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NAUKOWE PARTACTWO

Scientific bungling

Nie będę oryginalny; wielu autorów wielokrotnie zwracało uwagę
na psucie języka polskiego, także języka polskiej nauki, przez pseu-
donaukowe słowotwórstwo, makaronizmy i pokraczne, błędne kalki
z języków obcych, głównie z języka angielskiego.

W polskich podręcznikach socjologii spotkać można często po-
dział teorii rozwoju społecznego na: teorie linearne, teorie cykliczne
oraz teorie dychotomiczne. Wielu studentom z trudnością przycho-
dzi wyjaśnienie, czym się poszczególne typy tych teorii charakteryzu-
ją. Dla ułatwienia proszę studentów, żeby powiedzieli, co po polsku
oznacza słowo linea, cykl i dychotomia. Spotkałem tylko kilku studen-
tów, którzy to wiedzieli. Większość była bezradna; nawet wówczas,
gdy niewiedzących, co oznacza np. słowo cykl prosiłem dla ułatwienia
o powiedzenie, kto to są cykliści. Więc tłumaczyłem im, że linea to
po polsku linia, cykliści to po polsku kolarze a dychotomia to podział

1 Prof. dr hab. Jerzy Kwaśniewski jest kierownikiem Katedry Socjologii Norm,
Dewiacji i Kontroli Społecznej Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW.
Adres e-mail: jerzykwasniewski@uw.edu.pl



152 Jerzy Kwaśniewski

„na dwa”. Każdy, dosłownie: KAŻDY student, który przed chwilą nie
potrafił powiedzieć, co charakteryzuje linearne, cykliczne i dychoto-
miczne teorie rozwoju społecznego, teraz „śpiewająco” tłumaczył, że
te pierwsze zakładają, że rozwój społeczny przebiega wzdłuż tak czy
inaczej określonej linii rozwojowej, te drugie opisują rozwój społeczny
jako przebiegający po okręgu, kole, na które składają się powtarzają-
ce się stadia rozwojowe, a te trzecie dotyczą procesu przechodzenia
społeczeństw od jakiejś jednej do jakiejś drugiej formy, typu porządku
społecznego. Użycie polskiego terminu znakomicie wyjaśnia znacze-
nie NAUKOWEGO POJĘCIA, które tworzymy. Gdy zastosujemy
makaronizmy czy obcojęzyczne kalki — utrudniamy zrozumienie jego
istoty. Po co?

Innego typu partactwo terminologiczne występuje nagminnie
w kryminologii, penologii, kryminalistyce czy naukach o bezpieczeń-
stwie. Na początek zwróćmy uwagę na rozpowszechniony w polskiej
kryminologii kuriozalny podział przestępstw na przestępstwa kry-
minalne i gospodarcze. Przestępstwa kryminalne, czyli: przestępcze,
zbrodnicze! Przestępstwa przestępcze — termin ten możemy spotkać
w szerokim użyciu w piśmiennictwie najwybitniejszych polskich kry-
minologów, których to nie razi, nie widzą w tym nic niestosownego.

Termin: „przestępczość kryminalna” wprowadzony został w Pol-
sce, wedle moich ustaleń, po II Wojnie Światowej w Statystykach M.O.,
w milicyjnych biuletynach statystyki przestępczości. Milicyjni specja-
liści zastosowali w tej statystyce podział na przestępstwa kryminal-
ne i gospodarcze, który pokutuje do dzisiaj w statystyce policyjnej.
Natomiast, o ile mi wiadomo, do dzisiaj podział ten nie jest stoso-
wany w statystyce przestępczości Ministerstwa Sprawiedliwości oraz
GUS. W tych środowiskach używany jest podział na przestępczość
gospodarczą i przestępczość pospolitą lub szczegółowe podziały prze-
stępstw oparte na systematyzacji i terminologii kodeksowej. Kiedy
w latach sześćdziesiątych podjąłem pracę naukowo-badawczą w Biu-
rze Studiów Problematyki Przestępczości (tam, gdzie później powstał
Instytut Wymiaru Sprawiedliwości) „przestępczość kryminalna” była
terminem bardzo rzadko używanym, wyłącznie przez badaczy prze-
stępczości wywodzących się lub związanych z M.O. i UB/SB.

Ekspansja przymiotnika „kryminalny” następowała szybko i obej-
mowała w sposób karykaturalny coraz to nowe terminy w naukach
o przestępczości. W 1999 r. było to tak rażące, że podjąłem pró-
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bę przeciwstawienia się temu przy okazji przygotowywania dla Sej-
mu R.P. oraz dla MSWiA opinii nt. „Krajowego Programu Zwalczania
Przestępczości” oraz „Rządowego Programu Poprawy Bezpieczeń-
stwa Obywateli”. Oba te dokumenty oraz oparte na nich projekty
ustaw przygotowane przez MSWiA były pełne „przestępczości kry-
minalnej”, „informacji kryminalnej”, „statystyki kryminalnej”, „kar
kryminalnych” itp. terminów. W odpowiedzi na moją Opinię i krytykę
tej „kryminalnej” terminologii, w kolejnej wersji Krajowego i Rzą-
dowego programu z 2000 r., który MSWiA także przekazało mi do
recenzji, znalazło się, mające mnie pocieszyć i uspokoić, stwierdze-
nie, że „podział przestępczości na kryminalną i gospodarczą coraz
bardziej traci na znaczeniu” a autorów Programu i projektów ustaw
usprawiedliwia fakt, że „podziałem tym posługiwała się i posługuje
także część specjalistów prawa karnego”. Ponowiłem swoje zarzuty
i apele podkreślając, że:

od początku był to podział niepotrzebny i błędny, który poprzez wprowadze-
nie go do statystyki milicyjnej utrwalił się, niestety, nawet w mowie potocznej
i w publicystyce. Faktem jest, że podziałem tym posługiwała się i posługu-
je także część (nieznaczna) specjalistów prawa karnego, co nie powinno być
traktowane, jako argument za utrzymywaniem tego podziału, lecz raczej, jako
podstawa dla oceny owych specjalistów. Niezbędna reforma statystyki poli-
cyjnej powinna być okazją do skasowania „przestępczości kryminalnej”. […]
Jeśli z jakichś powodów Autorzy Programu odczuwają potrzebę posługiwania
się epitetami, to mogą poprzestać na epitecie: „przestępczość pospolita”?.

Z „kryminalnym” partactwem terminologicznym próbowałem
także wojować, gdy w 2000 roku opiniowałem dla MSWiA projekt
„ustawy o informacji kryminalnej”:

Pierwsza uwaga dotyczy tytułowego pojęcia Projektu: “informacja kry-
minalna”. “Kryminalna”, to między innymi: „dotycząca przestępstw”, ale
wedle jednego z podstawowych znaczeń tego pojęcia, „kryminalna” to ty-
le, co: “przestępcza, zbrodnicza”. Oczywiście Autorom Projektu nie cho-
dzi o przestępczą informację, lecz o informację dotyczącą przestępstw.
Otóż tak właśnie powinno się tę informację określać: „Informacja dotycząca
przestępstw” lub „Informacja o przestępczości”. Określenie: “informacja kry-
minalna” obrażające język polski, przypomina inne niezbyt udane określe-
nia, także mające, niestety, swych zwolenników wśród części przedstawicieli
doktryny prawniczej i wśród części praktyków, takie, jak: “przestępczość kry-
minalna” czy “polityka kryminalna”. Uważam, że nie ma potrzeby mnożenia
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i popierania tego rodzaju konstrukcji językowych. Dodajmy — w omawia-
nej kwestii ma to szczególnie istotne znaczenie — że pojęcie: “informacja
kryminalna” wydaje się nieadekwatne do przedmiotu projektowanej ustawy;
sugeruje zawężenie zakresu czynów naruszających prawo, których ma do-
tyczyć informacja objęta projektowaną ustawą; ma ona przecież dotyczyć,
oprócz “czynów kryminalnych”, przestępstw — także wykroczeń skarbowych.
Podsumowując: zamiast określenia: “informacja kryminalna”, w Projekcie
ustawy, zarówno w tytule, jak i we wszystkich przepisach powinno być — mo-
im zdaniem — stosowane znacznie precyzyjniejsze określenie: “informacja
dotycząca przestępstw oraz przestępstw i wykroczeń skarbowych” lub: “infor-
macja o przestępstwach oraz przestępstwach i wykroczeniach skarbowych”.
Odpowiednio podobne zmiany należałoby wprowadzić w innych określeniach
stosowanych w Projekcie ustawy. I tak, “Krajowe Centrum Informacji Kry-
minalnej” może być nazwane: “Krajowym Centrum (Ośrodkiem) Informacji
o Przestępstwach i Wykroczeniach Skarbowych” a Szef Centrum: „Szefem
Krajowego Centrum (Ośrodka) Informacji o Przestępstwach oraz Przestęp-
stwach i Wykroczeniach Skarbowych”.

Nie śledziłem zbyt dokładnie dalszych losów projektu tej ustawy
i poszczególnych terminów; o ile mi wiadomo, niektóre z moich uwag
zostały wykorzystane, ale większość zignorowano. „Kryminalna” ter-
minologia rozwija się i obejmuje coraz to nowe dziedziny. I tak np.,
upowszechnia się w kryminalistyce i kryminologii min. pojęcie: analiza
kryminalna. Polscy kryminolodzy i kryminalistycy, zamiast mówić i pi-
sać „po ludzku” o analizie przestępczości uparcie ogłaszają, że zajmują
się analizą kryminalną (przestępczą!). Dokonują w ten sposób kalekiej
kalki z języka angielskiego i przy okazji dowodzą swej ignorancji, po-
nieważ kryminolodzy anglosascy używają poprawnego terminu: crime
analysis a nie: criminal analysis. Crime information oraz crime statistics
a nie: criminal information czy criminal statistics.

U nas, milicyjno-ubecka tradycja językowa górą i ma się dobrze!


