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Dr Marina Nikolić jest pracownikiem Instytutu Języka Serbskiego SANU. Ukończyła
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie, a pracę dyplomową napisała pod
kierunkiem prof. Vladislavy Ružić. Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Filo -
logicznym Uniwersytetu w Belgradzie na kierunku nauka o języku. Pracę magisterską
napisała pod kierunkiem prof. Predraga Pipera i obroniła tytuł magistra w 2008 roku.
Tytuł doktora obroniła 26 czerwca 2012 roku1. Od 2008 roku jest członkiem i sekreta-
rzem komisji zajmującej się problemami składni Komitetu ds. standaryzacji języka
serbskiego. Od 2009 roku jest pracownikiem Instytutu Języka Serbskiego SANU, jest
sekretarzem projektu Opis i standarizacija savvremenog srpskog jezika. 

Monografia Mariny Nikolić wydana w serii monografii Instytutu Języka Serbskiego
SANU została opracowana w ramach projektu Instytutu, który współtworzy autorka.
Praca ta jest zmodyfikowaną i poszerzoną wersją jej pracy magisterskiej o tym samym ty-
tule. Celem pracy Nikolić jest zwrócenie uwagi na zły stan serbskiej kultury języka, na
pewne problemy teoretyczne z zakresu kultury języka, a także ukazanie brakujących ele-
mentów w opisie serbskiej teorii kultury języka. Oprócz przedstawienia podstaw teore-
tycznych i terminologii dotyczącej szeroko rozumianej kultury języka autorka przedsta-
wia w swojej monografii krytyczny przegląd istniejących prac i koncepcji, proponuje teo-
retyczno-metodologiczny aparat, na którym powinny zostać oparte współczesne badania
kultury języka serbskiego. Praca ma być również dopełnieniem teoretycznego ujęcia te-
matu kultury języka w serbskiej nauce o języku. Monografia kierowana jest nie tylko do
lingwistów, ale również do studentów języka serbskiego oraz szeroko pojętej slawistyki.
Autorka zaznacza, że jej praca może być przydatna również dla lektorów i nauczycieli ję-
zyka serbskiego. Ponadto Nikolić sądzi, że monografia może być wykorzystywana jako
podręcznik lub materiał pomocniczy w nauczaniu języka serbskiego nie tylko w szkołach
wyż szych, ale również w szkołach średnich, a także podstawowych jako pomoc dla na -
uczycieli języka. Praca zwrócona jest także do wszystkich, którzy są zainteresowani kul-
turą  języka i poprawnością językową. 

Autorka rozumie kulturę języka przede wszystkim jako część ogólnie pojmowanej
kultury oraz kultury poprawności zachowań językowych grupy lub jednostki oraz kul-
tury w komunikacji z innymi (s. 195)2.
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1 Praca doktorska Mariny Nikolić pt. Kategorija stepena u sistemu složenih rečenica savremenog srpskog
jezika została napisana pod kierunkiem prof. Predraga Piprera. 

2 Podobne rozumienie kultury języka przedstawiają w polskiej literaturze Markowski i Puzynina (1993: 53).
Kulturę języka rozumieją w znaczeniu podmiotowym jako część ogólnej kultury społeczeństwa lub
 jednostki (uwzględniając wiedzę o języku, jego budowie, historii, funkcjach, roli społecznej, umiejętność 



Monografia składa się z siedmiu rozdziałów: I. Uvodna razmatranja (Wprowa dze -
nie), II. Sistem pojmova teorije jezičke kulture (System pojęciowy teorii kultury języka),
III. Teorija jezičke kulture i srodne lingvističke discipline (Teoria kultury języka 
i pokrewne dyscypliny językoznawcze), IV. Teorija jezičke kulture u nauci o srpskom je-
ziku (Teoria kultury języka w nauce o języku serbskim), V. Teorija jezičke kulture 
u slavistici (Teoria kultury języka w slawistyce), VI. Problemi jezičke kulture u obra-
zovanju (Problemy kultury języka w edukacji), VII Zaključci (Wnioski). Ponadto w mo -
no grafii znajduje się wstęp, spis literatury, streszczenie w języku angielskim, informa-
cje o autorze, indeks zagadnień oraz indeks autorów. 

W rozdziale pierwszym (s. 11–22) autorka określa ogólne i szczegółowe cele pracy,
definiuje tematyczny obszar zainteresowania oraz wyjściowe tezy. Zakłada, że znacz-
nie szerzej zostały omówione w serbskiej (dawniej w serbsko-chorwackiej) literaturze
fachowej problemy praktyczne dotyczące kultury języka, niewielu badaczy przed -
stawiało teoretyczne podejście do tematu. Autorka dodaje, że w badaniach filologicz-
nych innych języków słowiańskich (np. rusycystycznych, bohemistycznych) teoria kul-
tury języka jest zdecydowanie bardziej rozwinięta, również w szerszym kontekście
(standaryzacji, nauki języka, retoryki itd.) oraz badania dotyczące kultury języka są po-
wiązane z innymi dyscyplinami językoznawczymi (s. 11–12).W rozdziale tym definiu-
je się również pojęcia kultury oraz kultury języka, a także wiele pojęć bezpośrednio z ni-
mi związanych.

W rozdziale drugim (s. 23–45) przedstawia się pozytywne i negatywne właściwości
 wypowiedzi. Do pozytywnych właściwości Nikolić zalicza poprawność, precyzję, logicz-
ność, czystość, zwięzłość, jasność, wyrazistość, bogactwo wypowiedzi oraz celowość
(adekwatność) w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej. Wśród negatywnych własności
wypowiedzi Nikolić umieszcza błędy językowe (naruszanie normy akcentowej, błędy le-
ksykalne i semantyczne oraz gramatyczne), błędy komunikacyjno-pragmatyczne oraz na-
ruszające normę etyczną. Szczególną uwagę poświęca wulgaryzacji języka, problemom
dwuznaczności, biurokratyzacji języka, nieuzasadnionemu stosowaniu zapo ży czeń i słow -
nictwa niestandardowego, wstawkom (przerywnikom) oraz kliszom (szablonom) języko-
wym3. Autorka rozważa pozytywne i negatywne aspekty związane z nadmiernym stoso-
waniem słów pochodzenia obcego, a także problemy dotyczące puryzmu językowego.
Osobny, stosunkowo zwięzły podrozdział poświęca również dobrym manierom w języku
— zasadom grzecznościowego zwracania się oraz poprawnego tytułowania4. 

W rozdziale trzecim (s. 46–71) Nikolić definiuje i rozważa pojęcia takie jak: język
standardowy, norma językowa, polityka językowa oraz pseudonorma. Przedstawia rów-
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posługiwania się tym językiem oraz wrażliwość na jego właściwe i niewłaściwe użycia). Polscy badacze
podkreślają również inne znaczenia kultury języka jako działalności praktycznej mającej na celu kształto-
wanie języka oraz podkreślają odrębność kultury języka jako dziedziny językoznawczej (zob. Bugajski).

3 W polskiej literaturze fachowej o błędach językowych z punktu wiedzenia teoretycznych rozważań pi-
sze Andrzej Markowski (2005: 55–59), proponując jednocześnie ich obszerną klasyfikację. 

4 Na temat tytułowania oraz zwrotów adresatywnych na gruncie nauki polskiej obszernie pisze Mał -
gorzata Marcjanik (2007). 



nież podstawowy zakres badań oraz obszar zainteresowań takich dziedzin i dyscyplin
nauki o języku, jak: ekolingwistyka, retoryka, stylistyka, pragmatyka, socjolingwisty-
ka, psycholingwistyka oraz juryslingwistyka, jak również zagłębia się w problematykę
ich powią zania z kulturą języka. Ponadto szczególny podrozdział poświęca nauce, jaką
jest terminologia. 

Rozdział czwarty (s. 72–121) został w pełni poświęcony krytycznemu przeglądowi
serbskiej literatury fachowej związanej bezpośrednio oraz pośrednio z problemami kul-
tury języka serbskiego. Autorka zauważa, że zdecydowana większość badaczy analizo-
wała problemy kultury języka przez pryzmat praktycznych rozwiązań na temat ist-
niejących negatywnych zjawisk w języku. Na gruncie nauki serbskiej teoretyczny apa-
rat metodologiczny oraz opracowania teoretyczne poświęcone temu problemowi są sto-
sunkowo skąpe. Jednak Nikolić stara się poprawić tę sytuację przedstawiając w swo jej
monografii również wnikliwy krytyczny przegląd najważniejszych prac z zakresu kul-
tury języka serbskiego. Przegląd publikacji związanych ze złym stanem kultury języka
w Ser bii oraz dotyczących pielęgnowania czystego języka jest przedstawiony w sposób
synchroniczny. Autorka odwołuje się także do wcześniejszych prac poruszających ten
problem z perspektywy diachronicznej. Nikolić przedstawia prace normatywne, różne-
go typu gramatyki, prace zbiorowe, działania organizacji wspomagających standaryza-
cję, ustosunkowuje się również do publikacji dziennikarzy (nie zawsze fachowców)
piszą cych o kulturze języka. Prace poświęcone kulturze języka serbskiego dzieli na trzy
grupy: 1) prace, które zajmują się kulturą języka z perspektywy teoretycznej; 2) pod-
ręczniki i poradniki językowe; 3) prace, które zajmują się problemami innych dyscyplin
ling wistycznych, ale mające związek z kulturą języka (s. 76). Analizuje prace takich au-
torów, jak: Đorđe Kostić, Smiljka Vasić, Bogdan Terzić, Pavle Ivić, Ranko Bugarski,
Milan Šipka, Žarko Ružić, Ivan Klajn, Egon Fekte, Milija Stanić oraz Milorad Telebak.
Zwraca też uwagę na niewielką liczbę słowników języka serbskiego (Rečnik SANU 
i Rečnik Matice srpske), a także podkreśla, że istnieje mo żli wość zrewidowania normy
akcentowej w przyszłości. Wśród prac z dziedzin pokrewnych odnosi się do dzieł Bran -
ka Toševicia, Milorada Radovanovicia, Milki Ivić, Branislava Brboricia, Predraga Pipe -
ra, a także do publikacji Milana Šipki i Ranka Bu gar skiego.

Nikolić przedstawia aspekty, na podstawie których lingwiści powinni akceptować
pew ne nowe zjawiska w języku (s. 82–83), zalicza do nich potrzebę wzbogacania języ-
ka, jasność (przejrzystość) i ekonomiczność wypowiedzi oraz piękno (w obrębie które-
go mieści się eufonia, wariantywność oraz zwięzłość wypowiedzi). Pod uwagę należy
brać również ciągłość języka, jego czystość oraz mieć na względzie realną sytuację
 języka, tj. czy dane zmiany mogą być wprowadzone. Przy tworzeniu bądź zmianach nor-
my istotne stają się kryteria społeczne (więcej: s. 84–85) — kryterium autorytetu, kryte-
rium geograficzne, kryterium literackie oraz arystokratyczne (które jest obce środowis-
ku języka serbskiego). Ciekawym w aspekcie rozważań kultury języka serbskiego było -
by również rozważenie kryterium proponowanego przez Markowskiego i Puzyninę
(1993, 59–60) — kryterium narodowego, które aktualizuje się zwłaszcza w sytuacjach
zagrożenia kultury danego narodu lub odrodzenia narodowego. 
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Rozdział piąty (s. 122–179) autorka poświęca teorii kultury języka w slawistyce.
Opi  suje i odnosi się do różnych teorii dotyczących kultury języka w literaturze facho-
wej innych języków słowiańskich. W kolejnych podrozdziałach rozważa stan badań 
w kroatystyce, nauce o języku bośniackim, słowenistyce, macedonistyce, bułgarystyce,
rusycystyce, ukrainistyce, słowacystyce, bohemistyce i polonistyce. 

Rozdział szósty (s. 180–194) poświęcony jest problemom kultury języka w edukacji.
Autorka podkreśla, że większość prac poświęconych kulturze języka i edukacji to pra-
ce z zakresu metodyki nauczania. Nikolić przedstawia wnikliwie obecny stan języka
serb skiego, niska kultura języka powiązana jest z niewłaściwym sposobem nauczania.
Problem według autorki tkwi w tym, że nauczyciele nie zapoznają się z badaniami 
i publikacjami współczesnych lingwistów, jednocześnie nie ma pomiędzy tymi dwiema
grupami współpracy, która mogłaby przynieść korzystne efekty w kształceniu języko-
wym dzieci i młodzieży5. Zły stan kultury języka jest efektem „niesankcjonowania”
złych nawyków językowych, dopuszczania elementów dialektalnych i niestandardowych
w wypowiedziach publicznych. Receptą na zmianę sytuacji mogłyby być ostrzejsze
reak cje społeczeństwa na niepoprawność wysławiania się i traktowanie wszelkiego
 typu odstępstw od normy w sytuacjach oficjalnych jako zjawiska negatywnego. Nikolić
odnosi się pozytywnie do propozycji podziału Iva Škaricia (s. 184): język ojczysty
(maternji jezik) i język standardowy, którego nauka zbliżona byłaby do nauki języka
 obcego (s. 184–185). Autorka wyszczególnia konkretne błędy, które są obecne w języ-
ku mło dzieży (na podstawie badań M. Šipki)6, a także rozważa problem wpływu me-
diów, zwła szcza telewizji na naruszanie poprawności wypowiedzi. Przedstawia także
mo żli wość reformy sposobu nauczania języka serbskiego w szkołach. Nikolić uważa,
że podział zajęć na dwa bloki — poświęcone zagadnieniom literatury i zagadnieniom
języka — w znacznym stopniu poprawiłyby sytuację kultury języka młodych Serbów.
Jako inne możliwe rozwiązane proponuje również ograniczenie zagadnień literackich 
w trzyletnich szkołach średnich na rzecz zajęć z poprawności językowej oraz gramaty-
ki. Poszerzenie zakresu tematów gramatycznych w szkołach średnich mogłoby sprzy-
jać ograniczeniu wulgaryzacji języka oraz nadmiernemu używania różnego typu
wtrąceń i przerywników przez młodą generację Serbów. Ważna w tym wypadku stałaby
się reforma podręczników szkolnych i nowe programy nauczania. Ratunek widzi także
w aktywizacji uczniów w ramach zajęć teatralnych czy recytatorskich. Popiera również
propozycję Predraga Pipera, który twierdzi, że konkursy językowe, gramatyczne czy or-
tograficzne mogłyby poprawić stan kultury języka w serbskim społeczeństwie. Autorka
dodaje, że wykorzystany powinien być pozytywny wpływ mediów, tzn. promowanie 
w mediach poprawności językowej i kultury języka.
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5 Podobny problem akcentowany jest w wydawnictwie Rady Języka Polskiego pt. Polszczyzna publicz-
na początku XXI wieku (red. E. Wolańska, Warszawa 2007, s. 47), podkreślono tu nieocenioną rolę szkoły
oraz nauczycieli w podnoszeniu stanu kultury języka wśród młodzieży.

6 Na temat socjolektu uczniowskiego oraz problemów kultury wysławiania się młodzieży pisze obszer-
nie z innej perspektywy w polskiej literaturze Krzysztof Polak (2007: 173–186).
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Styl monografii jest przejrzysty, dostosowany do formy publikacji, która prymarnie
ma służyć jako podręcznik teoretyczny dotyczący problemów kultury języka. Rozdziały
są upo rząd kowane, co ułatwia lekturę oraz odszukanie poszczególnych informacji.
Mono grafia jest dobrą podstawą informacyjną dotyczącą terminologii, jak również ob-
szerną bazą danych serbskich publikacji, słowników, gramatyk i koncepcji z zakresu ba-
dań kultury języka. Precyzyjne i szczegółowe przedstawienie problemów teoretycznych
sprawia, że publikacja ta przystępna jest również dla młodszych i mniej zaznajomionych
z problematyką kultury języka czytelników. Całość monografii jest spójna, jednocześnie
można w niej wyodrębnić trzy tematyczne bloki — zagadnienia terminologiczne, kry-
tyczny przegląd literatury oraz zagadnienie kultury języka w edukacji, które jednak są
wzajemnie powiązane. Jest to kompleksowy podręcznik akademicki dotyczący teore-
tycznych problemów i aspektów związanych z kulturą języka. W dużej mierze praca jest
też poradnikiem, który poddaje pod rozwagę pewne propozycje modyfikacji sposobu
kultywowania i pielęgnowania poprawności językowej. Potwierdza się tym samym 
w kolejnej odsłonie (tym razem na gruncie serbskim) twierdzenie Jadwigi Puzyniny 
i Anny Pajdzińskiej (1996: 44), że kultura języka nie jest i być nie może czystą nauką,
gdyż z natury jest nakierowana na rozwój danego języka.

Dzieło może być użyteczne zarówno dla naukowców zajmujących się problemami
kultury języka, jak również dla studentów, uczniów i nauczycieli. Pokazuje pewne dro-
gi wprowadzania zmian w sposobie nauczania języka serbskiego oraz postrzegania ję-
zyka ojczystego. W swojej monografii autorka wnikliwe przedstawia także problemy
wulgaryzacji, żargonizacji, zapożyczeń w języku serbskim uwzględnione w literaturze
fachowej. 

Predrag Piper podkreśla, że publikacja Nikolić jest pierwszym tak kompleksowym
dziełem dotyczącym teoretycznych aspektów badania kultury języka serbskiego. Tym -
czasem Sreto Tanasić dodaje, że wartością tej pracy jest krytyczna ocena osiągnięć 
w zakresie teorii kultury języka w języku serbskim oraz innych językach słowiańskich.
Praca ta staje się więc solidną teoretyczną podstawą dla dalszych rozważań na tym ob-
szarze badawczym.

Nikolić jest zdania, że nad kulturą języka powinno pracować się w szkołach z dziećmi
od najmłodszych lat. Trudno nie zgodzić się z autorką monografii. Istotny jest jednak
zgubny wpływ telewizji na poprawność językową7 i, co za tym idzie, również język po-
lityki nie pozostaje bez znaczenia dla rozwoju negatywnych zachowań i form języko-
wych. Ważny staje się zatem sam proces planowania i standaryzacji języka, ponadto sa-
mo nastawienie użytkowników do języka ojczystego ma wpływ na kulturę języka.
Należyty szacunek do języka ojczystego sprzyja kultywowaniu oraz pielęgnowaniu stan-
dardowej normy starannej. Autorka daje również czytelnikowi do zrozumienia, że wie-
le w kwestii rozwoju kultury języka serbskiego należy jeszcze uczynić. 

7 Problem negatywnego wpływu mediów na język akcentowano również w polskiej literaturze, pomimo
zapewnień radia i telewizji o chęci podnoszenia poziomu językowego dziennikarzy media podejmują
działania w zupełnie odwrotnym kierunku (Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, op. cit., s. 8).
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