zykowych i spoÙecznie
zaaprobowanych reguÙ ich Ùczenia”, albo jako „zbiór reguÙ posÙugiwania si¿ jednostkami j¿zykowymi, sformuÙowanych i skodyÞkowanych przez j¿zykoznawców”
(Markowski, Puzynina 1993/2010, s. 53). Pierwsza deÞnicja charakteryzuje norm¿
uČytkow, zaï druga – skodyÞkowan. Normy te doï° cz¿sto s ze sob sprzeczne.
Autorzy zauwaČaj, iČ kategoria normy Ùczy si¿ z zagadnieniem odmian j¿zyka –
funkcjonalnych czy teČ terytorialnych. Wszystkie te odmiany posiadaj wiele cech
wspólnych, jednak róČni si¿ od siebie „stopniem rygorystycznoïci normy skodyÞkowanej” (Markowski, Puzynina 1993/2010, s.54). Zdaniem badaczy podr¿czniki,
gramatyki i sÙowniki powinny mie° charakter normatywny i zawiera° kwaliÞkatory
rozgraniczajce normy dla poszczególnych odmian j¿zyka.
Z kolei Jan Miodek uznaje norm¿ j¿zykow za poj¿cie zarówno teoretyczne, jak
i (nawet bardziej) praktyczne. WedÙug niego uČytkownicy j¿zyka nawizuj do nor-
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my za kaČdym razem, kiedy rozwaČaj, jak wyartykuÙowa° swoje myïli. J¿zykoznawca stwierdza, Če „przestrzeganie normy jest jednym z czynników warunkujcych
funkcjonaln sprawnoï° wypowiedzi” (Miodek 1993/2010, s. 73). Badacz wprowadza
rozróČnienie pomi¿dzy norm a kodyÞkacj (normalizacj). Norma jest elementem
dynamicznym, podlegajcym cigÙym zmianom, natomiast kodyÞkacj¿ charakteryzuje statycznoï°, ona jedynie rejestruje ksztaÙt normy w okreïlonym czasie. Bardzo
waČnym poj¿ciem wedÙug wrocÙawskiego lingwisty jest takČe uzus, który moČna
scharakteryzowa° jako „obiektywny stan funkcjonowania j¿zyka (…), najwaČniejszy
regulator zmian zachodzcych w j¿zyku” (Miodek, s. 75). Dlatego badacze powinni
bra° pod uwag¿ popularnoï° konkretnych ïrodków j¿zykowych i opinie uČytkowników j¿zyka na temat ich poprawnoïci. ZaproponowaÙ on inny podziaÙ normy: na
norm¿ semantyczn i norm¿ gramatyczn. Zdaniem autora to „zbiór zrealizowanych
i zaaprobowanych spoÙecznie moČliwoïci systemu zdeterminowanych czynnikami
wewn¿trznymi jest norm gramatyczn, a zdeterminowanych czynnikami zewn¿trznymi – norm stylistyczn” (Miodek, s. 77).
Andrzej Markowski w podr¿czniku Kultura j¿zyka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne (2009, s. 21) zdeÞniowaÙ norm¿ j¿zykow jako „zbiór tych elementów systemu j¿zykowego, (…) które s w pewnym okresie uznane przez jakï spoÙecznoï° za
wzorcowe, poprawne albo co najmniej dopuszczalne”. WedÙug badacza norma dotyczy przede wszystkim zasobu leksykalnego, zasad odmiany, pisowni oraz Ùczliwoïci
wyrazów. Markowski wyróČnia dwa poziomy normy: wzorcow i uČytkow1. Pierwsza z nich charakteryzuje si¿ ïwiadomym i poprawnym uČyciem j¿zyka, z zachowaniem tradycji, reguÙ gramatycznych, a takČe wszelkich tendencji rozwojowych j¿zyka.
Norm¿ t¿ powinni respektowa° intelektualiïci, ludzie nauki czy mediów. Natomiast
norma uČytkowa to zespóÙ leksemów i ich poÙczeÚ, które s stosowane w Čyciu codziennym, w kontaktach swobodnych i naturalnych. Std teČ w jej ramach akceptuje
si¿ te elementy j¿zykowe, które z punktu widzenia normy wzorcowej uznaje si¿ za
usterki j¿zykowe. Norma uČytkowa jest wewn¿trznie zróČnicowana, wyodr¿bnia si¿
kilka jej odmian: norm¿ profesjonaln, potoczn regionaln i norm¿ potoczn ogóln.
Norma profesjonalna dotyczy takich elementów j¿zyka, które s akceptowane w danej grupie zawodowej, ale niezgodne z wymogami normy wzorcowej, np. uČywanie
sÙowa generacja w znaczeniu ‘typ, rodzaj’. Norma potoczna regionalna zawiera zbiór
regionalizmów, które nie s zgodne z ogólnopolsk norm wzorcow, np. woÙaczowa forma mianownika, któr moČna spotka° w Polsce poÙudniowej. Norma potoczna
ogólna to podstawa normy uČytkowej, obejmuje ona róČne elementy charakterystyczne dla codziennej, cz¿sto ustnej, odmiany j¿zyka, np. konstrukcja dostarcza° coï bez
rozróČniania znaczenia ‘caÙoï° –cz¿ï°’.
Jak zauwaČa Anna CegieÙa (1995, s. 32), do przestrzegania normy wzorcowej nieodzowne s kompetencje komunikacyjne, a przede wszystkim sprawnoï° j¿zykowa, czyli umiej¿tnoï° posÙugiwania si¿ j¿zykiem, odpowiednio do sytuacji, dla osigni¿cia zamierzonego celu. WedÙug niej „norma wzorcowa ma charakter elitarny”
(CegieÙa, s. 33). Natomiast powszechnie znana jest norma uČytkowa, któr stara si¿
opanowa° kaČdy uČytkownik j¿zyka. Norma wzorcowa jest cz¿sto przestrzegana
1 Warto jednak zaznaczy°, Če podziaÙ normy na szkoln i sceniczn proponowaÙ juČ w 1930 roku Zygmunt Klemensiewicz w swoich PrawidÙach poprawnej wymowy polskiej. Zob. tegoČ, s. 20.
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powierzchownie, dlatego – zdaniem badaczki – naleČy naucza° jej w szkole. J¿zykoznawczyni zach¿ca, by w edukacji pokazywa° caÙe bogactwo i moČliwoïci normy
wzorcowej, „uczyni° j atrakcyjn w takim stopniu, by jej zdobycie staÙo si¿ przynajmniej w Čyciu publicznym konieczne i bardziej opÙacalne niČ znajomoï° j¿zyka
obcego” (CegieÙa, s. 33).
Jak dodaje Ewa KoÙodziejek (2011, s. 73), dwupoziomowoï° normy nie jest Čadn
rewolucj, a raczej skutkiem dostosowania sÙownikowych reguÙ uČycia do rzeczywistego j¿zyka Polaków. Autorka stwierdza, Če wyodr¿bnienie normy uČytkowej jest
ukÙonem w stron¿ tych uČytkowników j¿zyka, którzy nigdy nie przyswoiliby polszczyzny wzorcowej.
Inne stanowisko zajmuje GraČyna Sawicka (2011, s. 59), uznajc norm¿ za rodzaj
pewnej konwencji, któr charakteryzuje ambiwalencja, „to znaczy, Če jest ona z jednej strony staÙa, z drugiej zaï wykazuje skÙonnoï° do zmiany” (Sawicka 2011,s. 65).
Stwierdza, Če j¿zykoznawcy powinni raczej obserwowa° j¿zyk, a nie tworzy° reguÙy
jego uČycia. Dzi¿ki takim badaniom moČe powsta° dokument ewolucji j¿zyka, a nie
cigÙego naruszania jego norm.
Do ciekawych wniosków doszedÙ Andrzej Markowski, który zdeÞniowaÙ, czym
jest ïwiadomoï° j¿zykowa pewnej grupy uČytkowników j¿zyka. Jego zdaniem jest
to caÙoï° sdów o j¿zyku i pogldów na j¿zyk, jakie w tej grupie panuj (Markowski
1992, s.198). Co waČne, badacz stwierdza, Če te pogldy mog by° oparte na intuicji
i nie tworzy° przez to Čadnego porzdku, ale mog by° takČe oparte na wiedzy o j¿zyku. NiezaleČnie od motywacji, powinny to by° pogldy stabilne i wpÙywajce na
j¿zykowe zachowania osób naleČcych do tej grupy.
MirosÙaw BaÚko, w swoim artykule O normie i bÙ¿dzie (2008), zebraÙ opinie przedstawicieli róČnych profesji na temat normy i bÙ¿du j¿zykowego. Z opracowania wynika, Če Magdalena Zawadzka, jako przedstawicielka starej szkoÙy aktorskiej, nie
znosi relatywizmu. W swojej radiowej wypowiedzi z 1996 roku zaznacza: „Zawsze
– na co dzieÚ czy w szczególnych okolicznoïciach – naleČy stara° si¿ mówi° dobrze” (Zawadzka 1999, s. 190-191). Z powodu swego radykalnego stanowiska artystka nie mogÙa znaleĊ° pÙaszczyzny porozumienia z naukowcami. BaÚko przedstawia teČ stanowisko j¿zykoznawców, które jest zgoÙa odmienne: podziaÙ na norm¿
wzorcow i potoczn uwaČaj za niezb¿dny, a nawet korzystny. Badacze wybieraj
mniejsze zÙo, maj nadziej¿, Če dzi¿ki rozróČnianiu norm uČytkownicy j¿zyka b¿d
w stanie formuÙowa° dobrze skomponowane i rzeczowe wypowiedzi, a wtedy naturalnie zaczn zastanawia° si¿, czy te komunikaty s takČe poprawne. Z kolei logik
Jerzy Pelc zaproponowaÙ inny podziaÙ normy. WyróČniÙ on norm¿ opisow (uzus)
i deontyczn („powinnoïciow”). Pierwsza z nich pokazuje, jakie konstrukcje s
spoÙecznie akceptowane, druga zaï odnosi si¿ do istniejcych w spoÙeczeÚstwie zakazów i nakazów. Jako przykÙad BaÚko podaje wyraČenie rzecz w tym, które zgodnie
z zaleceniami normatywistów jest niepoprawne, jednak byÙo uČywane przez wielu autorów: od Prusa do Sapkowskiego. Dlatego – zgodnie z propozycj Pelca –
konstrukcj¿ rzecz w tym naleČy zakwaliÞkowa° jako zgodn z norm opisow, ale
sprzeczn z jej odmian deontyczn. Stanowisko Pelca moČna nazwa° wielopunktowym, poniewaČ uznanie czy dane wyraČenie jest poprawne, zaleČy od punktu
widzenia odbiorcy.

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

205

Imiesҝowowe rÓwnowaӐniki zdaҞ jako przedmiot badaҞ normatywistÓw
Jednym ze zjawisk, opisywanych w pracach z zakresu poprawnoïci j¿zykowej jest
imiesÙowowy równowaČnik zdania, który peÙni funkcj¿ zdania, ale nim nie jest, gdyČ
nie zawiera osobowej formy czasownika. W oznajmieniu tym wyst¿puj imiesÙowy
przysÙówkowe: wspóÙczesny (zakoÚczony na –c) lub uprzedni (zakoÚczony na -Ùszy,
-wszy). Zasady ich stosowania od lat pozostaj kwesti sporn. NajwaČniejsz i bezdyskusyjn reguÙ jest zasada toČsamoïci podmiotu: równowaČnik i zdanie gÙówne
powinny mie° ten sam podmiot mianownikowy, np. B¿dc (on) na spektaklu teatralnym spotkaÙ (on) znajomego sprzed lat. Innym, ogólnie przyj¿tym przepisem jest ten
mówicy o relacji czasowej. ImiesÙów przysÙówkowy wspóÙczesny powinien pokazywa° równoczesnoï° czynnoïci wyraČonych w zdaniu (Patrzc na obraz, zachwycaÙa si¿
pi¿knem pejzaČu), natomiast imiesÙów przysÙówkowy uprzedni powinien wskazywa°
czynnoï° przeszÙ, wczeïniejsz od tej w zdaniu gÙównym (WyszedÙszy z domu, udaÙ si¿
na spacer). Z tych dwóch zasad wynika szereg kolejnych, takich jak: niemoČnoï° uČywania strony biernej, zastpienia imiesÙowowym równowaČnikiem zdaÚ celowych,
skutkowych czy warunkowych.

Badanie ankietowe
jako prÓba konfrontacji normy i rzeczywistego uӐycia j҄zyka
Coraz rzadsze stosowanie imiesÙowowych równowaČników zdaÚ lub nagminne
Ùamanie zasad ich uČycia staÙo si¿ podstaw badania ankietowego przeprowadzonego w ostatnim kwartale 2015 roku w dwustuosobowej grupie lubelskich studentów.
W celu zdiagnozowania wpÙywu proÞlu ksztaÙcenia na poziom wiedzy i umiej¿tnoïci
j¿zykowych przebadano studentów zarówno kierunków humanistycznych (81 studentów Þlologii polskiej oraz 19 studentów e-edytorstwa i technik redakcyjnych), jak
i kierunków technicznych (budownictwo – 15 studentów, geodezja i kartograÞa – 22
studentów, mechanika i budowa maszyn – 19 studentów, weterynaria – 23 studentów,
turystyka i rekreacja – 21 studentów).

Reguҝa toӐsamoҲci podmiotÓw
We wspóÙczesnym Wielkim sÙowniku poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego (najnowsze wydanie: 2015), poza zasadnicz cz¿ïci zbudowan z 30 000
haseÙ, umieszczono blok ponad stu haseÙ problemowych, gdzie pojawiÙ si¿ takČe komentarz dotyczcy imiesÙowowych równowaČników zdaÚ. Autorka hasÙa RównowaČniki zdaÚ Hanna Jadacka dokÙadnie wyjaïnia, kiedy i w jaki sposób naleČy uČywa°
konstrukcji z imiesÙowem. Badaczka pisze: „RównowaČnik i zdanie gÙówne powinny mie° wspólny podmiot mianownikowy (wyraČony wprost lub poïrednio, przez
wÙaïciwy morfem sÙowa osobowego), wskazujcy wykonawc¿ czynnoïci, o którym
mowa w obu cz¿ïciach zdania zÙoČonego” (Jadacka 2015, s. 1660).
W przeprowadzonej ankiecie jedno z poleceÚ sprawdzaÙo, czy studenci znaj
i w praktyce stosuj zasad¿ toČsamoïci podmiotów. Ich zadaniem byÙa ocena poprawnoïci zdania: B¿dc maÙym dzieckiem, rodzice cz¿sto zabierali mnie na plac zabaw. Zdanie
to zawiera bÙd polegajcy na tym, Če wyst¿puj w nim dwa róČne podmioty: w rów206
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nowaČniku podmiotem jest dziecko, w zdaniu gÙównym – rodzice. 76% respondentów
dostrzegÙo ten bÙd i dokonaÙo jego korekty, 24,5% badanych osób nie zauwaČyÙo
usterki, zaï 1,5% ankietowanej grupy próbowaÙo skorygowa° zdanie, ale zrobiÙo to
nieudolnie, tj. naruszajc inn obowizujc norm¿, np. * B¿dc maÙym dzieckiem, byÙem
cz¿sto zabierany przez rodziców na plac zabaw (uČycie strony biernej w konstrukcji z imiesÙowowym równowaČnikiem zdania).

Rysunek 1. Zestawienie odpowiedzi wszystkich respondentów.
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Odpowiedzi studentów Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Przyrodniczego
(dalej w skrócie: PL i UP) róČni si¿ nieznacznie od odpowiedzi studentów Instytutu
Filologii Polskiej UMCS (dalej w skrócie: IFP). Wi¿kszoï° badanych dostrzegÙa bÙd
i go poprawiÙa, co trzeci student PL i UP i co pity student IFP bÙ¿du nie zauwaČyÙ,
nieliczni zaï, mimo podj¿tej próby, bÙ¿du nie skorygowali. Studenci IFP nieco cz¿ïciej
niČ studenci kierunków technicznych i przyrodniczych dostrzegali bÙd uČycia imiesÙowu i go korygowali.
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Rysunek 2. Zestawienie odpowiedzi respondentów z uwzgl¿dnieniem miejsca studiów
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Na podstawie uzyskanych wyników moČna stwierdzi°, Če wi¿kszoï° respondentów zna i respektuje reguÙ¿ toČsamoïci podmiotów. Jednak, co czwarty badany nie ma
ïwiadomoïci obowizujcej w tym zakresie normy, co jest szczególnie niepokojce
w przypadku przyszÙych polonistów i edytorów.

Strona bierna w konstrukcjach z imiesҝowem
Z reguÙy toČsamoïci podmiotu wynika kolejna zasada, jak jest niemoČnoï° stosowania strony biernej w konstrukcjach z imiesÙowami, gdyČ w takich przypadkach
naruszana jest zasada toČsamoïci wykonawcy czynnoïci. Hanna Jadacka stwierdza,
iČ „zawsze wtedy, gdy równowaČnik towarzyszy strukturze biernej, wykonawca
czynnoïci gÙównej znajduje si¿ poza zdaniem i jest róČny od tego, który wskazuje
równowaČnik” (Jadacka 2009, s.187).
Zadaniem respondentów byÙa równieČ ocena poprawnoïci wypowiedzi: Jadc za
szybko, zostaÙ schwytany przez policyjny patrol. Jest ona niezgodna z obowizujc norm
j¿zykow: podmiot w obu zdaniach skÙadowych jest ten sam (domyïlny on), jednak
wykonawcy czynnoïci s róČni. 59% respondentów dostrzegÙo bÙd i go skorygowaÙo, najcz¿ïciej decydujc si¿ na zdanie zÙoČone podrz¿dnie okolicznikowe czasu: Gdy/
kiedy jechaÙ za szybko, zostaÙ zatrzymany przez policyjny patrol. 40% badanych uznaÙo zaproponowane zdanie za poprawne, natomiast 1% ankietowanych dokonaÙ nieudanej
próby korekty.
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Rysunek 3. Zestawienie odpowiedzi wszystkich respondentów.
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Z ocen poprawnoïci powyČszego zdania lepiej poradzili sobie studenci IFP:
63% z nich zauwaČyÙo bÙd i go poprawiÙo, natomiast 37% uznaÙo zdanie za zgodne
z obowizujc norm j¿zykow. Dla porównania: 55% studentów PL i UP dostrzegÙo
usterk¿ i dokonaÙo korekty, 43% stwierdziÙo, Če zdanie jest poprawne, zaï 2% próbowaÙo poprawi° zdanie, lecz zrobiÙo to nieudolnie.

Rysunek 4. Zestawienie odpowiedzi respondentów z uwzgl¿dnieniem miejsca studiów.
ródÙo: opracowanie wÙasne.
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Reguҝa jednoczesnoҲci lub uprzednioҲci czynnoҲci
W Wielkim sÙowniku poprawnej polszczyzny PWN podano reguÙy jednoczesnoïci
i uprzednioïci czynnoïci. Jadacka (2015, s. 1660) stwierdza, Če „równowaČnik i zdanie
gÙówne musz wyraČa° pewne relacje czasowe”. ImiesÙów przysÙówkowy uprzedni
zawsze dotyczy czynnoïci przeszÙej, wczeïniejszej niČ czynnoï° w zdaniu gÙównym,
natomiast imiesÙów przysÙówkowy wspóÙczesny zawsze wskazuje na czynnoï° równoczesn z czynnoïci wyst¿pujc w zdaniu gÙównym. Badaczka zwraca teČ uwag¿,
„Če czas trwania czynnoïci wskazanej w zdaniu podrz¿dnym i nadrz¿dnym powinien by° podobny; raČce dysproporcje (…) sprawiaj, Če równowaČnik oceniamy
jako Ċle uČyty” (Jadacka, s.1661).
Ankieta sprawdzaÙa, czy jej uczestnicy znaj i stosuj w praktyce zasad¿ uprzednioïci czynnoïci. Badani mieli oceni° poprawnoï° zdania: Przeczytawszy ksiČk¿, postanowiÙa napisa° internetow recenzj¿. Wypowiedzenie jest poprawne, gdyČ czynnoï°
wyst¿pujca w równowaČniku nastpiÙa wczeïniej niČ czynnoï° wyst¿pujca w zdaniu gÙównym. 63% respondentów sÙusznie uznaÙo zdanie za zgodne z obowizujc
norm, natomiast 37% badanych osób stwierdziÙo niepoprawnoï° konstrukcji i poprawiÙo zdanie.

Rysunek 5. Zestawienie odpowiedzi wszystkich respondentów.
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Z tym zadaniem lepiej poradzili sobie studenci IFP niČ studenci PL i UP. 73%
przyszÙych polonistów i edytorów uznaÙo podan konstrukcj¿ za prawidÙow, 27%
niepotrzebnie korygowaÙo poprawne zdanie. Natomiast 53% przyszÙych inČynierów
dostrzegÙo poprawnoï° konstrukcji, podczas gdy 47% z nich poprawiÙo bezbÙ¿dne
zdanie.
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Rysunek 6. Zestawienie odpowiedzi respondentów z uwzgl¿dnieniem miejsca studiów
ródÙo: opracowanie wÙasne.

Rysujѱce si҄ zmiany j҄zykowe
Badania przeprowadzone przeze mnie na dwustuosobowej grupie reprezentantów lubelskiego ïrodowiska studenckiego to jedynie próba porównania zapisów normatywnych i rzeczywistego uČycia j¿zyka. Poddany analizie stosunkowo niewielki
materiaÙ j¿zykowy pozwala jednak zauwaČy° pewne doï° wyraĊnie rysujce si¿ we
wspóÙczesnej polszczyĊnie tendencje. Zadania, które sprawdzaÙy znajomoï° zasad
uČycia imiesÙowowego równowaČnika zdania, pokazuj, iČ jest to konstrukcja coraz
mniej popularna w j¿zyku studentów. MoČna dostrzec, Če najwaČniejsze zasady uČycia imiesÙowowego równowaČnika (zasada toČsamoïci podmiotu i nast¿pstwa czasu) s znane i respektowane przez wi¿kszoï° ankietowanych (niezaleČnie od proÞlu
ksztaÙcenia). Jednak przestrzeganie bardziej szczegóÙowych reguÙ cz¿sto sprawiaÙo
badanym trudnoïci. W zadaniu, które polegaÙo na przeksztaÙceniu dwóch podanych
zdaÚ w jedno, cz¿ï° studentów si¿gaÙa po konstrukcje z imiesÙowem. Jednak nie jest
wykluczone, Če uČyli oni imiesÙowowego równowaČnika zasugerowani pierwszym
zadaniem, w którym spotkali si¿ z tak wÙaïnie konstrukcj. Warto byÙoby w przyszÙoïci przeprowadzi° badanie, w którym studenci mieliby dokona° podobnej transformacji, jednak bez wczeïniejszego kontaktu z imiesÙowami. Wyniki takiej ankiety
mogÙyby pokaza°, czy rzeczywiïcie uČycie imiesÙowów przysÙówkowych jest coraz
rzadsze.
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Propozycja konkretnych rozwiѱzaҞ
Wyniki ankiety wskazuj na coraz sÙabsz znajomoï° norm w zakresie uČycia
imiesÙowowych równowaČników zdania. W mojej ocenie moČliwe jest zahamowanie tych zjawisk, jednak wymaga to podj¿cia odpowiednich kroków ze strony wÙadz
uniwersyteckich. Niewtpliwie zaj¿cia z zakresu kultury j¿zyka powinny zosta° wpisane na staÙe do programu studiów, nie tylko polonistycznych. Idealnym rozwizaniem byÙoby wprowadzenie obowizkowych zaj¿° nt. poprawnoïci j¿zykowej na
uczelniach technicznych, gdzie ksztaÙc si¿ przyszli inČynierowie, dawniej uznawani
za elit¿ polskiego spoÙeczeÚstwa. Zmiany s potrzebne takČe w programie studiów
polonistycznych i edytorskich: ci, którzy maj w przyszÙoïci sta° na straČy pi¿kna
i poprawnoïci j¿zyka, najpierw sami musz dobrze pozna° wszelkie prawidÙa jego
uČycia. W tym celu naleČaÙoby zwi¿kszy° liczb¿ godzin przedmiotu kultury j¿zyka,
a nawet rozwaČy° wprowadzenie do programu studiów egzaminu z tego waČnego
dziaÙu wiedzy o j¿zyku.
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