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PRESCRIPTUM 

Szanowni Czytelnicy, 

tym razem spotykamy się na łamach naszego czasopisma pod hasłem „Dydaktyka, 
glottodydaktyka – miejsca wspólne”, by podzielić się refleksjami na temat wspólnej, 
zintegrowanej dydaktyki języka i kultury polskiej w warunkach szkolnictwa polskie-
go oraz za granicą. Opracowania, które prezentujemy, powstały z przekonania, że 
podjęcie wspólnych działań zmierzających do integracji myśli wszystkich, którym 
bliskie są problemy kształcenia polonistycznego, ma w dobie przemian społeczno-
-kulturowych głębokie uzasadnienie. Mają więc Państwo okazję uczestniczyć w wy-
mianie poglądów literaturoznawców, językoznawców, dydaktyków języka polskiego 
i glottodydaktyków na temat wykorzystania dorobku dydaktyki polonistycznej w nau-
czaniu języka polskiego jako obcego, a także dorobku glottodydaktyki do urozmai-
cenia nauczania języka polskiego w szkołach w Polsce, a także poznać obszary re-
fleksji zaszczepiane w ramach dyskursu dydaktycznego. 

Pierwsza część tomu ma charakter teoretyczny. Znajdziemy tu opracowania po-
święcone doświadczaniu granicy języka definiowanej jako kres rozumienia w obcym 
języku, ale także szerzej – jako problem niewyrażalności w języku. Co istotne, autorzy 
artykułów dostrzegają w interpretacji szansę na przełamanie obcości w nauczanym 
języku, zaś w zdobywanych przez uczącego się kompetencjach międzykulturowych 
niezbędny warunek powodzenia edukacji literackiej i językowej. Zatem to właśnie 
interpretacja stanowi dydaktyczną „wspólną przestrzeń” dla dydaktyki i glottody-
daktyki. 

W części drugiej, bazującej na doświadczeniu edukacyjnym, autorzy proponują 
szereg praktycznych rozwiązań, poczynając od integrowania sprawności językowych 
w procesie dydaktycznym, przez wykorzystanie tradycyjnych i nowoczesnych po-
mocy dydaktycznych w nowoczesnym nauczaniu, interpretację klasyki i współcze-
snej literatury polskiej w edukacji, aż po podzielenie się doświadczeniami w pozna-
waniu języka, literatury i kultury polskiej przez uczniów poza granicami Polski. 

Na zainteresowanie czytelników z pewnością zasługują także „Głosy ze świata” 
prezentujące sytuację i status polonistyki w Stanach Zjednoczonych oraz w wybra-
nych krajach Europy i Azji. Próba diagnozy dokonana przez lektorów uczących 
języka polskiego za granicą powinna skłonić do głębszej refleksji dotyczącej kierun-
ków rozwoju polonistyki poza granicami Polski, rzeczywistych potrzeb uczących się 
języka polskiego, a co za tym idzie, koniecznych zmian w glottodydaktyce. 
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W rozdziałach zamykających tom czytelnik znajdzie sprawozdania z konferencji 
naukowych, które odbyły się w październiku i listopadzie ubiegłego roku oraz re-
cenzje glottodydaktycznych nowości wydawniczych, które z pewnością zasługują na 
uwagę wszystkich zainteresowanych problematyką nauczania języka polskiego jako 
obcego. 

Zapraszamy zatem do lektury „Postscriptum Polonistycznego” – numeru, w któ-
rym wskazane „miejsca wspólne” dydaktyki i glottodydaktyki są dowodem na to, że 
język ojczysty czy też obcy, podobnie jak myśl, nie zna granic. 

Tom przygotowały: prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska i dr Mał-
gorzata Wójcik-Dudek z Katedry Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersyte-
tu Śląskiego w Katowicach. 

Redaktor Naczelny 



PRESCRIPTUM 

Dear Readers, 

this time we dedicate the columns of our magazine to the topic: ‘Didactics, glot-
todidactics – common places’ and we want to share the reflections on the integrated 
didactics of Polish language and culture both at Polish schools and abroad. Elabora-
tions presented here have resulted from the conviction in the extreme importance 
of the joint action of those who care about the problems of Polonistic education in 
the period of social and cultural transformation. You are thus given a chance to 
participate in the discussion of literary critics, linguists, specialists in didactics and 
glottodidactics on using the achievements of Polonistic didactics in teaching Polish 
language as a foreign as well as the achievements of glottodidactics in enriching 
teaching Polish language at schools in Poland. It is also a chance to recognize the 
areas of interests introduced into the didactic discourse. 

The first part of the volume is theoretical in character. The articles dedicated to 
the problem of language boundaries can be found here. Language boundaries are 
defined as the phenomenon that not only limits one’s understanding of a foreign 
language but it is also connected with the problem of inexpressibility. The authors 
of the articles consider interpretation as a chance to overcome a foreignness in a 
taught language and intercultural competences gained by a learner are considered to 
be a key to successful literary and language education. It is therefore interpretation 
that becomes a ‘common place’ for didactics and glottodidactics. 

In the second part of the volume the authors use their educational experiences to sug-
gest many practical solutions, such as integrating language skills in didactic process, using 
traditional and modern learning aids in modern teaching, interpretations of Polish litera-
ture in the process of education. They also share their observations concerning the way 
in which foreign students abroad learn Polish language, literature and culture. 

Voices from the World is another section that will be certainly interesting to readers. 
The situation of Polish faculties in the United States and in some European and 
Asian countries is presented here. Polish language teachers’ working abroad at-
tempts to diagnose the situation should encourage further reflection on the devel-
opment of Polish Philology faculties abroad, the real needs of people learning 
Polish language that should lead to the necessary changes in glottodidactics. 

In chapters concluding this volume readers will find the accounts of the confer-
ences that were held in October and November last year, and reviews of some 
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glottodidactic books published recently that are certainly worth being recommended 
to everyone interested in teaching Polish as a foreign language. 

We therefore encourage you to read Postscriptum Polonistyczne – the issue that point-
ing out to the ‘common places’ of didactics and glottodidactics provides evidence 
that native or foreign language respects no boundaries. Just like a thought! 

This volume was compiled by Prof. Bernadeta Niesporek-Szamburska and 
Dr. Małgorzata Wójcik-Dudek from Chair of Methodology of Polish Language 
Teaching at the University of Silesia in Katowice. 

General Editor 
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URSZULA ŻYDEK-BEDNARCZUK 
U n i w e r s y t e t  Ś l ą s k i  

K a t o w i c e  

Kompetencja międzykulturowa  
w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

Nowoczesna edukacja w obliczu globalizacji i przemian cywilizacyjnych 
wymaga nowego spojrzenia na pojęcie kompetencji, głównie kompetencji 
międzykulturowej. Problem ten wiąże się z internalizacją życia, globalizacją, 
mobilnością, rozwojem sfery biznesu, jak i dążeniem do zrozumienia innych 
kultur. Obecność Innego, Obcego w polskiej rzeczywistości wymaga nie tylko 
znajomości języka, ale też obcowania w codzienności i polskiej kulturze. 

Celem artykułu jest przegląd definicji pojęć: kompetencje, kompetencja 
międzykulturowa/interkulturowa. Stawiam hipotezę, że używane w opraco-
waniach edukacyjnych pojęcie kompetencji tak naprawdę odnosi się do kom-
petencji komunikacyjnej, ta zaś powinna być podstawą działania dydaktyczne-
go. Proponuję klasyfikację nowych kompetencji wymaganych w glottodydak-
tyce, a szczególnie umieszczenie ich w modelu kompetencji międzykulturo-
wej/interkulturowej. Wymaga ona aplikacji do działań dydaktycznych. 
Łacińskie competentia oznacza przede wszystkim „odpowiedzialność” zaj-

mowania określonej pozycji. Samo pojęcie bywa jednak różnie rozumiane 
w dyscyplinach humanistycznych (Sierocka 2005). 

Kompetencja to szerokie pojęcie, które wyraża umiejętność transferu umie-
jętności i wiedzy do nowych sytuacji w obrębie sytuacji zawodowej. Obejmu-
je ono również organizację i planowanie pracy, gotowość do wprowadzenia 
innowacji i umiejętność radzenia sobie z niecodziennymi zadaniami. Termin 
ten obejmuje cechy osobowości niezbędne do efektywnej współpracy z ko-
legami, menedżerami i klientami (Sielatycki 2005, 3). 
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Tak rozumiane pojęcie kompetencji możemy odnieść też do osiągnięć 
uczącego się języka polskiego jako obcego, który powinien transferować 
wiedzę i umiejętności ze swojego języka ojczystego do obcego, a także umie-
jętnie zachowywać się komunikacyjnie i językowo w nowym środowisku 
kulturowym. W publikacji Kompetencje kluczowe Komisji Europejskiej cytowa-
nych jest kilka definicji kompetencji: „kompetencje to ogólne zdolności 
(możliwości) oparte na wiedzy, doświadczeniu, wartościach oraz skłonno-
ściach nabytych w wyniku oddziaływań edukacyjnych” (Sielatycki 2005, 4). 
Komisja Europejska proponuje sposób ich wydzielenia: 

Pierwszym kryterium wyboru kompetencji kluczowych powinny być poten-
cjalne korzyści dla całego społeczeństwa. Kompetencje kluczowe winny bo-
wiem odpowiadać potrzebom całej społeczności niezależnie od płci, pozycji 
społecznej, rasy, kultury, pochodzenia społecznego czy języka. Po drugie, 
muszą one pozostawać w zgodzie z przyjętymi przez społeczeństwo warto-
ściami i prawami etyki, gospodarki i kultury (Sielatycki 2005, 5). 

Konkludując, należy stwierdzić, że nie ma jednej powszechnie akceptowa-
nej definicji kompetencji, wręcz przeciwnie, spektrum znaczeniowe pojęcia 
jest dość szerokie. Pojęcie kompetencji jest modne we współczesnej huma-
nistyce. W różnych opracowaniach glottodydaktycznych pojawia się coraz 
więcej jej rodzajów i klasyfikacji. W opisywaniu kompetencji w glottodydak-
tyce należy odwołać się do opracowań Della Hymesa (1972), dla którego 
umiejętność stosownego z komunikacyjnego punktu widzenia użycia języka 
jest warunkiem skutecznego porozumiewania się. Obok pojęcia kompetencji 
lingwistycznej D. Hymes zaproponował pojęcie kompetencji komunikacyj-
nej. W związku z tym wyróżnił cztery aspekty komunikacji: 

1. Co i do jakiego stopnia jest formalnie możliwe pod względem grama-
tycznym, kulturowym czy komunikacyjnym? 

2. Co i w jakim stopniu jest wykonalne za pomocą dostępnych środków 
z uwzględnieniem ograniczeń natury biologicznej lub psychologicznej? 

3. Co jest odpowiednie w odniesieniu do danego kontekstu użycia, czyli 
na ile coś jest odpowiednie w stosunku do układu komunikacyjnego – 
kontekstu i interlokutorów? 

4. Co i w jakim stopniu jest rzeczywiście wykonywane w zdarzeniach ję-
zykowych danego typu, czyli jaka jest znajomość wzorców i zasad za-
chowań językowych (Hymes 1972, 281)? 

Tak pojęta kompetencja uwzględnia aspekt pragmatyczny, socjolingwistycz-
ny oraz psycholingwistyczny. Brakuje jednak aspektu kulturowego i między-
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kulturowego. Opisowy model kompetencji językowej w glottodydaktyce 
stworzyli Jim Cummins (1979), Michael Canale i Merrill Swain (1980) oraz 
Lyle Bachman i Adrian Palmer (1996). Ważną rolę odgrywa również propo-
zycja autorów Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ 2003), 
którzy docenili znaczenie kompetencji kulturowej. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli kompetencji języko-
wych jest opis zastosowany przez M. Canale’a i M. Swaina (1980). W ich 
modelu znalazła się kompetencja socjolingwistyczna, w skład której wcho-
dzą: kompetencja socjokulturowa i kompetencja dyskursu. Ważną rolę od-
grywa również kompetencja strategiczna. 

Kompetencja komunikacyjna 

Kompetencja 
gramatyczna 

Kompetencja 
socjolingwistyczna 

Kompetencja  
strategiczna 

Kompetencja socjokulturowa Kompetencja dyskursu 
 

Schemat 1. Model kompetencji komunikacyjnej wg M. Canale’a i M. Swain (1980) 

Mimo uwag dotyczących tego modelu związanych z brakiem wydzielenia 
wiedzy i umiejętności, a także stosowania go tylko do rodzimego użytkow-
nika języka, warto wykorzystać do budowania kompetencji kulturowej te 
obszary, które związane są z kompetencją socjokulturową, kompetencją 
dyskursu i kompetencją strategiczną. Gdybyśmy połączyli teraz wiedzę pro-
ceduralną z systemową, to moglibyśmy zbudować model kompetencji ko-
munikacyjnej dla obcokrajowca. Obejmowałby on zarówno wiedzę i umie-
jętności gramatyczne, znajomość reguł tworzenia i organizacji dyskursu, 
kompetencji funkcjonalnej, jak i kompetencji socjolingwistycznej, czyli so-
cjalnej i kulturowej. Połączenie przedstawionych kompetencji stanowiłoby 
obszar kompetencji międzykulturowej, w której mielibyśmy zarówno trans-
fer pozytywny z języka ojczystego do obcego, jak i świadomość obcości, 
istnienia Obcego, Innego użytkownika języka z punktu widzenia kulturowego. 

Rozróżnienie między pojęciami: kompetencja interkulturowa i międzykul-
turowa ma zatarte brzegi. Komunikacja międzykulturowa, czyli porozumie-
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wanie się ludzi różnych kultur jest analizowane pod kątem partnerów oraz 
jej przebiegu. 

Pozwala to na wyróżnienie: a) cech właściwych danym kulturom, których 
członkowie biorą udział w komunikacji. To w istocie wiedza o uczestnikach 
komunikacji, którzy odpowiadają nadawcom i odbiorcom w komunikowa-
niu, tu rozpatrywani są jako partnerzy. Jest to podejście kulturowo-
-porównawcze, którego celem jest poznanie różnic między charakterem ko-
munikacji różnych ludzi (cros-cultural communication), b) procesów komunikacyj-
nych, czyli zachodzącej pomiędzy uczestnikami różnych kultur komunikacji 
ponadkulturowej (intercultural communication) (Mikułowski-Pomorski 2006, 75). 

Kolejne wyjaśnienie znajdziemy w pracach neofilologów, którzy kompe-
tencję międzykulturową opisywali już w latach 80. ubiegłego wieku. Zwracali 
oni uwagę na świadomość kulturową uczniów, która pomaga funkcjonować 
osobom wielojęzycznym i wielokulturowym w świecie. 

Kompetencja interkulturowa to zdolność osoby uczącej się do zachowania 
adekwatnie i umiejętnie w momencie zetknięcia się z działaniem, postawą 
i oczekiwaniami przedstawicieli obcych kultur. Adekwatność i umiejętność 
zachowania się oznaczają, że osoba zdaje sobie sprawę z różnic kulturowych 
pomiędzy jej kulturą i obcą oraz jest w stanie sprostać problemom z różnych 
kultur wynikającym z tych różnic (Banach 2001, 228). 

W większości prac neofilologowie używają pojęcia „kompetencja interkul-
turowa” (Mackiewicz 2005), chociaż w zakresie semantycznych definicji 
inter- i między- są bardzo zbliżone. Przedrostek inter- tłumaczony jest jako 
pierwszy człon wyrazów złożonych, oznaczający „między, wśród, wzajemny, 
współwewnątrz”. Już pobieżna analiza semantyczna wykazuje co najmniej 
dwa tropy znaczeń – jeden dotyczący czegoś, co jest okresem przejściowym 
między jednym a drugim, kolejny zaś związany jest ze znaczeniem wewnątrz 
czegoś. Bycie między jednym a drugim punktem zaburza czas i przestrzeń. 
Nie potrafimy do końca ustalić konkretnego miejsca. Uważam więc, że mo-
żemy używać zamiennie obu pojęć, czyli: „kompetencja interkulturowa” 
oraz „kompetencja międzykulturowa”. W wielu pracach neofilologów od-
najdziemy nurt rozważań dotyczący kompetencji międzykulturowej, która 
staje się dzisiaj jednym z kluczowych celów współczesnego kształcenia języ-
kowego (Grucza, Chomicz-Jung 1996; Myczko 2005, Mackiewicz 2005). 
Badacze kompetencji zwracają uwagę, że 
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kompetencja kulturowa jest własnością konkretnej osoby, a każdą osobę 
charakteryzuje intencjonalność, refleksyjność, potencjalna racjonalność oraz 
językowa zdolność do komunikacji, można wnioskować, iż uczący się ma 
dostęp do własnej kompetencji na podstawie oceny w działaniu (na podsta-
wie efektywności działania) oraz na podstawie refleksji nad działaniem. Za-
tem kompetencja międzykulturowa uczącego się jest kompetencją, na którą 
zasadniczy wpływ ma sam uczący się (Torenc 2007, 164–165). 

Takie podejście nie zwalnia nauczycieli od uświadomienia uczniom podo-
bieństw i różnic między kulturą własną a obcą oraz od stworzenia katalogu 
tematów wartych realizacji w trakcie procesu dydaktycznego. 

Na grunt polski oba pojęcia międzykulturowości/interkulturowości prze-
niosła Grażyna Zarzycka (2000a, 2000b, 2002), rozwijając własną koncepcję 
komunikacji i kompetencji międzykulturowej. Zwróciła uwagę na negocja-
cyjny i transakcyjny charakter komunikacji. 

„Kłopotliwe miejsca” w komunikacji biorą się stąd, że komunikujące się 
strony skłonne są do kreowania znaczeń wysyłanych informacji, jak też do 
interpretowania znaczeń informacji przesyłanych przez drugą stronę, zgod-
nie z zasadami rodzimego systemu komunikacyjnego. To właśnie na linii 
kreowania i interpretowania znaczeń dochodzi do zakłóceń, nie zawsze bo-
wiem istnieje zbieżność między regułami interakcji i interpretacji (Saville-
-Troike 1989, 154–157, cyt. za Zarzycka 2001, 243). 

Założenia programowe kursu komunikacji międzykulturowej Grażyna Za-
rzycka (2000a) formułuje w kilku punktach: 

– kształcenie umiejętności obserwacji, adaptacji, wrażliwości oraz empatii 
w sytuacji spotkań międzykulturowych; 

– zrozumienie podobieństw i różnic między systemami komunikacyjno-
-kulturowymi obecnym w Polsce (Europie), a systemami, z których 
wywodzą się słuchacze; 

– wykształcenie postawy otwartej, dla której charakterystyczne jest swo-
bodne mówienie o własnych potrzebach i problemach, a także umie-
jętność oglądu rzeczywistości społecznej z punktu widzenia innych 
(Gębal 2010, 111). 

Aby opisać kompetencję międzykulturową, należy zwrócić uwagę na cele 
i efekty kształcenia. Kompetencja międzykulturowa to umiejętność poro-
zumiewania się w obrębie różnych kultur oraz nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktów z ich przedstawicielami. Jej realizacja w procesie kształcenia 
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związana jest z motywacją, wiedzą i umiejętnościami. Michael Byram (1997) 
przedstawił model kompetencji międzykulturowej, który obejmuje wiedzę, 
umiejętność interpretacji zachowań, umiejętność obserwacji i rzeczywistych 
interakcji oraz świadomość kulturową. Analizując rozważania naukowców 
oraz przedstawione modele, można zauważyć, że w obrębie wiedzy i umie-
jętności słuchacz powinien: 

– dysponować określoną wiedzą w zakresie kultury własnej i drugiej, ob-
cej, oraz wiedzą o grupach społecznych i różnicach powstających 
w procesie interakcji. Wiedza ta dotyczy historii i poglądów na nią, pa-
mięci narodowej, wiedzy o codziennych zachowaniach związanych 
z tradycjami, obyczajami, jak i codziennością, np. form grzecznościowych, 
sposobów dyskusji, podejmowania zobowiązań i ich wykonywania. Przy-
datna jest tutaj ogólna wiedza o komunikacji międzykulturowej dotycząca 
kultur indywidualnych i kolektywnych, kultur wysokiego i niskiego kontek-
stu, kultur żeńskich i męskich czy czasu linearnego, elastycznego i cyklicz-
nego (Hofstede 1966, 1996; za: Mikułowski-Pomorski 2006, Hall 2001). 
Takimi informacjami powinien dysponować nauczyciel języka polskiego 
jako obcego, gdyż wtedy szybciej zrozumie różnice wynikające z porówna-
nia kultury polskiej i drugiej oraz potrafi wskazać je słuchaczom; 

– nabywać umiejętności interpretowania kultury własnej w kontekście 
drugiej (polskiej) i drugiej – obcej (polskiej) w kontekście kultury wła-
snej. Chodzi głównie o znalezienie podobieństw i różnic. Analiza oraz 
ćwiczenia praktyczne związane są z wykorzystaniem mediów (prasy, te-
lewizji, filmu czy Internetu). Szczególnie zwraca się uwagę na miejsca 
kłopotliwe, to jest takie, które mogą stać się zarzewiem konfliktu, np. 
na tle religijnym, rasowym, ideologicznym, etnocentrycznym; 

– kształcić umiejętność postrzegania własnej postawy i zachowania w kon-
tekście obydwu kultur. Dotyczy to zagadnienia obserwacji rzeczywistości 
oraz podejmowania interakcji związanych z zachowaniami niewerbal-
nymi i werbalnymi w różnych specyficznych kontekstach komunikacyj-
nych, dotyczących np. gestów, interakcyjnych zachowań w czasie sytuacji 
konfliktowej, reagowania na zachowania wrogie i rasistowskie, zacho-
wań rytualnych; 

– wyrabiać umiejętność świadomego podejścia do inności i odmienności 
(kształcenie tolerancji) oraz krytycznej świadomości kulturowej. Nie 
chodzi tutaj o przyjęcie wszystkich zachowań kultury obcej, ale o krze-
wienie postawy relatywistycznej kulturowo oraz rozpoznawanie poten-
cjalnych obszarów konfliktu. 
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Aby świadomie podejść do komunikacji międzykulturowej należy najpierw 
poznać kulturę drugą (polską). W Europejskim systemie opisu kształcenia języko-
wego (ESOKJ 2003) mamy bardzo ważne wskazania łączące wiedzę i umie-
jętności, zarówno te związane z językiem, jak i kulturą. Kolejnych informacji 
dostarcza książka Przemysława E. Gębala Dydaktyka kultury polskiej w kształ-
ceniu językowym cudzoziemców (Gębal 2010). Dobre programy nauczania, jak 
i propozycje dydaktyczne, pozwalają zrealizować w dzisiejszej glottodydak-
tyce określoną wiedzę oraz wykształcić także konieczne kompetencje. Białą 
plamą pozostaje kompetencja międzykulturowa. Jej miejsce w modelu znaj-
dowałoby się obok kompetencji w zakresie kultury polskiej. Przy opisie 
umiejętności proponowałabym dwa poziomy kształcenia określonych kom-
petencji. Pierwszy dotyczy wyposażenia słuchacza w wiedzę i umiejętności 
gramatyczne, semantyczne, pragmatyczne. Realizacja nauczania na określo-
nym poziomie biegłości zapewnia zdolność do porozumiewania się w języku 
polskim jako obcym w różnych sytuacjach komunikacyjnych. Równolegle do 
kształcenia językowego odbywa się edukacja w zakresie kultury polskiej. Na 
ten obszar językowy i kulturowy w ramach transferu pozytywnego narzuca-
my poziom drugi – wiedzę i umiejętności słuchacza z jego języka ojczystego 
i kultury własnej. Kompetencja komunikacyjna dotyczy stopnia, w jakim 
pożądane cele są osiągane przez komunikację w sposób stosowny do kon-
tekstu. Podstawowymi składnikami modelu kompetencji komunikacyjnej są: 
wiedza, motywacja i umiejętności. Kontekst komunikacji tworzy ramy, 
w których zachodzi interakcja. Dla nas tym kontekstem jest język i kultura. 
Kultura składa się z trwałych wzorów myślenia, wartości i zachowań określa-
jących grupę ludzi. Obejmuje przekonania i poglądy ludzi na temat świata, ich 
duchowość, rozumienie statusu i hierarchii, wykorzystywanie czasu i przestrzeni 
fizycznej oraz wzajemne związki. Składnikami kompetencji jest stosowność 
i skuteczność, gdyż warunkują one osiągnięcie założonego celu komunika-
cyjnego. To nauczyciel i sposób kształcenia decydują o motywacji, określają, 
jaka wiedza jest potrzebna i jakie umiejętności są optymalne. 

W przedstawionej perspektywie kompetencja komunikacyjna jawi się jako 
zjawisko lingwistyczne, socjokulturowe, socjopsychologiczne. Nie są to jed-
nak części autonomiczne. Obowiązuje między nimi zasada kontinuum. Pro-
ces dydaktyczny dostarcza wiedzy na temat komunikowania się i kompeten-
cji. Jednocześnie obejmuje procesy otwierania się na szeroko rozumiane 
zjawiska cywilizacyjne, kulturowe czy społeczne. Te wyzwania edukacyjne 
szczególnie pogłębiły się w momencie rozwoju Internetu, ale też mobilności 
ludzi i spotykania z różnymi kulturami. W efekcie edukacja musi być hybry-
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dyczna, otwarta, dynamiczna, odpowiadająca zapotrzebowaniu społeczeń-
stwa informacyjnego. Zadania, które stoją przed nowoczesną edukacją glot-
todydaktyczną wymagają zbudowania nowych i przeobrażenia starych kom-
petencji komunikacyjnych i językowych oraz wzbogacenia o kompetencję 
kulturową i międzykulturową. Te zaś muszą być uzupełnione o wiedzę dla 
lektora o komunikacji międzykulturowej. 

wiedza językowa 
umiejętności sprawności językowe 

wiedza językowa kulturowa 
umiejętności zachowań 

wiedza, 
umiejętności 
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słownictwo, 

składnia, 
fonetyka i 
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wiedza 
semantyczna 

i pragmatyczna 

wiedza 
funkcjonalna, 

znajomość 
reguł i funkcji 

tworzenia 
tekstów 

wiedza 
socjokulturowa, 

znajomość 
zasad i norm 

obyczajowych 

wiedza 
międzykulturowa, 

wiedza  
o podobieństwach 

i różnicach 
kulturowych; 

KOMPETENCJA KOMUNIKACYJNA 

kompetencja 
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międzykulturowa 

(interakcje 
i postawy) 

 
Schemat 2. Model kształcenia wiedzy i kompetencji w języku polskim jako obcym 

Uwzględniając treści zawarte w ESOKJ (2003, 95–96) oraz w programach 
zaproponowanych przez Przemysława Gębala (2010, 178–206), przedsta-
wiam katalog treści międzykulturowych. Punktem wyjścia są treści i umiejęt-
ności socjokulturowe. Kanon ten przygotowano w oparciu o katalog wiedzy 
socjokulturowej według EOSKJ (2003, 95–96) oraz o teorie komunikacji 
międzykulturowej, style kulinarne i metafory, a także standardy i stereotypy 
kulturowe (Mikułowski-Pomorski 2006, 329–340, Żydek-Bednarczuk 2010). 
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Tabela 1. Kanon treści międzykulturowych 

życie codzienne (potrawy, 
napoje, godziny posiłków, 
zachowanie przy stole); 

porównanie codzienności w kulturze polskiej i kulturze 
uczącego się. Zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice; 

warunki życia  
– standardy życia; 

pokazanie życia, np. studentów w Polsce i w kraju pocho-
dzenia słuchacza; zwrócenie uwagi na różne systemy 
kształcenia. Etniczność w Polsce i w innej kulturze;  

stosunki międzyludzkie;  

relacje między płcią (kultury żeńskie i męskie, struktura 
stosunków rodzinnych – podział ról i partnerstwo (kultura 
polska i Inna), stosunki w pracy, relacje międzypokoleniowe, 
podziały oraz stosunki polityczne i religijne – wykorzystanie 
wiedzy o wymiarach kulturowych z podziałem na kultury 
wysokiego i niskiego kontekstu, kolektywizmu vs. indywidu-
alizmu, męskości vs. żeńskości, dystansu wobec władzy; 

system wartości, poglądów 
i postaw; 

zamożność, kultury regionalne, tradycja i historia, tożsa-
mość narodowa, religia, humor – stereotypy i standardy 
kulturowe, podobieństwa i różnice między kulturami; 

język ciała; 
proksemika, kinezyka, haptyka i konsekwencje w zachowa-
niach;

konwencje społeczne;  
czas w kulturach: liniowy, elastyczny i cykliczny; punktualność, 
wizyty i obowiązujące konwencje w różnych kulturach; 

zachowania rytualne 
ceremonie religijne, uroczystości rodzinne, imprezy oko-
licznościowe – zachowania kulturowe i językowe, unikanie 
niepewności, neutralność vs. emocjonalność. 

Przedstawiona propozycja katalogu treści do kształcenia kompetencji 
międzykulturowej wymaga odpowiedniego przygotowania zajęć. Wiedza 
lektora o różnych wymiarach kultury ułatwi prowadzenie dyskusji i wskaza-
nie podobieństw i różnic między kulturami. Metody realizacji zastosowane 
do zajęć obejmowałyby trening w czterech obszarach nauczania (Bachmann, 
Gerhold, Wessling 1996; Gębal 2010, 199–2007): 

– trening postrzegania – w postaci wolnych skojarzeń z prezentowanymi 
formami ikonicznymi oraz filmami, dostrzegania stereotypów i stan-
dardów kulturowych (własnych i obcych), opowiadania tej samej histo-
rii z perspektywy zachowań we własnym kraju, opisywania materiału 
według schematu: opis – interpretacja – własne odczucia – podobień-
stwa i różnice w kulturze polskiej i własnej słuchacza; 

– nabycie strategii interpretacji znaczenia wypowiedzi i sytuacji. Opisy-
wanie własnych skojarzeń związanych z pojęciami i porównywanie ich 
ze skojarzeniami Polaków, uwrażliwienie na sytuacje konfliktowe i spo-
soby wychodzenia z nich, gra w role w różnych sytuacjach; 
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– umiejętność porównywania kultur, wczuwanie się w kulturę Obcą, Inną; 
próba wytworzenia trzeciej kultury oraz wykształcenia tolerancji na 
spotkanie z Innym; 

– zdolność komunikowania się w sytuacjach międzykulturowych, zwró-
cenie uwagi na sytuacje konfliktowe, formy grzecznościowe, komuni-
kację niewerbalną (gesty znaczące, mimikę). 

Ważne są również materiały wykorzystywane na zajęciach. Przede wszyst-
kim powinny to być materiały autentyczne, ale też obrazki i sekwencje fil-
mowe prezentujące życie codzienne w kulturze polskiej i obcej, historyjki 
obrazkowe, fragmenty filmów, własne projekty słuchaczy pokazujące podo-
bieństwa i różnice kulturowe, teksty literackie i reklamy. W wielu podręczni-
kach do nauczania języka polskiego są materiały, które można wykorzystać 
do kształcenia kompetencji międzykulturowej. Warto tu wymienić takie 
podręczniki jak: Coś wam powiem (Szelc-Mays 2001), Cześć, jak się masz (Mio-
dunka 2006), Polski mniej obcy (Madeja, Morcinek 2008), Hura!!! Po polsku 1, 2, 3 
(Burkat, Jasińska, Małolepsza, Szymkiewicz 2005, 2009). Ważny jest wybór 
materiału, ale też zastosowanie metody zadaniowej i podejścia porównaw-
czego. Lektor nie może jednak zapomnieć o podstawowej rzeczy w zakresie 
kształcenia kompetencji międzykulturowej − nie wykształcimy takiej kom-
petencji, która prowadziłaby do enkulturacji, czyli całkowitego dostosowania 
się do kultury polskiej. Podstawą działania powinno być uświadomienie 
podobieństw i różnic oraz tolerancja na to, co Inne, Obce. Kompetencja mię-
dzykulturowa ma pomóc w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych i ułatwić 
słuchaczom zachowania językowo-kulturowe. 
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Intercultural Competence in Teaching Polish as a Foreign Language 

In the article the following terms have been revised: competences, communicative compe-
tence, intercultural competence. The classification of some new competences required in 
glottodidactics has been suggested. In the presented model the intercultural competence has 
been included and its relationship with other competences has been described. The guidelines 
of Common European Framework of Reference for Languages have been discussed here. 
Educational application has shown how the new competences should be developed. 

Key words: competences, intercultural competences, glottodidactics 
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K a t o w i c e  

Edukacja literacka cudzoziemców w sytuacji przemian 

Współczesna edukacja polonistyczna jest zdeterminowana dwojako. Z jednej 
strony obszarem oddziaływań, wobec którego musi się opowiedzieć, są 
przemiany, jakie dokonały się we współczesnej humanistyce, a w szczegól-
ności – postrukturalny zwrot metodologiczny, jaki został zapoczątkowany 
pod koniec XX wieku. Z drugiej – podlega ona presji przemian w sposobie 
percepcji świata i myślenia o świecie, jak również kształtowania się nowej 
świadomości i norm zachowań wśród młodych pokoleń, które są inspiro-
wane przez nowoczesne technologie informatyczne i środki masowego 
przekazu fundujące nową kulturę. 

Uniwersytecka polonistyka literaturoznawcza zareagowała, co oczywiste, 
pierwsza na te przeobrażenia, aczkolwiek zasadniczym polem odniesienia 
stał się zwrot kulturowy w literaturoznawstwie. Dzisiaj nie można już wyob-
razić sobie nowoczesnej polonistyki, której program nauczania nie zawiera-
łaby treści związanych z metodologiami postrukturalnymi. Są one przedmio-
tem informacji na akademickich zajęciach, stają się również metodami oglą-
du literackich zjawisk1. 

Przywilejem szkoły jest możliwość ograniczonej reakcji na to, co dzieje się 
w refleksji polonistycznej, dopóty ma to znamiona mody bądź rewolucji. 
Kiedy jednak krystalizuje się krajobraz po burzy, w którym postulaty rebe-
liantów czy dyktatorów nabierają znamion trwałego wkładu w rozwój dys-
cypliny, trzeba zapytać, co daje ta rebelia, w jakim stopniu ma ona wpływ na 
sposoby, funkcje i cele szkolnej edukacji literackiej oraz jak powinniśmy 
                                                           

1 Na toczącym się w październiku 2011 roku w Katowicach Zjeździe Polonistów podejmo-
wano właśnie problematykę tożsamości współczesnej polonistyki i współczesnego polonisty.  
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kształcenie to zmodyfikować. Tak też zaczęła postępować polonistyczna 
edukacja szkolna, wiążąc metodykę i praktykę z nowymi teoriami. Efektem 
jest chociażby charakterystyczna opcja kulturowa w programach literackich. 
Tutaj też znaczącą postać przybrało zagadnienie, jak w edukacji szkolnej 
wykorzystywać nowe, ukształtowane wśród uczniów sposoby myślenia 
i poznawania świata, nowe reakcje na fenomeny kulturowe i sposoby 
uczestnictwa w nowych formach kultury. 

Wobec takich przemian musi wypowiedzieć się również edukacja poloni-
styczna wśród cudzoziemców. Niniejszy artykuł jest próbą zarysowania 
pejzażu tych przeobrażeń, które determinują sposoby myślenia o edukacji 
polonistycznej wśród cudzoziemców w zakresie literatury oraz ewokują 
możliwe modele tej edukacji. 

Mówiąc o edukacji polonistycznej cudzoziemców w zakresie literatury, 
zawężam w istocie zakres pojęcia edukacji literackiej do sytuacji studiów 
polskich2, a więc do nauczania pozaakademickiego literatury polskiej wśród 
cudzoziemców. Mam na myśli przede wszystkim spotkania z literaturą pol-
ską, jakie można inicjować w trakcie różnorodnych kursów języka polskiego 
prowadzonych w kraju i za granicą, spotkania – dodajmy – w których litera-
tura nie jest już poręcznym narzędziem do nauczania języka polskiego, ale 
przede wszystkim samoistnym obiektem lektury. Oczywiście, tak widziana 
edukacja cudzoziemców ma wiele miejsc wspólnych z edukacją uniwersytec-
ką, niemniej istotną różnicą jest fakt, że poznawanie naukowe literatury pol-
skiej nie jest w tym przypadku założonym i prymarnym celem, a edukacja 
literacka polega przede wszystkim na próbie włączenia cudzoziemców do 
kręgu odbiorców literatury polskiej. Przypomina więc raczej edukację inicja-
cyjną charakterystyczną dla poziomu szkolnego. Spotkania takie są organi-
zowane w szkołach języka i kultury polskiej dla cudzoziemców jako staran-
nie opracowane cykle, których celem jest przygotowanie do lektury pisarzy 
kanonicznych, czy też „reprezentatywnych” dla literatury polskiej. Wypra-
cowywany w czasie licznych dyskusji konferencyjnych model metodyczny 
spotkań ma u swoich podstaw strukturalny ogląd literatury. 

Pierwszym problemem implikowanym przez zwrot postrukturalny jest 
w tym przypadku celowość takiego cyklu spotkań poświęconych właśnie 
l i t e r a t u r z e , zasadność takiego k u r s u  l i t e r a t u r y . Jeszcze do nie-
dawna zastanawialibyśmy się nad sensownością w ten sposób postawionego 
                                                           

2 Przebieg takiej edukacji jest jednak widziany przeze mnie inaczej niż sytuacje lektur tek-
stów literackich czynionych przy okazji realizacji konkretnego tematu na zajęciach języko-
wych (zob. Cudak 2010).  
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problemu, dokumentując to miejscem i rolą, jaką pełni literatura w kulturze oraz 
jej funkcjami. Ja sam we wprowadzeniu do tekstu o edukacji literackiej pisałem: 

Literatura jest jednym z najistotniejszych segmentów kultury narodowej – jej 
współczesności i dziedzictwa w postaci szacownej tradycji. Jest również jedną 
z ważniejszych form sztuki i wysublimowanym użyciem słowa. Wyrastająca 
w kulturze stanowi jej odbicie i manifestację zamkniętych w niej obrazów 
świata, ale jednocześnie potrafi przekazywać informacje o skomplikowanych 
indywidualnych i niepowtarzalnych zjawiskach ze sfery przeżyć duchowych. 
Jak żadna inna sztuka opowiada o świecie, w którym powstaje, służąc jednocze-
śnie odbiorcy w rozumieniu siebie i swojego świata, którym jest „tu i teraz” 
zamknięte w innych sferach kultury. Te i inne jeszcze powody sprawiają, że 
spotkania z literaturą polską winny być stałym elementem każdej formy edu-
kacji cudzoziemców. Dotyczy to również różnorodnych kursów języka pol-
skiego jako obcego prowadzonych w kraju i za granicą (Cudak 2010). 

Oczywiście, taka motywacja jest refleksem myślenia strukturalnego o lite-
raturze, w tle pojawia się także świadomość specyficznej roli, jaką pełniła 
dotychczas literatura w Polsce. Po odzyskaniu wolności zdaliśmy sobie jed-
nak sprawę z tego, że funkcje i role, jakie przypisywaliśmy literaturze do tej 
pory, czyniąc z niej faktycznie pierwszą ze sztuk i najważniejszą, stały się 
powinnościami historycznymi. Skłoniło nas to również do tego, aby cały 
segment historycznej literatury narodowej przepatrzeć i zaktualizować, po-
szukać w nim innych wartości, które czyniłyby z literatury historycznej fe-
nomen bardziej przydatny niż skansen. 

Dopomogła nam w tym przewartościowaniu w obrębie literatury sytuacja 
aktualnego statusu literatury w kulturze współczesnej. I to jest drugi ważny 
element zasadności pytania o to, czy obecnie kurs literatury jest potrzebny. 
Myślę w tym przypadku o sytuacji, kiedy we współczesnej kulturze literatura 
traci rolę jej najistotniejszego segmentu. Demokratyzacja w tej dziedzinie 
równouprawnia wszelkie formy sztuki i kulturowego uczestnictwa. Kultura 
przestaje być literaturocentryczna, natomiast z perspektywy umasowienia 
widać, że rolę hegemona w tym zakresie przejmuje film i konkurujące z nim 
gry komputerowe w środowisku młodzieżowym. Znakiem tego jest także 
paradoksalny dla literatury fakt – do czego wypadnie jeszcze wrócić – że 
poznajemy ją coraz częściej właśnie poprzez ekranizacje filmowe. Jest to za-
pewne efekt zdominowania współczesnego świata przez kulturę obrazkową 
(ikoniczną), elektroniczną (multimedialną), a wcześniej audiowizualną, która 
jeśli nie wypiera, to na pewno skutecznie zastępuje słowo, pismo i druk. 
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Literatura nie pełni już istotnej roli w życiu społeczeństw, w naszym, pol-
skim, życiu również. Literatura polska zmienia swój charakter, przestaje 
(przestała) być literaturą „narodową”, staje się „uniwersalną”, zatracając tym 
samym tradycyjnie rozumianą oryginalność i swoistość lokalną. Współza-
wodniczy z nią i to z dobrym skutkiem w sferze odbioru literatura po-
wszechna. Dzięki temu mniej istotny staje się podział na literaturę narodową 
i powszechną, a większej wagi nabiera klasyfikacja genologiczna. Podobnie 
jak literatura światowa, literatura polska nie chce już funkcjonować jako 
narzędzie poznawania świata. W tym procesie homogenizacji i przeobrażeń 
przestaje być zjawiskiem wyjątkowym. 

Kiedy zastanawiamy się nad celowością i potrzebą inicjowania samodzielnych 
spotkań o literaturze polskiej, problemem równie istotnym staje się pytanie, 
co faktycznie oznacza dzisiaj to pojęcie i jak istnieje literatura. Jest to rów-
nież pytanie, które trzeba uwzględnić jako podstawowe, kiedy będziemy 
pytać o możliwości wymodelowania kursu literackiego w kontekście zaistnia-
łych przeobrażeń w literaturze i w refleksji nad literaturą. A co za tym idzie 
– o sposoby i zasady wyboru oraz konfiguracji tekstów do spotkań. 

Jeszcze do niedawna w nieoceniony sposób zasłużył się strukturalny ogląd 
literatury, w którym stanowi ona system norm i konwencji artystycznych 
realizujących się w konkretnych tekstach literackich. Z tej perspektywy wy-
brane przez nas teksty są reprezentacją przynajmniej najważniejszych nur-
tów, prądów czy też konwencji obecnych w literaturze polskiej i tworzących 
jej znaczącą panoramę. Preferowana jest analiza tekstu i rekonstrukcja jego 
poetyki po to, by dać narzędzie uczącemu się do poprawnej lektury (lokali-
zacji) innego tekstu zakorzenionego w tej samej poetyce, konwencji, nurcie 
etc. Strukturalny ogląd preferuje także językowo-artystyczny aspekt literatu-
ry, co w konsekwencji prowadzi do uznania, iż całości są stratyfikowane 
wewnętrznie wedle tych samych językowo-artystycznych zasad i podlegają, 
jako elementy, podobnie budowanym całościom wyższego rzędu. Uznaje 
także autonomię takich porządków. Daje również ufność, że wiemy, co to 
jest literatura i jak wykreślać jej granice gwarantujące jednocześnie jej jedno-
litość i autonomię. 

Przewrót postrukturalny zakwestionował te ustalenia, pomogła mu w tym 
również sama literatura, w której ów nowy projekt egzystencji tkwił niejako 
implicite3. Do najistotniejszych elementów przełomu należy zaliczyć przenie-
                                                           

3 Zagadnienie, co jest wcześniejsze: literatura, która prowokuje teorię czy teoria ewokująca 
literaturę ma charakter dylematu, co było wcześniej – jajko czy kura. Niemniej jednak wza-
jemna zależność jest oczywista (futuryzm – formizm, poezja językowa – strukturalizm). 
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sienie zainteresowań z językowego resp. artystycznego aspektu literatury na jej 
aspekt kulturowy uwidaczniany jako kulturowe zakorzenienie tekstu i literatury 
i/lub jako ogląd literatury jako obszaru manifestacji dyskursów kulturowych. 

Literatura przestała być interesująca jako fenomen użycia języka, stała się 
dla badaczy ważna jako jedna z praktyk społecznych, będąca sposobem 
manifestacji różnorodnych dyskursów kulturowych. Stratyfikacja wewnętrz-
na literatury jako zjawiska artystycznego została unieważniona na rzecz stra-
tyfikacji możliwych do wyodrębnienia dyskursów eksponujących różnice 
w obrębie praktyk społecznych oraz różnice kulturowe, rasowe, etniczne, 
płciowe czy mniejszościowe. Takie ujęcie literatury implikuje konieczność 
zastosowania specyficznego języka jej opisu oraz innego niż język poetyki 
sposobu analizy i interpretacji tekstu. Spotkanie z konkretnym tekstem musi 
być, jeśli chcielibyśmy uwzględnić wizję kulturowej teorii literatury, próbą 
pokazania dyskursu, jaki reprezentuje dany tekst oraz wskazania poręczności 
tego tekstu jako narzędzia, dzięki któremu uczący się może posiąść wiedzę 
na temat reguł ewokowanego dyskursu i umiejętność zastosowania tych 
reguł w przypadku innych tekstów. Jest to więc edukacja kulturowa, a nie 
stricte literacka. 

Nowemu ujęciu literatury, która sama w sobie jest zjawiskiem nie tyle 
zróżnicowanym artystycznie, ile kulturowo, towarzyszy wizja zróżnicowania 
etnicznego. Monolit narodowości zostaje zastąpiony w niej wewnętrzną 
panoramą literatur etnicznych. Jeśli jeszcze pojęcie literatury narodowej 
(resp. polskiej) ma rację bytu, to funkcjonuje jako pojęcie geograficzne, 
ustępując adekwatniejszemu terminowi literatura lokalna. Monolit narodowo-
ści pęka nie tylko wewnątrz, ale także w swych dotychczasowych granicach 
(literatura tworzona poza krajem). Sytuacje interkulturowe czy transkulturo-
we (literatura jako obszar transkulturowych idiomów) w literaturze rozmy-
wają te granice, czyniąc z literatury narodowej obszar otwarty, a z pojęcia 
kategorię kognitywną (naturalną)4. 

Pojęcie literatury narodowej demontuje w jego tradycyjnym rozumieniu 
także fakt, iż w świecie współczesnym tendencjom lokalnym (oryginalnym, 
charakterystycznym) towarzyszą również tendencje globalne (wspólne dla 
całego świata). Literatura narodowa jawi się coraz częściej jako konglomerat 
tych zjawisk, jako swoista hybryda glokalizacyjna. 

I jeszcze jedna rzecz ważna z najważniejszych: otwarte granice literatury. 
Rezygnacja z esencjonalnego traktowania literatury i stosowania tradycyj-

                                                           
4 Zob. na ten temat prace Elwiry Grossman (np. Grossman 2010).  
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nych wyznaczników literatury jako iluzorycznych i ahistorycznych, zwrot 
narratywistyczny, jak również procesy dokonujące się w samej literaturze 
sprawiły, że płynne stały się granice wewnętrzne pomiędzy literaturą „wyso-
ką” i „niską” (popularną), jak również zdemontowane zostały podziały po-
między literaturą i językowymi dyskursami nieliterackimi. 

Należałoby wreszcie wymienić charakterystyczną dla literatury współcze-
snej tendencję do jej wizualizacji oraz zwrot ikoniczny w badaniach nad 
literaturą, preferujący takie elementy dzieła, jak obraz, sposób opisu, prezen-
tację i reprezentację oraz analizę fenomenów wizualnych. 

Budując projekt spotkań z literaturą polską, a w jego ramach panoramę tej 
literatury, musimy się jakoś wypowiedzieć wobec zaistniałej sytuacji. 
W skrócie zarysowany sposób rozumienia literatury, implikowany przez 
dokonujące się przeobrażenia w myśleniu o literaturze i kulturze, jest prze-
cież obowiązujący także w przypadku literatury polskiej. Jest to sposób my-
ślenia przede wszystkim o literaturze współczesnej, bo wyrasta z jej prze-
mian. Wiadomo jednak, że kulturowa teoria literatury ma ambicje przewar-
tościowania ujęć literatury historycznej i odkrywania jej niewidocznych do 
tej pory możliwości funkcjonowania. W przypadku polskiej literatury historycz-
nej czynione są również takie próby, aczkolwiek ze względu na specyficzne 
role, jakie przyszło pełnić tej literaturze w przeszłości, jej rewitalizacja musi 
być prowadzona ze szczególną ostrożnością, by nie naderwać koniecznego 
kompromisu pomiędzy specyfiką przedmiotu badań i stosowaną metodą 
badania. Kto wie zatem, czy panorama nie składałaby się w tym przypadku 
z dwu oddzielnych części, co niosłoby oczywiście dalsze konsekwencje. 

Jeszcze jednym istotnym elementem przełomu postrukturalnego jest wy-
cofanie z języka opisu literatury pojęć takich, jak język czy system i przyję-
cie Derridańskiego objawienia, że istnieją tylko teksty. Bierze to w nawias 
relacje odniesienia tekstów do rzeczywistości i historyczne relacje pomię-
dzy tekstami na rzecz korespondencji międzytekstowych (intertekstua-
lizm). Przyjęcie takiego sposobu oglądu literatury wyzwala preparowany 
przez nas korpus tekstów z funkcji reprezentacji (nie ma literatury, są tylko 
teksty literackie) na korzyść autoreprezentacji. Implikuje wizję literatury jako 
sporządzony z jakiegoś powodu k a t a l o g  t e k s t ó w  – np. zestaw arcy-
dzieł, korpus tekstów umotywowanych jako całość dzięki wzajemnym od-
niesieniom (literatura jako hipertekst). Jednym z takich kryteriów, mocno 
uzasadniającym dobór tekstów, a zastępującym niewygodny kanon, jest 
światowość tekstów. Podsuwa je David Damrosch, rozumiejąc światowość 
jako tę część literatury lokalnej, która funkcjonuje w światowym obiegu 
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i jest czytana. Są to zatem teksty „zakorzenione lokalnie, ale wędrujące 
translokalnie” (Damrosch 2003)5. 

Reasumując: Przeobrażenia w literaturze i w sposobie myślenia o niej bę-
dące kontekstem, w jakim powstaje projekt spotkań z literaturą polską, na-
kazują motywować sensowność takiego kursu, albowiem z nowej perspek-
tywy bezzasadności preferowania literatury towarzyszy przeświadczenie, że 
kulturowe rozumienie literatury sprawia, iż sam cykl spotkań jest w istocie 
spotkaniem z dyskursami kulturowymi. Nakazują też czuwać, by edukacja, 
będąc polonistyczną, nie zawierała elementów polonocentrycznych. Skazują 
faktycznie na konieczność kreacji programu, w którym kategoria „literatury 
polskiej” ma w istocie autorski charakter. Jest jednym z możliwych ujęć tej 
literatury. Jak się wydaje, przeobrażenia te ewokują także nowy sposób ro-
zumienia interpretacji będącej przecież formą realizacji spotkań oraz nowe 
ujęcie jej przedmiotu. 

W strukturalnym oglądzie interpretacja jest procedurą zmierzającą do wy-
dobycia i wyjaśnienia sensu utworu. U podstaw tej dyrektywy leży przeko-
nanie, że sens, nawet jeśli jest niewyczerpywalny, a tym samym interpretacja 
stanowi niekończący się proces, jest immanentną właściwością utworu ist-
niejącą obiektywnie, niezależnie od czytelnika, aczkolwiek to on właśnie jest 
wyznaczony do tego, aby sens ten wydobyć i wyjaśnić. Zlokalizowanie sensu 
w głębokiej strukturze dzieła i jego nieoczywistość sprawiają, że interpreta-
cja jest egzegezą tekstu, objawieniem jego prawdy i tym samym rekonstruk-
cją jego wartości. Aby zapewnić prawidłowy przebieg tej operacji, prawdzi-
wość efektów, jak również aby uprawomocnić procedurę, interpretator musi 
być wyposażony w odpowiednie instrumentarium badawcze i posługiwać się 
określoną metodą. Daje to gwarancję rzetelności postępowania, skuteczno-
ści rekonstrukcji i obiektywności poczynań. Dzieje się tak zarówno wtedy, 
kiedy zgodnie z założeniami strukturalnymi nadajemy znaczenie dziełu, 
określając miejsce utworu w całości wyższego rzędu lub kiedy – traktując go 
jako autonomiczną strukturę – próbujemy wykryć reguły jego osobliwości. 

Poręczność takiego rozumienia interpretacji w sytuacji edukacji literackiej 
cudzoziemców wydaje się oczywista. Wyrastająca z ujęć esencjonalnych 
literatury daje również przekonanie (złudzenie?), że rekonstruujemy „pol-
skość” w nagromadzonych w dziełach wartościach. Inaczej natomiast funk-
cjonuje „pragmatyczny” model interpretacji widzący w niej nie tyle „profe-
sjonalną egzegezę”, ile „amatorskie użycie tekstu” (Markowski 2001). W tym 
                                                           

5 O światowości przy innej okazji piszę w szkicu Światowość jako kategoria w badaniach nad re-
cepcją literatury (w druku).  
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ujęciu bowiem sens dzieła literackiego konstytuuje się na zewnątrz tekstu. 
Nie jest on bezpośrednio dany i nie istnieje obiektywnie przed interpretacją, 
kształtuje się w relacji pomiędzy tekstem i czytelnikiem w określonej sytuacji 
odbioru. Jest zatem sensem nadawanym przez czytelnika, tworzonym przez 
niego w dialogu z tekstem lub narzucanym, a uzależnionym od warunków 
i celów lektury. Posiadając wymiar historyczny, jest sensem jednym z możli-
wych. Interpretacja podobnie jak we wzorcu strukturalnym ma wymiar nie-
skończony, ale wynika to nie z niewyczerpywalności obiektywnego sensu 
zamkniętego w dziele, lecz z tego, że nie sposób zakreślić granic użycia 
danego tekstu. Swoistej autonomii interpretacji w starym modelu przeciw-
stawiony zostaje postulat instrumentalnego czytania utworu, praktycznego 
jako tekstu dla nas. Nie ma zatem złych lub dobrych interpretacji, ścisłych 
czy nieścisłych, prawdziwych lub fałszywych, każda jest na swój sposób 
nadinterpretacją lub błędnym odczytaniem tekstu, albowiem pozbawiona 
jest kryteriów „obiektywności” i narzędzi, które obiektywność zabezpieczają. 
Jest rozumieniem tekstu, a nie odkrywaniem i wyjaśnianiem. Akceptując taki 
model interpretacji, przystajemy również na to, że polskość istnieje nie 
w sferze sensów (nadanych, nagromadzonych czy też istniejących od zawsze 
w dziełach) proponowanych do lektury tekstów, ale w nich samych. 

Nie umiejąc udokumentować zasadności realizowania kursu l i t e r a t u r y  
czy stworzyć spójnego, umotywowanego literacko, artystycznie i narodowo 
cyklu spotkań z literaturą p o l s k ą , widząc ją nieustannie jako fakt kulturo-
wy (i jeden – nie najważniejszy? – z przejawów kultury) możemy jedynie 
zaproponować: albo wspomniany już program autorski z własną wizją litera-
tury, albo serię spotkań z literaturą, gdzie ona sama będzie (jeszcze jednym) 
wyrazem, przejawem porządków istniejących ponad jej tożsamością. W obu 
przypadkach będzie to seria (a nie cykl) „spotkań rozproszonych” z rozpro-
szonymi tekstami literackimi (literatura jako kolekcja), a zasadą porządkującą 
będzie hipertekstowość całości. Oczywiście, w warunkach, kiedy przyswaja-
ny jest tekst obcy (językowo, kulturowo), zagadnieniem osobnym pozostaje 
problem, czy możliwa jest analiza kulturowa tekstu bez analizy językowo-
-artystycznej, czy obszar przedstawień jest możliwy do interpretacji bez do-
statecznej znajomości poetyki tekstu. Natomiast inną jeszcze sprawą jest 
również problem korzystania z oryginału tekstu. 

Otwarcie literatury na dyskursy nieliterackie spowodowało nie tylko liczne 
stylizacje w jej obrębie i odczytywanie form nieliterackich w kategoriach 
narracji, ale także poszerzenie pola literatury o zjawiska funkcjonujące do tej 
pory albo na jej obrzeżach, albo poza granicami. Kategorią jednoczącą była 
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w tym przypadku właśnie narracyjność. Proces ten był ekwiwalentem prze-
sunięcia zainteresowań badaczy literatury z językowej organizacji dzieła na 
jego warstwę przedstawieniową i sposoby przedstawień, spowodował zaś, że 
i w potocznej świadomości wyznacznika literatury zaczęliśmy upatrywać 
w narracyjności tekstu i w jego strefie przedstawień. Prowadzi to w gruncie 
rzeczy do tego, iż pojęcie literatury zmienia chyba powoli swój zakres i być 
może jesteśmy świadkami rodzącego się nowego podziału na poezję, czyli 
sztukę słowa i literaturę, czyli sztukę opowiadania i przedstawiania. Burzy to 
także twarde granice budowane kiedyś pomiędzy literaturą i jej adaptacjami 
– zarówno tymi, które powstają w słowie, jak również tymi, które są prze-
kładami intersemiotycznymi. Zaciera granice pomiędzy tekstem i jego meta-
tekstem i utożsamia oba fenomeny jako wersje tego samego zjawiska – dwie 
różne realizacje tej samej opowieści6. Z perspektywy narracyjno-przedsta-
wieniowej to, co podobne, staje się tożsame, aczkolwiek inaczej wyrażone. 
Ma to niebywałe znaczenie dla spotkań z literaturą, bo wedle tej koncepcji 
żyje ona tyleż w słowie, druku, książce, ile w innym materiale semiotycznym, 
w innym tworzywie, w innym medium jako wspólnie przez nie i w ramach 
nich opowiadana opowieść. Takie przekonanie dopuszcza w zasadzie, aby 
rozumiana literatura pojawiała się w tych spotkaniach w najprzeróżniejszych 
formach realizacyjnych – w postaci książkowego utrwalenia opowieści, jak 
również w postaci streszczenia, wypisu, komiksu czy ekranizacji. 

I to są, jak się wydaje, najważniejsze elementy stawiające edukację literacką 
w sytuacji przemian. Dyskusję, jak się wobec nich ustosunkować, pora zacząć. 
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Kilka uwag o tendencjach leksykalnych  
w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

Nauczanie języków obcych stało się w ostatnich latach modną formą uzu-
pełniania wykształcenia, poszerzania kompetencji humanistycznych i po 
prostu hobby uczestników współczesnego zglobalizowanego świata. Ludzie 
coraz częściej podróżują zarówno w celach prywatnych (odpoczynek, zwie-
dzanie), jak i służbowych. Podróżują biznesmeni, by zawierać nowe, atrak-
cyjne kontrakty, wyjeżdżają do zagranicznych ośrodków akademickich pra-
cownicy naukowi w ramach staży, gościnnych wykładów i grantów, próbują 
swoich sił za granicą uczniowie i studenci, by zdobyć lepsze wykształcenie 
i przeżyć ciekawą przygodę. Programy mobilności (np. CEEPUS, Erasmus) 
mają z roku na rok większe rzesze zwolenników. 

Szybko okazało się, że dla takiego masowego przemieszczania się niewy-
starczające jest poznanie jednego – jeszcze niedawno uważanego za uniwer-
salny – języka obcego, czyli angielskiego. Świat, wbrew obawom zwolenni-
ków różnorodności językowej, nie ujednolicił się w ten właśnie sposób, nie 
został opanowany przez nowoczesne esperanto. Uczymy się więc wielu 
języków i spośród tych wielkich kongresowych (francuski, hiszpański), 
i spośród wielkich egzotycznych (chiński, arabski), i wreszcie spośród mniej-
szych, atrakcyjnych dla różnych osób z różnych powodów (ciekawej kultury, 
fascynacji dziełami literackimi czy poznanymi na wakacjach przyjaciółmi): 
polskiego, serbskiego, węgierskiego, koreańskiego itd. Do nauki mniejszych 
języków zachęcają organizacje i instytucje międzynarodowe. Wagę wieloję-
zyczności dostrzegają agendy Unii Europejskiej. Coraz chętniej obchodzony 
jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony przez UNESCO 



42 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

na 21 lutego, czyli dzień upamiętniający wydarzenia z 1952 roku, kiedy 
w Bangladeszu zginęło pięciu studentów podczas demonstracji, w której 
domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. 
Ochrona różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego jest kwe-
stią istotną, gdyż wedle wyliczeń i obserwacji specjalistów co miesiąc ginie 
kilka, a czasem i kilkanaście języków na świecie. 

Coraz większa liczba chętnych do uczenia się różnych języków o krótszej 
lub dłuższej tradycji nauczania ich jako języków obcych rodzi potrzebę two-
rzenia wciąż nowych podręczników i pomocy naukowych. Konieczność 
unowocześniania czy uwspółcześniania podręczników wynika z gwałtow-
nych przemian rzeczywistości, ale też z próby dotarcia do coraz większych 
i bardziej różnorodnych grup odbiorców, których języki rodzime są nieraz 
bardzo odległe typologicznie i genetycznie od nauczanego języka. 

Rzeczywistość końca XX i początku XXI wieku zmienia się w tempie 
niewiarygodnym. Wiele osób nie nadąża za nowinkami technicznymi 
w dziedzinie komunikacji, a szczególnie telekomunikacji. Kolejne technolo-
gie często znikają z obiegu, zanim część społeczeństwa zdąży się dowiedzieć 
o ich istnieniu, a przynajmniej się z nimi zapoznać i spróbować je wykorzystać. 
W młodym pokoleniu kilkadziesiąt procent osób nie wie, jak wyglądała dyskiet-
ka, nie rozumie różnicy między dyskietką miękką i twardą, bo żadnej z nich 
nigdy nie widziało, nie zna więc nawet słowa dyskietka. Telefony komórkowe1, 
tradycyjne, z klawiaturą, są coraz szybciej wypierane przez iPody i iPady, a lap-
topy być może za „chwilę” ustąpią miejsca tabletom lub jeszcze nowszym 
(mniejszym, poręczniejszym, lżejszym) urządzeniom. Za zmianami rzeczywisto-
ści musi podążać/nadążać język. Coraz częściej – choć nie jest to, rzecz jasna, 
nowy sposób wzbogacania języka – w nazywaniu nowych elementów rzeczywi-
stości w języku polskim (w innych zapewne także) biorą udział elementy obce. 
Szacuje się, iż nigdy dotąd w historii języka polskiego napór żadnego z języków 
nie był tak silny, jak obecnie wpływ języka angielskiego. Zmiany bowiem są tak 
szybkie, że nierzadko przejmujemy nowość wraz z jej nazwą. 

Jeszcze na początku lat 90. dość łatwo było tworzyć słowniki minimum, 
spisy słownictwa dla różnych poziomów znajomości języka, które trwały 
niezmiennie przez lata i były punktem odniesienia dla piszących podręczniki 
i pomoce dydaktyczne, dla nauczycieli i uczniów (szczególnie samouków; 
zob. np. Miodunka 1992). 
                                                           

1 Młodzi ludzie, którzy często nie korzystają już w ogóle z telefonów stacjonarnych wyparli 
ze swojego języka zestawienie automatyczna sekretarka na korzyść związanego z telefonią ko-
mórkową poczta głosowa. 
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Dziś tworzenie tego typu spisów, indeksów, słowników jest zdecydowanie 
trudniejsze. Nie dosyć, że słownictwo przyrasta w szalonym tempie, to jesz-
cze często trudno przewidzieć, co w języku pojawia się na stałe i przeniknie 
do języka codziennego (potocznego, ale też codziennego neutralnego), a co 
jest tylko efemerydą. Niezwykle pożyteczną i przy tym bardzo trudną pracę 
wykonała Anna Seretny, budując przykładowe listy słownictwa w przedzia-
łach do 1000 słów, potem kolejne z liczbą słów 1001–2000 i 2001–3000 
(Seretny 2011). Są one zestawione niezwykle rzetelnie – autorka porównuje 
różne publikacje frekwencyjne, po czym uzupełnia listy zgodnie ze swoją 
intuicją, kompetencją użytkownika języka, badacza, językoznawcy i wreszcie 
z doświadczeniem wieloletniego praktyka, dydaktyka języka polskiego jako 
obcego. A jednak każdy zapewne użytkownik skłonny byłby nieco te listy 
zmienić, poprzestawiać czy uzupełnić, właśnie m.in. z powodu tempa przy-
rastania leksyki współczesnej. Np. moje doświadczenie wykładowcy gościn-
nego, a także osoby, która przyjmuje zagranicznych wykładowców w Polsce 
oraz dyrektora Szkoły, w której co roku pojawia się kilkuset studentów ob-
cokrajowców z ok. 50 krajów świata, kazało mi poszukać na listach wyrazów 
związanych z multimedialnością zajęć, komunikowaniem elektronicznym 
i podstawowymi operacjami finansowymi. Jak można było przypuszczać – 
w świetle przedstawionych rozważań – listy nie do końca odpowiadają ocze-
kiwaniom szukającego. Oto przykłady: 
 wyrazy, które ewentualnie można by przesunąć do wcześniejszych list 

(na niższe poziomy): 
– ekran (w domyśle: komputerowy, komórki, w sali lekcyjnej) – poja-

wia się dopiero w drugim tysiącu wyrazów; 
– sieć (przypis mówi, że chodzi o ‘łącza internetowe’) – też jest dopiero 

w drugim tysiącu, pewnie konieczne byłoby uzupełnienie znaczenia 
o łączność komórkową, tym bardziej, że na żadnym poziomie nie 
występuje wyraz operator, który w specyficznym znaczeniu (z powodu 
którego uważam, iż powinien się na listach znaleźć) można uznać, 
jeśli nie za synonim, to co najmniej za zamiennik; chodzi o wybór 
sieci/operatora, kiedy obcokrajowiec chciałby skorzystać z miej-
scowego telefonu; 

– karta – znalazła się także w drugim tysiącu, a w dzisiejszych czasach 
chyba też powinna wcześniej i to w dwóch znaczeniach: karty płat-
niczej/kredytowej pozwalającej zdecydować o formie płatności w skle-
pie, restauracji, kasie biletowej itp. (Płaci pan/pani gotówką czy kartą?) 
oraz karty do telefonu komórkowego (telefon na abonament/na kartę); 
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 wyrazy, które można by uwzględnić także w innej postaci graficznej: 
– mail, mejl – jest tylko e-mail; w gronach wyrazowych przydałby się 

czasownik: mailować, mejlować; 
– esemes – jest tylko SMS (wielkimi literami); w gronach wyrazowych 

brak czasownika esemesować; 
 wyrazy, których w ogóle brak na listach, a które są istotne dla współ-

czesnej komunikacji: 
– bezprzewodowy (sieć) – w drugim tysiącu jest przewód, ale nie wiemy, 

czy to przewód w znaczeniu ‘kabla’ (pojęcie/znaczenie też przydatne, 
gdy zalecamy studentom posiadanie kabla/przewodu do podłączenia 
się do sieci, tym razem przewodowej, w akademiku) czy też w znacze-
niu ‘procedury akademickiej’ (przewód doktorski, habilitacyjny); 

– monitor – komputerowy, w odtwarzaczach różnego typu; 
– projektor, rzutnik; 
– słownictwo związane z podstawowymi operacjami pieniężnymi: 

kantor, przelew (bankomat też warto przesunąć na niższą listę). 
Nie są to zarzuty wobec tworzonych list. Spore jest prawdopodobieństwo, 

iż te uwagi, nie tracąc aktualności w sensie ogólnym, szybko się zestarzeją 
w przypadku konkretnych przykładów (w zestawieniu wyrazów sprawdzanych 
nie umieszczałam np. tabletu, który nie był w ogóle popularnym wyra-
zem/urządzeniem w momencie powstawania opracowania Anny Seretny). Jesz-
cze niedawno posługiwaliśmy się czekami, potem popularność zyskały karty 
z paskiem (ważne było rozróżnienie na karty wypukłe i inne, pozwalające wiedzieć, 
czy daną kartą można będzie dokonać pewnych transakcji internetowych) na 
podpis i na PIN, kolejnym etapem były karty chipowe, dziś należałoby znać słowo 
dotyk (< dotykać), gdyż karierę robią karty na dotyk/dotykowe (nie ma go na listach). 

Za drugi pod względem ważności powód wzbogacania języka, obok ko-
nieczności nazywania nowych elementów rzeczywistości, uważa się ekspre-
sję językową. Każde kolejne pokolenie, a obecnie chyba nawet każde poko-
lenie na każdym kolejnym etapie rozwoju, musi odnawiać swoją leksykę 
ekspresywną, emocjonalną, potoczną. Związane to jest z dążnością do prze-
ciwstawienia się pokoleniu rodziców, do uzyskania poczucia pewnej nie-
zbędnej sekretności w kontaktach z rówieśnikami, wreszcie do wyrażania swo-
ich stanów uczuciowych i relacji wobec rzeczywistości – a leksyka przestarzała, 
oswojona, do takich celów się nie nadaje. Losy ekspresywnych nowości wyra-
zowych bywają jeszcze bardziej efemeryczne niż neologizmów-nazw. 

Jako przykład można tu przytoczyć neoekspresywizm spoko, który wzbu-
dził najpierw dyskusję i oburzenie, ale potem został szybko zaakceptowany, 
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także przez starsze pokolenie – używany jest nawet w sytuacjach oficjalnych, 
dostał się też do refrenu wybranego przez publiczność w głosowaniu SMS-
-owym hymnu polskiej reprezentacji na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej 
(„Koko koko Euro spoko…”). Zaadaptowanie ekspresywizmu przez starsze 
pokolenie wywołało natychmiastową reakcję młodego pokolenia – wymianę 
formy na spoks z sufiksoidem -s, który sporadycznie jest wykorzystywany we 
współczesnych ekspresywizmach. Najprawdopodobniej w ślad za angielskim 
thanks pojawiło się polskie dzięks z wymianą końcowego -i (dzięki) na -s, ten 
sam mechanizm spowodował zamianę końcowego -o w spoko na -s: spoks. 
Można też zastanawiać się nad wpływem angielskiego -s na powstanie formy 
bronks w miejsce browar (w znaczeniu ‘piwo’: wypijemy po browarku, załatw browar na 
imprezę), choć tu zapewne niebagatelny wpływ ma też zbieżność fonetyczna 
z nazwą dzielnicy Nowego Jorku: Bronx. Obecnie nastąpił nawrót do pierwotnej 
formy spoko. Pokolenie dzisiejszych studentów twierdzi, że formy spoks nie uży-
wa, a spora część nawet jej nie zna. Była to efemeryda, chwilowa moda. 

Z tych rozważań można wysnuć oczywistą konkluzję, by nie dążyć do 
zmian zestawów słownikowych zbyt często, by nie szaleć za nowościami, ale 
uważnie obserwować tendencje leksykalne i na nie zwrócić uwagę. To rola 
nauczyciela, bowiem – jak słusznie pisze Kamila Sokołowska: 

[z]amknięcie się nauczycieli języka polskiego jako obcego na innowacje językowe 
czy też modę językową może mieć ujemne skutki w motywacji uczących się, 
którzy szybko dostrzegają duży rozdźwięk pomiędzy językiem, którego mo-
zolnie uczą się podczas lekcji języka polskiego, a tym, z którym stykają się na 
co dzień w różnych, przypadkowych sytuacjach komunikacyjnych w sklepie, 
w akademiku, w kawiarni, a nawet na lekcji (Sokołowska 2012, 17). 

Jeszcze raz wobec tego podsumujmy dotychczasowe twierdzenia – język 
się rozwija, a jego rozwój ma dwie główne przyczyny: 

1) rozwija się rzeczywistość wokół i język musi za nią nadążyć, musi na-
zywać i opisywać to, co się w niej pojawia; 

2) musi służyć wyrażaniu stosunku wobec tej rzeczywistości, służyć eks-
presji, wyrażaniu emocji. 

Zmiany językowe, spowodowane wskazanymi przyczynami, następują na 
wszystkich poziomach języka: to przede wszystkim nowe słownictwo, ale 
także zmiany w wymowie (wiele uproszczeń), fleksji, słowotwórstwie. 

Warto je obserwować i umieć samemu podejmować decyzje o włączeniu 
do procesu nauczania – ani bowiem słowniki, ani podręczniki nie mogą za 
nimi nadążyć. Nauczyciel języka, także nauczyciel języka jako obcego, powi-
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nien więc znać pojęcie normy językowej i używać kryteriów pozwalających 
ocenić nowości językowe w stosunku do normy właśnie. Mówiąc o normie, 
mam na myśli zarówno jej rozumienie przez użytkowników jako zbioru 
ocen i reguł, określających taki sposób użycia środków leksykalnych i grama-
tycznych, który uchodzi za poprawny (ten zbiór jest dla nich zawarty 
w słownikach, poradnikach oraz podręcznikach, które mają dla ich odbior-
ców zawsze charakter normatywny), jak i przez językoznawców – jako zbio-
ru środków słownych i gramatycznych o największym stopniu stabilizacji 
i najszerszym zasięgu w tekstach, uznawany za wzorzec. Tego wzorca po-
szukują uczący się i nauczyciele, tym bardziej, że spora część nauczycieli 
języka polskiego jako obcego nie ma wykształcenia polonistycznego, a czę-
sto i nawet filologicznego. Na lektoraty zagraniczne są od czasu do czasu 
kierowani niepoloniści, humaniści z różnych dziedzin (kulturoznawstwo, 
historia, teatrologia itp.) po kursach, które z racji swego krótkiego trwania 
nie mogą dać odpowiedniej wiedzy i kompetencji językowej. Nauczycielami 
w szkołach polskich i polonijnych za granicą często bywają osoby nawet bez 
takiego przygotowania. Kursy i inne formy dokształcania winny dać im na-
rzędzie, bo gotowych recept na każdą z możliwych sytuacji dać im nie mogą. 

Norma językowa jest wprawdzie powszechna (społecznie zaakceptowana 
i społecznie wartościowana), ale też charakteryzuje ją pewna elastyczność 
i subiektywność (dopuszcza warianty, innowacje, zróżnicowanie regionalne, 
społeczne czy funkcjonalne)2. Współczesna norma (zresztą trzeba tu jeszcze 
dodać jej przełomowy podział na wzorcową i użytkową dokonany przez 
Andrzeja Markowskiego (zob. Markowski 1999), szczególnie wobec tempa 
przemian językowych, nie jest już jednolita, nie jest już tak stabilna jak jesz-
cze w drugiej połowie XX wieku, pisany typ języka nie jest już jej niewzru-
szalną podstawą. Zmieniło się wobec tego i podejście do kryteriów oceny 
poprawności innowacji językowych. Za najpowszechniejsze należy uznać te, 
które odczuwane są jako istotne przez użytkowników. Należy do nich choć-
by kryterium ekonomiczności języka – czyli postawienie na skrótowość; 
precyzja nie jest już w ocenie użytkowników najważniejsza (przynajmniej 
w codziennej komunikacji), wyżej bywa ceniona ogólność i możliwość za-
stosowania leksemu w różnych sytuacjach – spoko jest oceniane pozytywnie, 
bo jest krótkie, ale też zdolne do pełnienia różnych funkcji gramatycznych, 
np. przymiotnika i przysłówka bez zmiany kształtu formalnego; polskie 
potakiwanie zdominowała angielska kalka dokładnie, bo obsługuje wszystkie 
                                                           

2 Krótki przegląd stanowisk wobec normy językowej, z bibliografią i z własnym komenta-
rzem daje np. Sawicka 1999, 304–305. 



JOLANTA TAMBOR: Kilka uwag o tendencjach leksykalnych w… 47 

sytuacje, dla których (w imię wzorcowej poprawności) trzeba by mieć w swoim 
słowniku ogromną liczbę synonimów: rzeczywiście, faktycznie, oczywiście, jasne, z całą 
pewnością, bez dwóch zdań, bez wątpienia i wiele, wiele innych. Obciążanie pamięci 
wydaje się użytkownikom nieekonomiczne, skoro istnieje słowo-wytrych. 

Z kolei z punktu widzenia językoznawcy czy po prostu nauczyciela języka 
polskiego za niezwykle istotne trzeba uznać kryterium zgodności z syste-
mem. Dzięki niemu bowiem nauczyciel może szybko i na bieżąco reagować 
na różne fakty językowe, pojawiające się w otoczeniu ucznia, których nie 
odnotowały jeszcze słowniki i podręczniki. Punktem odniesienia może być 
wtedy odpowiednia budowa słowotwórcza czy dostosowywanie do właści-
wego paradygmatu fleksyjnego. 

Fleksja jest poziomem języka zdecydowanie bardziej stabilnym niż choćby 
słowotwórstwo, a w ostatnich latach także – niż wymowa. Pomimo tego 
świadomość normy u nauczyciela jest tu istotna, bowiem zmiany są również 
gwałtowne (z powodu ogólnej niedbałości o język, wpływu środków maso-
wego przekazu, które dopuszczają do głosu osoby mówiące czasem bardzo 
niepoprawnie, wreszcie coraz niższego poziomu wykształcenia polonistycz-
nego). We fleksji zatem stajemy jako nauczyciele przed problemami: 
 likwidacji wyjątków w odmianie, jest ich już wprawdzie niewiele, ale i te 

ulegają wyrównaniom do ogólniejszych wzorów odmiany: tą w miejsce 
tę w bierniku, z przyjacielami zamiast z przyjaciółmi, o Meksykaninach za-
miast o Meksykanach, z kolei w czasownikach można wskazać choćby 
powszechną zamianę form wymyślić, domyślić się na wymyśleć, domyśleć się, 
które łatwiej dadzą się wyprowadzać od bezprefiksalnego myśleć itp.; 

 wyboru odpowiedniej końcówki w przypadkach o zwyczajowym kryterium 
doboru, dotyczy to szczególnie dopełniacza rodzaju męskiego: do Reala lub 
do Realu i biernika męskiego w liczbie pojedynczej w przypadku rzeczowni-
ków nieżywotnych – zakres końcówki -a, właściwej dotąd dla żywotnych 
i kilku grup innych wyrazów (nazw grzybów, tańców, marek samochodów 
itp.) rozszerza się w nieograniczony już sposób: zobaczyłam pięknego kwiatka, 
w języku codziennym/potocznym na pewno już zwyciężyła forma wysyłam 
esemesa i mejla nad bardziej systemową wysyłam esemes i mejl; 

 przesunięć międzyparadygmatowych – za najbardziej spektakularne i wy-
wołujące sporo dyskusji należy uznać przesunięcie czasowników umieć i ro-
zumieć z koniugacji III (-m, -sz) do koniugacji I (-ę, -esz): najwyraźniej 
słychać to w 3. osobie l.mn., gdy pojawiają się formy z ujednoliconym 
tematem umią, rozumią zamiast poprawnej z rozszerzeniem tematu o -j- 
charakterystycznym dla III koniugacji umieją, rozumieją, ale wrażliwe 
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ucho słyszy także zmianę w 1. osobie l.poj., w której zaczynają występo-
wać: (ja) [umje] (umię), [rozumje] (rozumię) na wzór kopię, kopiesz, kopią. 

W nauczaniu cudzoziemców, szczególnie dorosłych cudzoziemców, po-
stawa aktywnej oceny normy jest tym bardziej użyteczna i pożyteczna, że są 
to (zazwyczaj) osoby, które język nabywają w sposób systematyczny i syste-
mowy, charakterystyczny dla nauczania szkolnego. Często więc wskazanie 
zgodności bądź niezgodności różnych form zasłyszanych czy też będących 
własnym błędem uczącego się, wynikającym z naruszenia systemowych 
paradygmatów, z systemem przynosi wiele korzyści: pozwala na zrozumienie 
natury błędu lub innowacji i tym samym łatwiejsze unikanie błędu lub aktywny 
stosunek do innowacji. Poza tym pozwala na lepsze porozumienie między 
uczniem i nauczycielem oraz przyjęcie przez uczniów wyrozumiałej i akcep-
tującej postawy wobec błędów, potknięć i efemerycznych innowacji w języku 
nauczyciela, które muszą się zdarzać, pomimo wymagań absolutnej nieomylno-
ści, jakie stawia się przed nim. Wymagania te zebrała Sokołowska, pisząc: 

E. Lipińska w jednym z artykułów, pisząc o lektorach języków obcych, bar-
dzo rygorystycznie ocenia ich pracę: „Od uczącego wymaga się nieomylno-
ści, nienaganności i nieskazitelności na każdym kroku. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku nauczyciela języków obcych (…), ponieważ jest on 
utożsamiany ze statystycznym Polakiem oraz staje się symbolem kultury pol-
skiej. Ocenia się więc jego wygląd, zachowanie, sposób mówienia, reagowa-
nia itp. jako charakterystyczny dla Polaków” (Lipińska 2006, 80). 

Współczesny lektor stoi przed niemałym wyzwaniem, gdyż ciąży na nim 
ogromna odpowiedzialność zachowania czystości języka, którego naucza. 
Jeżeli w myśl słów W. Turka ma być on „wyrocznią” (Turek 2006, 116) czy 
też, jak chce H. Komorowska – „ekspertem i modelem językowym” (Ko-
morowska 2002, 80–81), musi wyzbyć się tzw. złych nawyków językowych. 
Pojawia się zatem problem lektora modelowego, idealnego, „posługującego 
się poprawną, oficjalną polszczyzną i niepopełniającego błędów języko-
wych” (Sokołowska 2012, 14). Jednak taki ideał jest w zasadzie niemożliwy 
do wytworzenia, do spełnienia. Jak komentuje te postulaty Sokołowska: 

[k]ażdy, kto choć przez chwilę stanął po drugiej stronie biurka, wie, że 
w praktyce to niemożliwe. Nawet bardzo doświadczonym lektorom zdarza 
się popełnić błąd, przeoczenie czy niedopatrzenie, szczególnie gdy muszą 
zmierzyć się z licznymi niespodziewanymi pytaniami, stawianymi przez do-
ciekliwych uczniów (Sokołowska 2012, 14). 
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Norma fleksyjna jest bardziej stabilna. Wyznaczniki fleksyjne (końcówki 
i inne elementy flektywów) dla konkretnych kategorii fleksyjnych występują 
w ograniczonej liczbie i podlegają obligatoryjnym regułom, a lista wyjątków 
jest wyliczalna. 

Język polski jest silnie zgramatykalizowanym językiem fleksyjnym. Regu-
łom fleksyjnym poświęca się więc w nauczaniu wiele czasu, ich stabilność 
pozwala umieszczać je w podręcznikach bez obawy o to, że staną się prze-
starzałe, a nauczyciele nawet w sytuacji szybkiej wymiany zdań lub koniecz-
ności odpowiadania na zaskakujące pytania rzadko popełniają błędy fleksyjne 
(choć wszystkie wskazane odstępstwa i przesunięcia słyszałam u pracowni-
ków naukowych polonistyk). 

Inaczej natomiast przedstawia się kwestia słowotwórstwa czy zapożyczania 
nowej leksyki. W ocenie innowacji słowotwórczych, podobnie jak w przy-
padku słowotwórstwa w ogóle, w zasadzie możliwe jest jedynie wskazanie 
pewnych tendencji, najbardziej charakterystycznych formantów dla określo-
nych kategorii słowotwórczych czy wreszcie nowych modeli słowotwór-
czych (powstawania nowych formantów, nowych podstaw związanych, 
przesunięć między podstawą słowotwórczą a formantem). 

Od autorów podręczników zatem (i osób kształcących przyszłych nauczy-
cieli i lektorów) należałoby oczekiwać wskazywania tendencji, które pozwolą 
próbować deszyfrować słyszane i czytane komunikaty, a w pewnym (zapew-
ne mniejszym, bo stwarzającym ryzyko błędu) stopniu i konstruować je. Jak 
pisze Aleksandra Janowska: 

[d]erywacja jest najważniejszym w językach słowiańskich środkiem wzboga-
cania i rozwijania słownictwa. Już Miloš Dokulil w pracy Teoria derywacji 
zwrócił uwagę, że języki słowiańskie posiadają słownictwo w dużej mierze 
motywowane i że takie właśnie wyrazy są preferowane. Z podobnym stwier-
dzeniem spotykamy się również w innych opracowaniach językoznawczych. 
Oblicza się, że 2/3 słownictwa – w takich językach, jak np. rosyjski, czeski – 
to wyrazy podzielne słowotwórczo. Możemy przyjąć, iż w polszczyźnie sytu-
acja przedstawia się podobnie (Janowska 2007, 29). 

Dlatego właśnie A. Seretny wybrała jako podstawowy i jedyny właściwy 
sposób prezentacji poszczególnych poziomów leksyki grona wyrazowe. 
Poznanie pewnych mechanizmów słowotwórczych pozwala tworzyć i ro-
zumieć o wiele więcej słów niż poznane wyrazy bazowe. Podanie tych me-
chanizmów jest jedynym możliwym sposobem wyuczenia adeptów języka 
polskiego właściwego stosunku do zmieniającej się rzeczywistości językowej 
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i zmniejszenia ich frustracji z powodu spotykania wokół wielości słów, któ-
rych znaczenia nie potrafią znaleźć w słownikach i podręcznikach. Im niższy 
poziom nauczania, tym bardziej typowe i powszechne sposoby derywacji są 
potrzebne uczącemu się. 

Wskażmy kilka najbardziej żywotnych i produktywnych mechanizmów de-
rywacyjnych (lub pseudoderywacyjnych), które warte są odnotowania wła-
śnie dziś, bo powodują powstawanie wciąż nowych leksemów (na naszych 
oczach i uszach): 
 ożywienie starych formantów: 

– niezwykłą produktywność zyskał obecnie żeński sufiks -ka, który po-
zwala utworzyć i zdeszyfrować takie wyrazy zasłyszane w mediach i na 
ulicy bądź przeczytane w gazetach i czasopismach, jak: psycholożka, filo-
lożka, prezydentka, architektka, rycerka, wojowniczka, górniczka, telewidzka, 
biznesmenka, dżezmenka itp. O wiele rzadsze są inne sposoby tworzenia 
nazw żeńskich, np. –yni/-ini (tylko od nazw wykonawców czynności 
zakończonych na -ca): językoznawczyni < językoznawca, wykładowczyni < 
< wykładowca, na wzór dawniejszych sprzedawczyni < sprzedawca czy de-
rywacja paradygmatyczna (jak markiza < markiz, pani < pan) – wiele 
dyskusji wywołało np. użycie przez szefową resortu sportu nazwy mini-
stra; określenie to wzbudziło nowe emocje i kontrowersje, gdy wydawa-
ło się, iż sam fakt tworzenia nazw żeńskich został już w polszczyźnie 
(przynajmniej nieoficjalnej i półoficjalnej) zaakceptowany, zapewne dla-
tego, że derywacja paradygmatyczna w kategorii nazw żeńskich jest 
mechanizmem rzadkim i nie została uaktywniona w szerszym zakresie; 

– wyraźną produktywność w kategorii nazw narzędzi zyskał w ostatnim 
dwudziestoleciu sufiks -arka; wcześniej służący tworzeniu nazw ma-
szyn do pewnych czynności mechanicznych: koparka, tokarka, suszar-
ka, wyciągarka, potem osłabił swą produktywność (nie ma go w indek-
sie a tergo Tokarskiego z 1993 r.), po czym zyskał ją na nowo, stając 
się sufiksem do tworzenia nazw narzędzi związanych z coraz wyższą 
technologią, z czasem także elektroniczną, wirtualną: zamrażarka, 
zmywarka, kopiarka, kserokopiarka, niszczarka, drukarka, zmieniarka, ła-
dowarka, nagrywarka, przegrywarka, wypalarka, przeglądarka, wyszukiwarka; 

– sufiks czasownikowy -ować wykorzystywany do tworzenia czasowni-
ków od obcych podstaw: mejlować, esemesować, serfować itd.; 

 powstanie nowych formantów wydzielonych z zapożyczeń 
– uwolnienie w języku polskim jako nowego sufiksu cząstki -ing: trening < 

< trenować, parking < parkować, monitoring < monitorować, konsulting < kon-
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sultować, bloking < blokować, drybling < dryblować, surfing < surfować, spon-
soring < sponsorować, sponsor, lobbing < lobbować, lobby, jachting < jacht3. 
Owe zapożyczenia powodują też tworzenie innych formacji cza-
sownikowych, np. monitoringować, które wykorzystują inny wzór, do-
dawanie czasownikowego sufiksu -ować do pełnej postaci zapoży-
czenia: dubbing > dubbingować, doping > dopingować, swing > swingować, 
więc -ing nie zawsze staje się sufiksem. Jednak wzór, dzięki któremu 
można było oddzielić jako sufiks (sufiksoid) cząstkę -ing ze wskaza-
nych zapożyczeń zadziałał na tyle silnie, że spowodował nawet po-
jawienie się już czysto polskich, utworzonych na rodzimym gruncie 
efemeryd (dowcipów): drzewing (jako przeciwwaga do joggingu) czy 
sklepowy patrzing (jako uzupełnienie czy przeciwieństwo shoppingu). 
Z kolei w programie uroczystości towarzyszących nadaniu Józefowi 
Szajnie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego czyta-
my pod datą 14 maja 2003: „S z a j n i n g  przedmiotu, czyli wędrówka bu-
ta – warsztaty edukacji twórczej dla studentów Uniwersytetu Ślą-
skiego” (podkr. – JT). Oczywiście, trzy ostatnie przykłady to efeme-
rydy, świadczą one jednak niezbicie o istnieniu w świadomości mó-
wiących Polaków cząstki -ing, którą można dołączyć do różnych 
podstaw, by tworzyć nowe, choćby jednorazowe nazwy; 

– ożywił się w ostatnich latach obcy sufiks -ada wydzielony z zapoży-
czenia olimpiada; powstały więc kolejne nazwy: osiedlada, familiada, mi-
roniada, telefoniada, uniwersjada, socjoliada; 

 powstanie formantoidów z przesunięć granic między podstawą i for-
mantem 
– za taki proces można uznać wydzielenie cząstki -holik, która pozwala 

utworzyć takie formy, jak pracoholik, seksoholik, zakupoholik, a nawet 
efemerydy lingwoholik czy podróżoholik na wzór alkoholik; zgodnie 
z wzorem, z budową słowotwórczą wzorcowego alkoholik, nowe 
formy winny mieć postać: pracyk, seksyk, zakupyk – ale wtedy byłyby 
niewyraziste, nieznaczące, w tym wypadku zatem kryterium wyrazi-
stości należy postawić wyżej niż kryterium zgodności z systemem. 
Cząstka -holik (formantoid do tworzenia złożeń jednostronnie mo-
tywowanych) wyspecjalizowała się zatem w znaczeniu ‘nadmiernie, 
chorobliwie zajmujący się…, chorobliwie nadużywający…’ 

                                                           
3 Pojawianie i utrwalanie się w języku polskim nowych, obcych sufiksów omawia Wasza-

kowa 1994. 



52 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Na pograniczu ożywiania starych technik derywacyjnych i przejmowania 
obcych modeli znajduje się modny obecnie sposób tworzenia ekspresywi-
zmów młodzieżowych. Żargon (socjolekt) młodzieżowy przyniósł ożywie-
nie derywacji dezintegracyjnej (ujemnej, ucięć), która już wcześniej wystę-
powała w specyficzny sposób właśnie w języku młodzieżowym (por. np. 
nazwy przedmiotów szkolnych: matma, mata < matematyka, gegra, gera < geogra-
fia, biola < biologia). Pograniczność dzisiejszych ucięć należy widzieć w tym, 
że wcześniejsze derywaty stosowały dezintegrację z zachowaniem końcówki 
fleksyjnej, więc derywaty pozostawały w tych samych paradygmatach, obec-
ne często stosują ucięcie w dowolnym miejscu wyrazu, często na samogło-
sce, co jest zdecydowanie obcym wzorem. Zawrotną karierę zrobiło w języku 
polskim słowo: spoko, spoks < spokojnie. Na wzór tego typu słowotwórczego 
pojawiły się kolejne: nara < na razie (typ pożegnania), rewela, rewelka < rewelacyjnie 
(można tu też widzieć polski sposób dezintegracji z zachowaniem paradygmatu, 
jeśli za podstawę słowotwórczą wziąć rzeczownik rewelacja), trauma < trauma-
tycznie (co za trauma!), klima < klimatyzacja (auto z klimą), siema < jak się masz 
(pozdrowienie spopularyzowane przez Jurka Owsiaka, twórcę Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, młodzieżowej akcji zbiórki pieniędzy służących 
pomocy medycznej dla noworodków i małych dzieci), magnet < magnetofon, 
komp < komputer (siedziałem cały wieczór na kompie), pozdro (< pozdrowienia), OK 
(wymawiane [ok]), ziom (< ziomal < ziomek; uczestnik grupy o takiej samej 
opcji), a także spoza języka młodego pokolenia Polaków: ksero < kserograf, 
porno < pornografia, retro < retrospektywny, mono < monofoniczny (tu nawet nazwa 
zespołu: De Mono), stereo < stereofoniczny, quadro < quadrofoniczny, mikro < mikro-
skopowy, mikroskopijny, mega < megabajt, euro < Europa, europejski. Wyrazy te 
należy traktować jako ucięcia, tak są postrzegane przez użytkowników. Jest 
to współcześnie jeden z najpowszechniejszych sposobów tworzenia ekspre-
sywizmów, formacji potocznych. Do nich należy dodać – wcześniej wspo-
mniane – ucięcia z zachowaniem paradygmatu: muza (w reklamie radiowej: 
Nie przypuszczałem, że tam będzie taka świetna muza), impra < impreza i derywację 
dezintegracyjno-paradygmatyczną (gdzie ucięciom towarzyszy zmiana para-
dygmatu przez dodanie końcówki, np. pluraliów tantum: schizy < schizofrenia 
(mieć schizy), haluny < halucynacje (mieć haluny), utworzenie przysłówka w formie 
wyrażenia przyimkowego z przysłówka tradycyjnego: na maksa < maksymalnie 
(bawiliśmy się na maksa). 

We wszystkich wskazanych sytuacjach – zarówno z punktu widzenia 
twórców nowych jednostek językowych, jak i ich deszyfratorów – działa 
tendencja do automatyzacji technik derywacyjnych – wybierane są raczej te 
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mechanizmy derywacyjne (formanty i formantoidy), które nie powodują 
alternacji i innych komplikacji, ale też te, które są najwyrazistsze i najpow-
szechniejsze dla danej kategorii słowotwórczej (szczególnie przy grupach 
wielkich liczbowo). 

W nowej rzeczywistości – szczególnie w środowiskach związanych z nau-
czaniem języka polskiego – konieczne jest nazywanie narodowości i obywa-
teli państw, których wcześniej nie było na mapach świata. Dotyczy to choć-
by państw byłego ZSRR, których obywatele oczekują wyraźnego rozróżnie-
nia między narodowością a obywatelstwem. Stąd obok krótkich dezintegra-
cyjnych dawnych form nazw narodowości (wystarczających, gdy mieliśmy 
do czynienia z republikami w ramach państwa radzieckiego): Kazach, Uz-
bek, Turkmen, Tadżyk, Kirgiz, Ormianin pojawiają się nowe: Kazachstańczyk 
(czasem też Kazachstanin), Uzbekistańczyk, Turkmenistańczyk, Tadżyki-
stańczyk, Kirgistańczyk, Armeńczyk. Formant -czyk bywa do tworzenia tych 
nowych nazw mieszkańców (obywateli) używany znacznie częściej niż -anin 
(Kazachstanin, Uzbekistanin, Kirgistanin). Podejście to nosi znamiona automa-
tyzacji technik, opiera się bowiem na (zapewne nie do końca uświadomio-
nej) przewadze frekwencyjnej sufiksu -czyk w budowie nazw mieszkańców 
państw w porównaniu z sufiksem -anin (na 1654 motywowanych słowotwór-
czo nazw mieszkańców aż 76% to formacje z sufiksem -czyk, tylko 8% to 
derywaty z sufiksem -(an)in (ten sufiks bowiem wyspecjalizował się w two-
rzeniu nazw mieszkańców miast). 

Tworzenie nowych nazw mieszkańców państw jest koniecznością poli-
tyczną, oczekują tego przybywający do Polski obywatele nowych krajów, 
którzy reprezentują wieloraką tożsamość narodową i etniczną, np. w Ka-
zachstanie Kazachowie stanowią (tylko) 44% mieszkańców, poza tym żyją 
tam: Rosjanie 36%, Ukraińcy 5%, Niemcy 4%, Uzbecy, Polacy 0,5% i inne 
narodowości. 

Wartość aktu mowy jest przede wszystkim mierzona skutecznością. Temu 
celowi podporządkowuje się sposoby, metody i techniki nauczania. One 
również winny być skuteczne. Dlatego tak ważne jest nie tyle wyuczanie 
pojedynczych słów, szczególnie spośród tych nowych, modnych, ile wska-
zanie tendencji i kryteriów oceny neologizmów. 

                                                           
4 Zgodnie z: Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. Komisja Standaryzacji Nazw Geo-

graficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie Kraju. Konsultacja językowa: An-
drzej Markowski, Ewa Wolnicz-Pawłowska. Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 
Warszawa 2003. 



54 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Literatura 

Janowska A., 2007, O swoistości derywacji na tle innych sposobów nominacji, w: Achtelik A., Tambor 
J., red., Sztuka czy rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego, Katowice: Gnome. 

Markowski A., 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN. 

Miodunka W., 1992, Język polski jako obcy: programy nauczania na tle badań współczesnej polszczyzny. 
Zbiór materiałów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sawicka G., 1999, Zapożyczenia a (nie)świadomość językowa (na przykładzie zapożyczeń angielskich), 
w: Miodek J., red., Mowa rozświetlona myślą. Świadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Po-
laków, przy współpr. M. Zaśko-Zielińskiej, I. Borkowskiego, Wrocław: Wydawnictwo Uni-
wersytetu Wrocławskiego. 

Seretny A., 2011, Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań 
ilościowych, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Sokołowska K., 2012, Polszczyzna lektorów uczących języka polskiego jako obcego – wybrane zagadnie-
nia, „Kwartalnik Polonicum”, nr 12. 

Tokarski J., 1993, Schematyczny indeks „a tergo” polskich form wyrazowych, oprac. i red. Z. Saloni, 
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 

Waszakowa K., 1994, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. Rzeczowniki sufiksalne obce, 
Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 

A Few Remarks on Prevailing Lexical Dispositions in Teaching Polish as a  
Foreign Language 

The article presents the most important language rules and tendencies in teaching Polish as a 
foreign language. The author fully discusses word lists that are obligatory on different levels 
of proficiency in Polish language, pointing out to their advantages and disadvantages. She 
reminds about the necessity of completing such lists caused by intensive globalization and 
computerization. The article presents also problems concerning language used by young 
people nowadays, that is not only under the process of constant changes but it also becomes 
‘out of date’ very quickly. Using fashionable words and words that have become commonly 
used as an example the author of the article proves the importance of language intuition 
while preparing lists of vocabulary for a certain level of language proficiency. The author 
concentrates also on describing problems concerning methods of teaching Polish as a foreign 
language that are connected with the rapid evolution of the language. 

Key words: Polish as a foreign language, evolution of Polish language, teaching Polish lan-
guage, lexicon, inflexion 
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JERZY KOWALEWSKI 
Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki 

Lwów 

Język polski (nie)jako obcy.  
Wyzwania nowej dekady 

Wspomnień czar… 

Jest rok 1996, kończę polonistykę, kurs dla lektorów języka polskiego jako 
obcego (wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim), otwierają się przede mną 
pierwsze drzwi do przedsionka świata tajemniczego: cudzoziemcy, inne książ-
ki, inne metody, wielcy tamtego świata, którzy zeszli z glottodydaktycznych 
gór, by nam, kandydatom na kandydatów na lektorów uchylić rąbka swych 
tajemnych i niemal magicznych nauk. Za tym szło podmiotowe traktowanie 
studenta, pokora dydaktyczna, nastawienie na skuteczność nauczania1. No 
i pokusa, by jakoś to doświadczenie wykorzystać w pracy na co dzień, w ciągu 
roku szkolnego, na lekcjach z dziećmi i młodzieżą polską w Polsce, ewentual-
nie w pracy za granicą. Jednak wzajemne przenikanie glottodydaktyki poloni-
stycznej i polonistyki krajowej w wydaniu uniwersyteckim – przede wszystkim 
metodyczno-dydaktycznym – było (i jest do dziś) znikome, ze szkodą dla obu 
stron. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak się dzieje i czy 
coś można zmienić, czy może ta zmiana już zachodzi? 

Perspektywa glottodydaktyczna: pola wzgardzone 

Myślę, że przytoczone wyżej subiektywne odczucia były typowe dla koń-
czących specjalność nauczycielską w latach 90. XX wieku i wcześniej. 
                                                           

1 Klient zapłacił i ma otrzymać produkt. 
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Wchodząc w bramy glottodydaktyki polonistycznej, można było odkryć, że 
zdobyta na polonistyce wiedza nadaje się do twórczego przekształcenia. 
Okazywało się, że teorie gramatyki opisowej trzeba „dopasować” do sku-
teczności nauczania, o tak pięknie wyuczonych jerach i przegłosach nie ma 
komu opowiadać, a cała kultura z literaturą („przemycana” w imię poczucia 
patriotycznego obowiązku i z potrzeb serca polonisty…) ma formę skrom-
nego dodatku. Porównując swoje lekcje „z liceum” i obecne zajęcia lektora-
towe, prowadzący dochodzi do wniosku, że to, co robi jest o wiele lepsze: 
bo ma pragmatyczne cele, namacalną skuteczność, precyzję i ścisłość, daje 
się ewaluować, a ponadto – dzieje się w realnym świecie rynku. Toteż częstą 
reakcją było odrzucenie doświadczeń szkoły w całości i raczej naśladowanie 
lekcji języków obcych, na które się kiedyś uczęszczało. Nie bez znaczenia 
jest też fakt, że bardzo wielu teoretyków „pierwszej” glottodydaktyki poloni-
stycznej nie było polonistami. Zatem ich punkt widzenia, przyniesiony 
z filologii obcych, był punktem dominującym, co spowodowało „języko-
znawcze nachylenie polskiej glottodydaktyki”. Czy zatem faktycznie w pol-
skiej szkole nie ma czego szukać, poza ewentualnym porównywaniem kom-
petencji językowych cudzoziemców z poziomu C2 i maturzystów (Prze-
chodzka, Miodunka 2006)? Otóż symbioza dwóch dydaktyk jest możliwa, 
a zbliżenia mogą się okazać twórcze. Warto zauważyć, że: 

W nauczaniu początkowym… 

…dzieci poznają świat – też za pomocą języka. W przypadku nauczania 
języków obcych (i polskiego jako obcego) trwa swoisty wyścig: język, 
w jakim dziecko po raz pierwszy nazwie kolory, dni tygodnia, części odzieży 
itd., będzie już na zawsze językiem „pierwszym”. Zatem wczesne nauczanie 
dzieci (w przedszkolach) jest ważne w przypadku dzieci emigrantów lub 
dzieci polskiego pochodzenia. Wszak język jest jednym z wykładników na-
rodowości. 

Należy jednak zapytać, jak metody nauczania języka ojczystego mają się do 
nauczania dzieci obcojęzycznych, które np. w wieku czterech lat nie mówią 
po polsku ani słowa? Na pewno nie można automatycznie przenosić do-
świadczeń polskiego przedszkola i nauczania początkowego na grunt glotto-
dydaktyki. Można jednak wykorzystać wiele zabaw, szczególnie tych wspo-
magających poznawanie słownictwa (np. cała sfera zabaw z cyframi, liczba-
mi, kolorami itd.) i zanurzających w kulturę polską (!). Również w przypadku 
nauki pisania dydaktyka startuje praktycznie z tego samego punktu. Na po-
czątku lat 90. ubiegłego wieku próbą przeniesienia doświadczeń polskiego 
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nauczania początkowego na grunt edukacji dzieci polskich i polonijnych za 
granicą, były lubelskie propozycje podręcznikowe i metodyczne Heleny 
Metery (Metera 1991, 1992a, 1992b, 1995a, 1995b). Materiały te, choć kryty-
kowane za wysoki poziom trudności (szczególnie Strzeż polskiej mowy) i brak 
odniesień glottodydaktycznych2, nauczyły jednak całe pokolenia małych 
Polaków, szczególnie na Wschodzie, pisać, czytać i mówić po polsku. Prze-
kazały też ogrom wiedzy kulturowej, treści tych było nawet więcej niż 
w polskich podręcznikach do nauczania zintegrowanego (Kowalewski 2007). 
Kanon wiedzy kulturowej w nich zawarty mógł być podstawą do organizacji 
konkursów – a więc de facto służyć do pierwszych prób testowania wiedzy 
o Polsce na długo przed powstaniem Podstawy programowej dla uczniów polskich 
uczących się za granicą. Wydawać by się mogło, że wystarczy wziąć pod uwagę 
głosy krytyki, „dorobić” do tych materiałów część komunikacyjną, uprościć 
teksty i powstanie doskonała seria podręczników dla najmłodszych dzieci 
polskiego pochodzenia mieszkających poza Polską. Nadzieją na realizację 
takiej idei jest MEN-owski projekt podręcznika internetowego Włącz Polskę! 
Powstające tam „atomy” edukacyjne mogłyby łączyć odpowiednio dosto-
sowane do możliwości językowej uczniów teksty3 z kształceniem przede 
wszystkim kompetencji komunikacyjnej. Choć role komunikacyjne tak ma-
łych dzieci są ograniczone (jako członków rodziny, jako uczniów, klientów 
niektórych sklepów, konsumentów kilku usług, członków Kościoła), to 
nawet na tej bazie można skonstruować wystarczająco wiele sytuacji komu-
nikacyjnych. Jeżeli zaistnieją one na tle realiów miejscowych z uwzględnie-
niem śladów polskości, to ziści się też idea interkulturowego kształcenia 
języka obcego (drugiego) i międzykulturowego kształcenia języka ojczystego 
(pierwszego, odziedziczonego). 

W nauczaniu dzieci w szkole podstawowej… 

…(w klasach IV–VI) warto wykorzystać metody podstaw analizy tekstu 
literackiego. Na tym etapie edukacji są to przecież najprostsze rozmowy 
„komunikacyjne”: kto do kogo mówi, o czym, w jakiej sytuacji (lirycznej), 
kim jest bohater, jak wygląda, elementy charakterystyki postaci itp. Uczone 
tu formy wypowiedzi ustnej czy pisemnej, np. opis, opowiadanie, streszcze-
nie, wypowiadanie opinii, są takie same (!), jak te wymagane potem na lekto-
                                                           

2 Przede wszystkim nikłą zawartość materiałów i ćwiczeń kształcących sprawność ko-
munikacyjną. 

3 A nawet tylko ilustracje, nagrania, fragmenty filmów. 
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ratach czy egzaminach certyfikatowych. A podaje się tu potrzebne zwroty, 
wyrażenia, słownictwo. Oczywiście nauczyciele pracujący na co dzień 
z dziećmi mniej lub bardziej świadomie korzystali z książek „z Polski”, czę-
sto i hojnie przekazywanych do dziś „na Wschód” przez wszelkie wydawnic-
twa po zmianie programów nauczania i podstaw programowych. Nie mieli 
zresztą wyboru, bo lukę między serią Heleny Metery a książkami dla doro-
słych próbują zapełnić dopiero w ostatnich latach pozycje Lubię polski 
Agnieszki Rabiej (2009 i 2010) i Bawimy się w polski Aleksandry Achtelik 
i Berdnadety Niesporek-Szamburskiej (2009) oraz wspomniany wyżej pod-
ręcznik internetowy Włącz Polskę! Warto też wspomnieć o podręcznikach 
wydawanych lokalnie na Wschodzie i Zachodzie. Ich ocena merytoryczna 
i dydaktyczna mija się z celem, skoro spełniały jakoś swoją rolę w danych 
warunkach, często z braku alternatywnego wyboru. Niektóre z nich były 
dodrukowywane, wznawiane, poprawiane. Najczęściej naśladowały pod-
ręczniki ze szkół w Polsce lub, w najlepszym przypadku, miejscowe pod-
ręczniki do nauki języków obcych. Dziś, w roku 2012, nie słabnie wielkie 
wołanie o metodykę nauczania języka polskiego jako drugiego języka dzieci 
i młodzieży z założoną metodą nauczania (przy czym z racji ograniczeń 
wiekowych: mentalnych i słownikowych oraz ograniczenia ról komunikacyj-
nych, nie może to być prosta kopia metody komunikacyjnej dla dorosłych 
w wersji dla dzieci). Wielu odpowiedzi dostarcza „zwykła” szkoła. 

Nauczanie w gimnazjum (klasy VII–IX)… 

…to okres powolnego przejścia z nauczania języka ku szeroko rozumianej kul-
turze polskiej w kontekście europejskim (odwrotnie?). Sam język przestaje być 
„uczony”, zaczyna być opisywany. Zarówno zakłócone proporcje język-
-literatura, jak i gramatyka opisowa mogą glottodydaktyka odstraszyć. Tu jednak 
warto wykorzystać metody prezentacji kontekstu kulturowego, o ile taki kon-
tekst w programie jpjo założymy. O potrzebie wprowadzania kontekstu pisałem 
już wielokrotnie z racji promocji i prezentacji programu kulturowego w naucza-
niu języka polskiego poza Polską. Za wykorzystaniem takiej opcji przemawia 
fakt, że w tej grupie wiekowej znajduje się młodzież, która jest niejako pośrod-
ku: przeszła już elementarne kursy językowe lub zna język z domu (i rozumie, 
mówi po polsku), ale do ewentualnych egzaminów językowych sensu stricto musi 
się jeszcze przygotować. Przed sobą ma kilka lat zajęć w szkole sobotniej, na 
fakultetach. Czym zapełnić lekcje? Tu z pomocą przychodzi metoda kulturowa 
realizująca program kulturowy. Łączy metodykę nauczania języków obcych 
metodą komunikacyjną z tekstami kultury (por. tabela 1). 
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Tabela 1. Nauka języka obcego a teksty kultury 

 mówienie czytanie słuchanie pisanie gramatyka 
socjokultura  
realia  
doświadczenie 
kulturowe 

     

Każda lekcja (spotkanie kulturowe) powinna maksymalnie wypełniać wy-
znaczone pola. Poniżej: przykład ćwiczeń według metody kulturowej do 
pracy z tekstem kultury Jechać do Lwowa Adama Zagajewskiego: 

Jechać do Lwowa 
Rodzicom 

Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać 
do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie, 
gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się 
ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do 
Lwowa, w środku nocy, w dzień, we wrześniu 
lub w marcu. Jeżeli Lwów istnieje, pod 
pokrowcami granic i nie tylko w moim 
nowym paszporcie, jeżeli proporce drzew 
jesiony i topole wciąż oddychają głośno 
jak Indianie a strumienie bełkocą w swoim 
ciemnym esperanto a zaskrońce jak miękki 
znak w języku rosyjskim znikają wśród 
traw. Spakować się i wyjechać, zupełnie 
bez pożegnań, w południe, zniknąć 
tak jak mdlały panny. I łopiany, zielona 
armia łopianów, a pod nimi, pod parasolami 
weneckiej kawiarni, ślimaki rozmawiają 
o wieczności. Lecz katedra wznosi się, 
pamiętasz, tak pionowo, tak pionowo 
jak niedziela i serwetki białe i wiadro 
pełne malin stojące na podłodze i moje 
pragnienie, którego jeszcze nie było, 
tylko ogrody chwasty i bursztyn 
czereśni i Fredro nieprzyzwoity 
(…). 
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Ćwiczenia: 

1. Proszę przeczytać cały wiersz. 
2. Jak myślisz, czy poeta pojechał do Lwowa, czy nie? Dlaczego? 
3. Ćwiczenia językowe: 

a) Proszę ułożyć dialog w informacji kolejowej w Krakowie: proszę 
zadać kilka pytań o możliwe połączenia ze Lwowem (proszę podać 
realne informacje). 

b) Proszę kupić bilet z Krakowa do Lwowa na wybrany pociąg. 
c) Przyjeżdża do Ciebie do Lwowa znajomy z Polski „we wrześniu” 

lub „w marcu”. Telefonuje. Proszę ułożyć dialog telefoniczny na 
temat pogody i tego, co powinien wziąć ze sobą. 

d) „w moim nowym paszporcie” 
Proszę odpowiedzieć na słowa skierowane do Ciebie na granicy: 
– Jak się nazywasz? . . . . . . . . . . .  . 
– Do kogo jedziesz? . . . . . . . . . . .  . 
– Jak długo będziesz/byłeś w Polsce? . . . . . . . . . . .  . 
– Czy (ile razy) byłeś już w Polsce? . . . . . . . . . . .  . 
– Gdzie byłeś? . . . . . . . . . . .  . 
– Dokąd (gdzie) jedziesz? . . . . . . . . . . .  . 
– Jak ma na imię twoja mama i tato? . . . . . . . . . . .  . 
– Co masz w plecaku? . . . . . . . . . . .  . 

e)  „w środku nocy” 
Proszę podać inne pory dnia. 

f)  Na podstawie tekstu proszę dokończyć zdanie: „Bohater wiersza  
 pojechałby do Lwowa, jeżeli Lwów istniałby, . . . . . . . . . . . ”. 
g)  „zupełnie bez pożegnań” 

Proszę napisać, co powiesz lub powiedzą do ciebie: 
– Kolega przed egzaminem: . . . . . . . . . . .  . 
– Tato do Ciebie przed wycieczką: . . . . . . . . . . .  . 
– Ty do mamy, która wyjeżdża do sanatorium: . . . . . . . . . . .  . 

h)  „ślimaki rozmawiają o wieczności” 
Proszę ułożyć czterozdaniowy dialog „ślimaków” o wieczności: –  
. . . . . . . . . . .  . 

5.  Lwów: „pod parasolami / weneckiej kawiarni”; „katedra wznosi się”.  
 Proszę przygotować informacje o tych obiektach, przygotować pre- 
 zentację fotograficzną lub multimedialną. 
6.  Proszę znaleźć informacje, jakie związki łączą A. Zagajewskiego ze  
 Lwowem. Proszę udokumentować te związki (przygotować fotografie,  
 inne teksty) oraz podać źródło informacji. 
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Tego typu lekcje są przygotowywane dla konkretnych grup i choć mają 
charakter uniwersalny, jednak wymagają lokalnych modyfikacji. Powyższe 
przykładowe ćwiczenia są przeznaczone dla uczniów na Ukrainie, zwłaszcza 
na Ukrainie Zachodniej. Dla uczniów np. w Chicago mogłyby to być pole-
cenia typu: podaj krótkie informacje geograficzne i historyczne o Lwowie, 
jakie znasz związki Lwowa z historią Polski, jakie są podobieństwa i różnice 
sytuacji Polaków we Lwowie i w Chicago, „pod parasolami / weneckiej 
kawiarni”; „katedra wznosi się”: podaj kilka charakterystycznych punktów 
na mapie Chicago, którymi scharakteryzowałbyś miasto, czy są to punkty 
jakoś związane z polskością? itp. 

Warto jednak przestrzec, by „nie przejść całkiem na drugą stronę” i za-
pominając o komunikacji, nie pozostać na kształceniu słuchania („bo słucha 
przecież jeden drugiego”), pisania, mówienia („bo przecież mówią i piszą”), 
dodając ewentualnie trochę gramatyki „na siłę”, najlepiej trudnej i nieprzy-
datnej (np. odmianę liczebników zbiorowych). Metoda kulturowa ma w sobie 
trzy podstawowe założenia: 

1. w każdej lekcji musi być komunikacja: przydatna, „trzymająca się ży-
cia”, „wychodząca” z tekstu kultury (cytatem, nawiązaniem, odwoła-
niem); 

2. wszystkie sprawności (włącznie z gramatyką) muszą być ze sobą po-
wiązane tematem lub zagadnieniem językowym; 

3. tekst musi być odpowiednio przygotowany (fragment, skrót, nawet „po-
prawa błędów” lub zamiana archaizmów i słów ze zbyt wysokiego pozio-
mu zaawansowania) i osadzony w kontekście innych tekstów kultury. 

W praktyce szkół sobotnich na świecie (w tego typu szkołach dominuje 
taka grupa wiekowa uczniów) rzadko są osobne lekcje z historii, geografii, 
muzyki, „narodoznawstwa” czy literatury polskiej. Najczęściej są to jedne 
zajęcia z „języka polskiego”, a wprowadzenie kontekstu kulturowego do 
języka polskiego nauczanego metodą komunikacyjną może same lekcje języ-
kowe ubogacić, ucząc przy tym szeroko rozumianej polskości. 

Okres szkoły średniej… 

…to w polskich liceach czas przede wszystkim mniej lub bardziej twórczych 
i samodzielnych interpretacji tekstów. Choć ćwiczenia „otwierające” teksty 
mają swoich zwolenników także wśród glottodydaktyków (Czerkies 2006, 
2008; Mędak 2007), szczególnie uczących na wyższych poziomach zaawan-
sowania, z samą glottodydaktyką komunikacyjną mają niewiele wspólnego. 
Wydaje się, że należy tu zachować umiar. Wyrugowanie z glottodydaktyki 
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polonistycznej pracy z tekstem kultury prowadzi do karykaturalizacji metody 
komunikacyjnej na poziomach najwyższych, na których za komunikację 
uważa się wyrażanie „skomplikowanych” uczuć czy pisanie exposé (por. Ja-
nowska 2010). Z kolei komunikacja tylko w oparciu o teksty kultury prowa-
dzi do zawężenia nauki języka jedynie do pól humanistycznych. Z rozwiąza-
niem przychodzi znów koncepcja metody kulturowej, która na tym etapie 
nauczania języka stawia za punkt wyjścia tylko teksty kultury, jednak na ich 
podstawie prowadzi do różnych odmian współczesnego języka polskiego, 
np. z Lalki łatwo przechodzi się do języka techniki, medycyny, psychologii, 
z III części Dziadów do języka urzędowego, prawniczego itd. (por. Kowalew-
ski 2008). W metodzie tej wszystko łączy się ze wszystkim, gdyż w tle dane-
go tekstu kultury i danej odmiany języka pojawiają się w całym wachlarzu 
realia: od społecznych po historyczne. Granicą jest zbędna w glottodydakty-
ce stylistyczna analiza strukturalna tekstu, poszukiwanie kontekstów histo-
ryczno-literackich, „tła epoki” czy „genezy dzieła” oraz „konteksty interpre-
tacyjne”. Tutaj tzw. prawda interpretatorów nie jest istotna, kluczowe jest 
poszukiwanie treści oraz wyrażanie jej przez uczących się w adekwatnych 
(w miarę poprawnych) formach językowych. Wymiernym zyskiem kulturo-
wym jest zanurzenie uczących się w polskiej kulturze oraz przede wszystkim 
doświadczenie wspólnoty z rodzimymi użytkownikami języka poprzez kon-
takt z tymi samymi symbolami, mitami kultury. Poprzez postawienie istot-
nych (nieraz trudnych i niewygodnych) pytań egzystencjalnych, wynikających 
z tekstu polskiej kultury, następuje ogólny wzrost duchowy ucznia, ziszcza 
się więc idea interkulturowego nauczania języków obcych. Te konkretne 
„zyski” kulturowe mogą być poważną „konkurencją” dla bliżej nieokreślo-
nego przyrostu wiedzy i umiejętności językowych na poziomach C. Powstaje 
też pytanie: czy istnieje w ogóle nauczanie języka obcego czystą metodą 
komunikacyjną na poziomach C i czy po B2 język jest jeszcze obcy? 

Perspektywa dydaktyki języka ojczystego: pola nieznane 

Z własnego doświadczenia wiem: w świadomości większości „zwykłych” 
nauczycieli i dyrektorów szkół glottodydaktyka polonistyczna nie istnieje. 
Można ją ewentualnie zakwalifikować jako egzotyczne nieco nauczanie doro-
słych. Oczywiście gros lektorów wywodzi się z polonistyki krajowej, wówczas 
sięgają oni mniej lub bardziej udanie do doświadczeń ze swoich szkół. Czy 
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jednak mogą swoje doświadczenia przenieść na grunt polskiej szkoły? Prawdo-
podobnie takie próby podejmują4, jednak własne doświadczenia prowadzą mnie 
do kilku pomysłów na wykorzystanie glottodydaktyki polonistycznej na gruncie 
edukacji krajowej. Glottodydaktyczny punkt widzenia może pomóc w: 

– podejściu do ucznia, jako podmiotu nauczania, który ma prawo mieć 
inne od uznanych pomysły na „otwarcie” tekstu kultury; 

– egzekwowaniu myślenia, umiejętności dostosowywania nawet najbar-
dziej abstrakcyjnych i archaicznych tekstów do współczesnego życia; 

– nauczaniu umiejętności, nie: przekazywaniu wiedzy. Spojrzenie na lekcję 
jako na skrzyżowanie wszelkich sprawności komunikacyjnych (!) z tekstem 
kultury. Również w polskiej szkole jest możliwe wyniesienie z danej 
lekcji umiejętności językowych poza ogólnym „pogadaniem” (lub nie-
stety posłuchaniem…) na temat danego tekstu kultury. Również w pol-
skiej szkole potrzebne są prezentacje wzorców komunikacyjnych: ust-
nych (np. zwroty do adresata, rozmowa telefoniczna, składanie życzeń, 
kondolencje, gratulacje, podziękowania…) i przede wszystkim pisemnych 
(wzory pism urzędowych, listów i e-maili oficjalnych). Ważne są lekcje 
socjokulturowe, np. do kogo nie wypada pisać SMS-ów, jak zachować 
się wobec osób na stanowiskach państwowych i kościelnych itd.); 

– prezentowaniu polskiej kultury na tle europejskim, nie zaś odwrotnie. 
Pomaga w tym pamięć glottodydaktyka polonistycznego, że uczy języka 
polskiego (z całym szacunkiem dla innych języków). To język polski ma 
wartość rynkową, podobną może mieć polska kultura; 

– budowaniu poczucia wartości polskiej kultury u uczniów. Dla uczonych 
obcokrajowców polska kultura nie jest „święta” i rzadko zachwyca, a na 
pewno nie zachwyca piękno stylistyki. Trzeba się naprawdę napracować, 
by ukazać obiektywną wartość naszych dzieł – w cytacie, myśli, idei, sym-
bolu, oryginalności na tle epoki itd. Tak ukazana wartość kultury na pewno 
pozostanie dłużej w młodych umysłach niż przekazana jako dogmat; 

– trzeźwym podejściu do polskiej kultury. Z powodów wymienionych 
wcześniej wiele tekstów kultury można potraktować tylko jako doku-
ment epoki i… źródło do ćwiczeń językowych. Przekazanie umiejętno-
ści krytycznego spojrzenia na polskie „świętości” pomoże w umiejętno-
ści krytycznego spojrzenia na oferty (pop)kultury współczesnej, ale też 
w oparciu się tendencjom odrzucenia wszystkiego, co polskie jako ma-
łowartościowe; 

                                                           
4 Np. propozycją skierowaną też do polskiej szkoły jest książka E. Lipińskiej do nauczania 

ortografii dla obcokrajowców Nie ma róży bez kolców (Lipińska 1999). 
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– zupełnie odmiennym i świeżym spojrzeniu na polską kulturę (por. Ad-
amczyk 1999); 

– uczeniu na języku polskim języka polskiego, a więc, najprościej mówiąc: 
pisania, czytania i mówienia. Rozszerzając: pisania konkretnych form 
wypowiedzi, czytania ze zrozumieniem globalnym i szczegółowym, 
mówienia w jakimś układzie kompozycyjnym i na temat, czyli z odwo-
łaniami, cytatami, przytoczeniami itd. 

Wyzwanie nowej dekady: pola połączone 

A gdyby tak te pola połączyć? Zwłaszcza, że krzyżują się tu jeszcze zdo-
bycze refleksji teoretycznej: językoznawczej, literaturoznawczej, glottody-
daktycznej (w tym glottodydaktyki polonistycznej), metodycznej, dydaktycz-
nej, psychologicznej oraz idei kształcenia międzykulturowego. O ile począ-
tek wieku XXI, ósma dekada nauczania jpjo, była czasem wprowadzania 
jpjo do struktur światowych5, co musiało dziać się szybko i zdecydowanie, 
bez zbędnego „marudzenia” i teoretycznych sporów, o tyle dekada dziewiąta 
może być nieco spokojniejszym czasem na refleksję i wspólne ubogacanie 
się. W najbliższych latach widzę kilka obszarów do zagospodarowania: 

– Czy każdy polonista powinien być glottodydaktykiem? W pewnym sen-
sie tak. Nowe czasy niosą nowe wyzwania dla polonistów: nauczanie 
języka polskiego poza Polską za sprawą tzw. nowej emigracji stało się 
masowe, podobnie jak emigracja absolwentów polonistyki w poszuki-
waniu pracy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że kończącemu dziś 
polonistykę absolwentowi przyjdzie nauczać polskiego poza Polską – 
jako języka drugiego (odziedziczonego) lub jako obcego: w szkołach 
sobotnich, na kursach czy na korepetycjach. I będzie to przede wszyst-
kim nauczanie dzieci i młodzieży. Może więc warto byłoby pomyśleć 
o stworzeniu w ramach polonistyk krajowych również kursów, zajęć 
z nauczania języka polskiego inaczej? Problemu nie rozwiązują studia 
podyplomowe lub magisterskie II stopnia z glottodydaktyki poloni-
stycznej, gdyż dotyczą tylko niewielkiej części polonistów. Poza tym 
w programach tych studiów nie wprowadza się uczenia dzieci. Sama 
teoretyczna glottodydaktyka polonistyczna powstała w oparciu o do-

                                                           
5 ALTE, certyfikacja. 
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świadczenie i badania przeprowadzane na dorosłych uczących się języka 
polskiego jako obcego. Zarówno poloniści, jak i glottodydaktycy polo-
niści (i niepoloniści), skierowani do nauczania dzieci i młodzieży, mu-
szą sami jakoś sobie radzić. Z tego radzenia na pewno wynikną z cza-
sem „oddolne” refleksje teoretyczne. Może jednak warto ten proces 
przyspieszyć i wprowadzić na naukowe tory? 

– Czy każdy glottodydaktyk powinien być polonistą? W pewnym sensie 
tak. Na glottodydaktykę polonistyczną należy spojrzeć szerzej niż tylko 
na ograniczoną do studentów ośrodków uniwersyteckich, lektoratów 
i kursów językowych. Praca w środowiskach polskich lub polonijnych 
dzieci wymaga od nauczycieli przynajmniej minimalnych kompetencji 
kulturowych. Kompetencje te nie przyrastają wraz z wiedzą o literatu-
rze polskiej, ale z umiejętnościami wplatania tekstów polskiej kultury 
do edukacji językowej. Tymczasem obecnie kolejni glottodydaktycy 
neofilolodzy zostają profesorami odpowiedzialnymi za kształcenie 
przyszłych lektorów i nauczycieli jpjo w kraju i za granicą, zabierają 
głos w sprawach nauczania kultury polskiej, a nawet piszą programy 
nauczania, podręczniki i konspekty lekcji dla edukacji polonistycznej 
poza Polską. Czy potrafią i zechcą tę kompetencję przekazać? 

– Czy wszyscy wiedzą wszystko o wszystkim? To oczywiście pytanie re-
toryczne… Dlatego potrzebne jest przenikanie pól uniwersyteckich, 
szkolnych i działających gdzieś na pograniczu projektów edukacji mię-
dzykulturowej. Obecnie ta przenikliwość jest ograniczona: między po-
szczególnymi ośrodkami uniwersyteckimi6, między uniwersytecką „górą” 
a dydaktycznym „dołem” – w zakresie wsparcia metodycznego „z góry” 
– adekwatnego do potrzeb, w tym – podczas odpowiedniego przygo-
towania przyszłych lektorów kształconych na studiach podyplomo-
wych i magisterskich. W zakresie zapotrzebowań będzie chodziło 
o uwzględnianie potrzeb i dorobku praktyki szkolnej czy rozszerzenie 
refleksji teoretycznej na pola dydaktyki dzieci i młodzieży. Dużym wy-
zwaniem jest też wykorzystanie pomysłów na modną ostatnio edukację 
międzykulturową. Zagospodarowanie jej dorobku, przede wszystkim 
ciekawych pomysłów na konkretne lekcje, ale też uznanie za słuszną 
idei kształcenia regionalnego w duchu interkulturowości, pozostaje 
w zgodzie z glottodydaktycznym trendem lat ostatnich: tworzenia odręb-

                                                           
6 Marzeniem pozostaje wzajemna wiedza o swoim dorobku i badaniach oraz… uwzględ-

nianie jej w pracach. 
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nej drogi nauczania języka drugiego7 (odziedziczonego) osób polskiego 
pochodzenia oraz dzieci tzw. „nowej emigracji”. Nie może to być jed-
nak jedynie redukcja polskiej podstawy programowej. Ponieważ działa-
nia te wyszłyby ze strony glottodydaktyki, można mieć nadzieję, że 
również glottodydaktyka (rozumiana jako komunikacyjne nauczanie 
sprawnościowe) znajdzie swoje miejsce w nowej metodyce. Szczególnie 
wartościowa idea w kształceniu międzykulturowym zawarta jest wśród 
celów edukacji: odnalezienie się mniejszości w kraju zamieszkania. Choć 
z założenia przeznaczona dla mniejszości w Polsce, analogicznie może 
być wdrożona po drugiej stronie granicy, wśród mniejszości polskich. 
Animatorzy projektów kształcenia uchodźców w Polsce również powin-
ni brać pod uwagę dorobek glottodydaktyczny, gdyż w wielu przypad-
kach dzieci i ich rodziców trzeba najpierw od podstaw uczyć języka. 

Program kulturowy w nauczaniu języków obcych (w tym jpjo):  
pola żyzne 

Choć od pierwszych publikacji na temat programu minęło już pięć lat, 
z trudem przebija się on do świadomości glottodydaktycznej, choć powstał 
na jej gruncie. Na innych polach jest raczej zupełnie nieznany. A szkoda, bo 
towarzysząca mu metoda kulturowa krzyżująca konkretną glottodydaktykę 
z płynną (ale z założeniem kanonu) kulturą jest niezwykle skuteczna na 
wszystkich poziomach zaawansowania i we wszystkich grupach wiekowych. 
To propozycja uniwersalna, choć powstała z potrzeby dzieci i młodzieży na 
Ukrainie i tam przede wszystkim jest obecnie stosowana. Dlaczego program 
kulturowy i metoda kulturowa? Ponieważ: 

– przy daniu priorytetu kulturze (nad językiem) pozwala na kształcenie 
w grupach o zróżnicowanych poziomach znajomości języka i (w ogra-
niczonym zakresie) wiekowo; 

– nie szkodząc jakości kształcenia językowego (komunikacyjne nauczanie 
sprawności językowych), pozwala na osiągnięcie „zysków” kulturo-
wych: w odnalezieniu własnej tożsamości, swojego miejsca jako Polaka 
lub sympatyka i „przyjaciela” polskiej kultury na wielokulturowej mapie 
Europy (międzykulturowość, interkulturowe kształcenie językowe); 

– promuje polską kulturę za granicą; 
                                                           

7 I przygotowania pod tym kątem lektorów. 
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– zapełnia lukę metodyczną i dydaktyczną w ofercie glottodydaktyki po-
lonistycznej skierowanej do dzieci i młodzieży; 

– dzięki niej lekcje stają się ciekawsze: dzięki zanurzeniu w kulturze – od 
tekstów kultury począwszy (nauczanie realioznawcze), po doświadcze-
nie kulturowe związane z uczestnictwem w kulturze poprzez śpiew, ta-
niec, zajęcia manualne, kontakt fizyczny z symbolami polskiej kultury, 
doświadczenie obecności „wśród Polaków i ich spraw” w sytuacjach 
autentycznych i symulowanych. 

Program w swych założeniach sięga idei nauczania kultury w ramach nau-
czania języków obcych, które w dwudziestoleciu międzywojennym znalazły 
poczesne miejsce tak w refleksji teoretycznej, jak i w praktyce – przede 
wszystkim w Niemczech. Na II Międzynarodowym Kongresie Nauczycieli 
Neofilologów (Paryż, 1931) przyjęto wnioski, że nauczyciele języków ob-
cych będą nosić tytuł nauczycieli języka i kultury obcej, uczyć zaś kultury 
obcej miano w duchu bezstronności, szacunku i życzliwości. W Polsce owe 
wnioski znalazły odbicie w pracach takich neofilologów jak: Michał Frie-
dländer, Stefania Ciesielska-Borkowska, Zygmunt Czerny, Halina Nieniew-
ska. Na podstawie ich prac można zauważyć, że polska myśl glottodydak-
tyczna (w aspekcie kultury) zmierzała w kilku kierunkach: 

a) kulturoznawstwo nie jest gałęzią wiedzy jako materiał do wykładu, ale 
metodą nauczania opartą na objaśnianiu relacji kultury z językiem, ży-
ciem danego narodu i jego twórczością, materiał kulturowy jest punk-
tem wyjścia do nauczania języka, ma to być materiał wszechstronny 
(nie tylko literatura), prezentowany ilustracyjnie (niewerbalnie), 

b) kulturoznawstwo służy wychowaniu ku zgodnemu współżyciu między 
narodami, nauczyciela ma cechować obiektywizm – nie tendencyjność 
(ani pozytywna, ani negatywna), 

c) poprzez kontakt z kulturą obcą uczniowie powinni lepiej zrozumieć 
kulturę rodzimą (ówczesne podejście interkulturowe), 

d) nie ma możliwości całościowego ujęcia danej (obcej) kultury, nie należy 
też skupiać się na jednym zagadnieniu – chodzi o ogólny kontakt z ob-
cą kulturą, 

e) nauka o kulturze powinna być zorientowana na współczesność (Iwan 1975). 
Na gruncie glottodydaktyki polonistycznej bliskie tym założeniom były 

idee wyartykułowane dopiero na początku XXI w. Maria Elżbieta Sajenczuk 
postulowała „kurs omawiający historię kształtowania się (…) stereotypu 
Polaka (…), szczególnie w kontekście różnic kulturowych między Polską 
a krajami zachodnimi” (Sajenczuk 2000, 54). Piotr Lewiński wyróżniał 
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w kulturze obszar obyczajowy, który wiązał się z doświadczeniem, przeży-
ciem, uczestnictwem w kulturowym życiu Polaków (Lewiński 2000, 124–125). 
Grażyna Zarzycka przedstawiła swój kurs komunikacji kulturowej, którego 
cele są zbieżne z tu prezentowanymi, m.in. „kształcenie umiejętności (…) em-
patii w sytuacji spotkań interkulturowych”, „zrozumienie podobieństw i różnic 
między systemem komunikacyjno-kulturowym obecnym w Polsce (…) a sys-
temami, z których wywodzą się słuchacze”, „uczynienie «lekcji komunikacji» 
lekcją wzajemnego zrozumienia (…), a języka polskiego środkiem, dzięki 
któremu to zrozumienie można budować” i inne (Zarzycka 2000, 135). 

Oczywiście, po wojnie było wiele pomysłów na wprowadzenie kultury do 
nauczanego języka. W poszczególnych językach miało to swoją nazwę, ale 
we wszystkich ograniczało się praktycznie do prezentowania realiów (w tym 
stricte kulturowych, m.in. fragmentów literatury) danego obszaru językowego 
jako dodatku do lekcji językowych (Żmijewska 1987, Korzeniewski 1992, 
Banach 2003): 

Tabela 2. Kultura w nauczaniu języka 

j. niemiecki Landeskunde Kulturkunde Landeswissenschaft 

j. angielski 
area studies Life and 
Institutions Background 
to Britain British Studies

background 
or cultural studies 
cultural background

 

j. angielski 
(USA) 

 crosscultural studies  

j. francuski  
langue et civilisation 
civilisation francaise

 

j. rosyjski stranowiedienije
j. włoski  Civilta
języki obce 
w Danii 

kulturformidling (cultural transmittion)  

języki obce 
w Norwegii

backgrundnskunnskap 
(background knowledge)

kulturkunnskap 
(cultural knowledge)

 

języki obce 
w Szwecji 

realia 
 

kulturorientering 
(cultural orientation). 
kultura emigrantów: 
kulturkunskap (cul-
tural knowledge) – 
cel: nauczenie 
uczniów umiejętno-
ści przekazania wie-
dzy o Szwecji i jej 
społeczeństwie 
w języku obcym
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języki obce 
w Izraelu 

 

reading comprehension 
(czytanie ze zrozumie-
niem) na poziomie 
zaawansowanym.

 

W Polsce prowadzono dyskusje w kręgach neofilologicznych nad tymi 
(przede wszystkim niemieckimi) propozycjami8. Warto przypomnieć kilka 
symptomatycznych myśli dla tego okresu: materiał realioznawczy wymaga 
komentarzy, w pierwszym etapie nauczania w języku ojczystym powinien 
być wprowadzany jako integralna część nauczania języka obcego, a nie jako 
dodatek: „w określonych sytuacjach dydaktycznych uczeń powinien móc 
utożsamiać się z mieszkańcami kraju, którego języka się uczy”, unikać zaś 
„interferencji lingworealioznawczych” (Żmijewska 1984, 71). Od połowy lat 90. 
ubiegłego wieku można mówić o uznaniu miejsca kultury w nauczaniu języ-
ków obcych. Dyskusje zmierzać będą w kierunku j a k , nie zaś c z y . Mate-
riałem do dyskusji stały się m.in. tezy ABCD w nauczaniu realioznawstwa 
niemieckiego9, nauczanie „cywilizacji” w językach francuskim i angielskim 
(uczonym jako obce). Na początku XXI wieku powstał dokument Rady 
Europy Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Tea-
ching, Assessment10. Z punktu widzenia nauczania kultury największą zasługą 
dokumentu było wprowadzenie terminu nauczanie interkulturowe, który polega 
na założeniu, że nauka języków obcych to nie tylko zdobywanie mechanicz-
nych umiejętności, np. komunikacji, wykonania zdań czy tłumaczenia, ale 
przede wszystkim szansa na poznanie innej kultury (przy założeniu równo-
ważności kultur), ale też swojej poprzez język uczony. 

Nie bez znaczenia jest też zdefiniowanie celów i zadań polityki językowej 
Rady Europy: „osiągnięcie większej jedności wśród państw – członków 
                                                           

8 Np. III Sympozjum Neofilologiczne (X 1977) za temat miało Kulturoznawstwo w nauczaniu 
języków obcych – referaty dotyczyły przede wszystkim dookreślenia pojęć, np. kompetencji 
kulturowej, kulturoznawstwa/krajoznawstwa (M. Szafrański), kompetencji komunikacyjnej 
(F. Grucza), bikulturyzmu (H. Żmijewska). Mówiono o zależności języka i kultury (M. Szczo-
drowski), zmianach osobowości pod wpływem uczenia się języka obcego – akulturacji 
(B.Z. Kielar), rytuałach konwersacyjnych oraz o nowych aspektach kompetencji kulturowej 
(E. Zawadzka) (zob. Płusa 1996). Lata 80. to czas dyskusji nad Landeskunde w nauczaniu 
języka niemieckiego, miejscem jednej z nich była krakowska konferencja Linguistiche und 
pragmatische Aspekte des landeskundlichen Unterrichts (Dzida 1980). Ważną pozycją była książka 
Heleny Żmijewskiej Elementy realioznawcze w nauce języków obcych (Żmijewska 1983). 

9 ABCD-Thesen zur Rolle der Landeskunde im Deutschunterricht. 
10 Przetłumaczony na język polski w roku 2003 nosi tytuł Europejski system opisu kształcenia 

językowego, w skrócie ESOKJ. 
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Rady”; jedność ta ma być osiągana poprzez wymianę informacji, myśli, po-
glądów, kształcenie samodzielnego myślenia, oceny i działania, odpowie-
dzialności, szacunku i tolerancji dla ludzi innych języków i kultur; ma spo-
wodować realizację założeń swobodnej komunikacji (mobilności) mieszkań-
ców starego kontynentu; ma to być jedność w różnorodności, z poszanowa-
niem odmiennych tradycji i miejscowych kultur. Europejskiemu systemowi… 
zawdzięczamy też definicję pojęcia różnojęzyczności: człowiek r ó ż n o j ę -
z y c z n y  (w przeciwieństwie do człowieka wielojęzycznego) w różnych 
sytuacjach życiowych uaktywnia daną część swojego myślenia i działania 
w danym języku oraz ustalenie roli nauczyciela jako doradcy pomagającego 
uczniowi w indywidualnym wzroście „językowym”, przez to również kultu-
rowym i duchowym. Naturalną wypadkową ESOKJ jest idea „Europejskie-
go portfolio językowego”. W tych osobistych „paszportach” językowych 
uczący się (lub w przypadku dzieci pomagający im rodzice) wpisują swoje 
osiągnięcia językowe w zakresie poszczególnych sprawności językowych. 
Następnym krokiem wydaje się opracowanie uniwersalnego europejskiego 
portfolio kulturowego. 

Rodząca się w latach 60. teoretyczna myśl glottodydaktyki polonistycznej 
przechodziła raczej obok tematu kultury w nauczaniu, a pierwsze konferen-
cje naukowe i działania praktyczne ograniczały się do tworzenia pomocy 
dydaktycznych i podręczników, do organizacji kształcenia (Wójtowicz 1969, 
149; Lewandowski 1984, 1). W latach 70. powstała koncepcja studiów pol-
skich (studenci poznają kulturę polską poza zajęciami językowymi, ale 
w sposób zorganizowany i planowy). To dla nich powstały pierwsze skrypty 
„z kulturą”. Lata 80. to „złote lata” języka i kultury polskiej na Zachodzie, 
co wiąże się z wyborem papieża Polaka, „Solidarnością”, nagrodami Nobla 
dla Czesława Miłosza i Lecha Wałęsy (Miodunka 1997, 109), w kraju jest to 
zdecydowanie okres prac językoznawczych. Ich efektem było przede 
wszystkim powstanie krakowskich programów nauczania (Miodunka 1992, 
1993), w których treści kulturowe, socjokulturowe pojawiają się jako „oczy-
wiste” przy realizacji tematów komunikacyjnych, realioznawczych, stanowią-
cych tło do omawianych zagadnień (tenże, 1993; Martyniuk 1993). 

Ostatnia dekada ubiegłego stulecia to rozpoczęcie wielkiej akcji nauczania 
języka polskiego (też jako obcego) w krajach byłego ZSRR, przede wszyst-
kim nauczanie tysięcy dzieci i młodzieży. Było to zupełnie nowe doświad-
czenie. Powstaje „Bristol” – Stowarzyszenie Polskich i Zagranicznych Nau-
czycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Publikowane są 
tomy pokonferencyjne, a tematyka wystąpień zawsze zahacza o kształcenie 
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kulturowe. W Krakowie powstają podręczniki, skrypty do nauczania jpjo 
(tzw. „zielona seria UJ”), seria Universitasu, w której kultura polska bywa 
obecna na zasadzie uzupełnienia, dodatku, ozdobnika, informacji realio-
znawczych. Także film Uczmy się polskiego, nasycony wiedzą kulturową czy 
socjokulturową, którą można czerpać z obserwacji życia rodziny Grzego-
rzewskich, i realioznawczą, widoczną w tle wydarzeń. Lata 90. to też roman-
tyczne chwile rodzącego się w Polsce kapitalizmu i ideologii wolnego rynku 
– to klient (w tym przypadku student, słuchacz kursu językowego) miał 
decydować o programie kursu. Zakładano, że to, co cudzoziemcom znane 
(prawdziwe, wartościowe, godne lub nie – to nie ma znaczenia), będzie ich 
również interesować na lektoracie (Rokicki 1999, Adamczyk 1999). 

W roku 1999 rozpoczęła działalność Komisja ds. Certyfikacji Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego MEN. Pierwotnie zakładano testowanie wie-
dzy o Polsce. Uruchomienie egzaminów (w 2004 roku) można uznać za 
przełom w nauczaniu jpjo ze względu na: standaryzację nauczania, wyzna-
czenie (poprzez standardy egzaminacyjne) „punktu dojścia” w nauczaniu 
języka, który jest niekwestionowaną podstawą do układania lokalnych pro-
gramów nauczania i testów; porównywalność z kształceniem innych języ-
ków europejskich; współpracę pomiędzy poszczególnymi ośrodkami w kraju 
i wieloma ośrodkami na świecie. Jednak nieobecność (bodaj fakultatywnie) 
części „Wiedza o Polsce” zepchnęła nauczanie kultury na boczne tory. Idea 
pośredniego testowania kultury w ramach testowania innych sprawności nie 
doczekała realizacji, tak naprawdę nie było też konkretnych pomysłów, jak 
to robić (Gaszyńska 2004, Gaszyńska 2005). 
Świadomość „macoszego traktowania nauczania polskiej kultury” zaowo-

cowała tomem Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego… (Miodunka 
2004), będącym owocem seminarium, które odbywało się w Krakowie 
w latach 2002 – 2004, równolegle z pracami nad certyfikacją. Zawartości, 
dalekiej od doskonałości, brakowało przede wszystkim jasnej koncepcji 
i uporządkowania terminologicznego. Ta niedoskonała książka stała się 
jednak podstawą do dalszych prac, ale też (niesłusznie) jest uważana za za-
mknięcie tematu (na zasadzie Roma locuta, causa finita). Liczba „kulturowych” 
wystąpień i publikacji narasta, temat konferencji Stowarzyszenia „Bristol” 
z roku 2004 w Jachrance traktował część kulturową niemal na równi z języ-
kową (Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości 
europejskiej). Powstały publikacje monograficzne i poradniki metodyczne nt. 
nauczania kultury (np.: Burzyńska 2002; Garncarek 2006; Dąbrowska, Do-
besz i in. 2010; Gębal 2010; Kowalewski 2011; fragmenty: Achtelik, Tambor 
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2009, 2010). W kilku ośrodkach uniwersyteckich w Polsce uruchomiono 
studia podyplomowe i studia magisterskie II stopnia o specjalności „Nau-
czanie języka polskiego jako obcego”, a w ramach ich programów uczy się, 
jak uczyć kultury. Nowoczesne podręczniki zmieniły lektoraty, lektorów 
i studentów11. Ostatecznie pożegnano idee romantycznego nauczania: jest to 
język polski jako obcy (!) w postaci czystej. Kultura polska w nich zawarta 
jest pokazana tendencyjnie, często nieprawdziwie, za to zgodnie z pewną 
poprawnością polityczną. Przykład podręczników Hurra… pokazał, że na 
nic rozważania uniwersyteckich teoretyków. Do autorów („coraz młod-
szych” i wolnych od myślenia w kategoriach odpowiedzialności za polską 
rację stanu czy godną promocję polskiej kultury) można jedynie apelować 
o poszanowanie tego, co kulturalne i tego, co polskie. Toteż powstanie 
w 2009 r. przełomowego dokumentu MEN Podstawa programowa dla uczniów 
polskich uczących się za granicą przechodzi w glottodydaktyce polonistycznej tak 
naprawdę bez echa. Przyjęto w nim założenie, że kanon kultury polskiej jest 
możliwy (kończąc, czy lepiej, nie biorąc pod uwagę toczących się na pozio-
mie uniwersyteckim sporów) i taki zaproponowano. Podstawa… staje się 
punktem wyjścia do tworzenia lokalnych programów nauczania oraz testo-
wania kultury. 

Obserwując tematykę wystąpień na glottodydaktycznych konferencjach 
oraz publikacje, można zauważyć kilka „modnych” obecnie tematów: 

– kultura (w tym literatura) w nauczaniu języka polskiego jako obcego; 
– próba połączenia edukacji międzykulturowej z glottodydaktyką; 
– multimedia (w tym Internet); 
– ogólnie: psychologia uczenia i uczenia się; 
– zagadnienia metodyczne (przede wszystkim lansowanie metody zada-

niowej w nauczaniu języków obcych); 
– próba połączenia badań nad językiem z praktyką glottodydaktyczną; 
– przyswajanie na polskim gruncie osiągnięć badaczy światowych. 
W zmieniającym się świecie trudno o punkt odniesienia, a taki w glottody-

daktyce być powinien. Uczyć kultury polskiej, czyli czego? Jaki ma być ży-
ciorys bohatera podręcznika, ile języków obcych ma znać, jaka ma być pol-
ska rodzina i co ma jeść na obiad? Czy w podręczniku do jpjo ma być mąż 
i żona, czy partner z partnerką (partnerem)? Czy powinny być słyszane ko-
ścielne dzwony, czy tylko szum wielkiego miasta? Czy ma to być wirtualny 

                                                           
11 Glottodydaktykę polonistyczną zmieniło wydanie podręczników Hurra po polsku! (seria 

wydawnicza Prologu). 
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świat w duchu ponowoczesności, czy realnie ma coś boleć duszę? Czy pod-
ręcznik językowy powinien przekazywać jakąś treść, pobudzać do dyskusji, 
do duchowego (interkulturowego) wzrostu? 
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Polish (Not) as a Foreign Language. Challenges of the New Decade 

In the first part of the article the possibilities of mutual influence between methodology of 
Polish language teaching and glottodidactics of Polish language are discussed. The idea of 
cultural program and cultural method designed to realize it is briefly presented here. In the 
second part of the article the idea of cultural program is discussed in diachronic aspect: the 
possibility of introducing teaching (presentation) of foreign culture as a part of foreign lan-
guage teaching as well as Polish culture as a part of teaching Polish as a foreign language. The 
article concludes with some predictions concerning leading tendencies in glottodidactics of 
Polish language between 2011 and 2020. 

Key words: glottogidactics of Polish language, Polish as a foreign language, Polish culture as 
foreign, cultural program in teaching Polish as a foreign language 
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Hans-Georg Gadamer  
– doświadczanie granicy języka 

Wprowadzenie 

Język obcy w rozważaniach Hansa-Georga Gadamera pojawia się wpraw-
dzie wielokrotnie, ale z jednego, jak się wydaje, powodu. Jego obecność, 
a zatem i definicja, konieczne są dla dopełnienia wywodu o hermeneutycznym 
pojmowaniu języka w ogóle. Pojmowaniu, w myśl którego język zajmuje miejsce 
centralne, ponieważ określa i świat, i ludzkie możliwości jego definiowania. 
Język pełni funkcję spekulatywną. Taką ma strukturę. Nie odzwierciedla niczego 
trwale, ale wszystkiemu nadaje językową postać. Wszystko zatem „zaznaje” 
myślenia o sobie. Wszystko też wywołuje ruch sprawiający subiektywną speku-
lację w mowie. To działanie i dzianie się rzeczy pod postacią językową. Tylko 
tak potrafimy konstytuować to, ku czemu zwracamy swoje myślenie. Jedynym 
„bytem, który może być rozumiany, jest język”. Jeśli rzeczywiście tak jest, to 
wszystko powinno otrzymać językową postać. Nie stwarza to dla rzeczy drugie-
go istnienia, bo mają one swój własny byt. Poprzez język zyskują natomiast 
uniwersalność. „Coś przybierającego postać językową jest czymś innym niż 
samo wypowiedziane słowo”. Ono istnieje, ponieważ coś za jego pośrednic-
twem przybiera postać językową. Z tym jednak zastrzeżeniem, że owo coś nie 
ma danej raz na zawsze postaci pozajęzykowej i dopiero w słowie otrzymuje 
własne określenie. Liczy się intencja poznania. W swoim odniesieniu do świata 
i możliwościach jego doświadczania jesteśmy zależni od języka. Jest to percepcja 
ograniczona, tak jak ograniczony jest sam proces językowy. 
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Język jest śladem skończoności nie dlatego, że istnieją rozmaite postaci bu-
dowy ludzkiego języka, lecz dlatego, że każdy język stale się kształtuje i prze-
kształca, gdy pozwala coraz wyraźniej przemawiać swemu doświadczeniu 
świata. Nie dlatego jest skończony, że nie jest zarazem każdym innym języ-
kiem, lecz dlatego, że jest językiem (Gadamer 1993, 414). 

W naszym mówieniu pojawia się granica wypowiedzi, ale jednocześnie nie 
pojawia się granica możliwych sensów, znaczeń i interpretacji. To my 
w zasadzie przynależymy do języka, a nie on do nas. On nas określa i deko-
duje w każdym zdarzeniu komunikacyjnym. Zdradza sposób naszego pry-
watnego, środowiskowego czy narodowego doświadczania świata. Język jest 
nie tylko siłą sprawczą, niezbędną dla porozumiewania się z innymi, ale i dla 
porozumiewania się z samym sobą. Każde rozumienie ma bowiem charakter 
zdarzenia językowego – „i to nawet wówczas, gdy dotyczy tego, co pozaję-
zykowe, czy też skupia się na ukrytym znaczeniu zapisanej litery: jest zda-
rzeniem językowym w rodzaju owej wewnętrznej rozmowy, którą prowadzi 
ze sobą dusza, a którą Platon uznał za istotę myślenia” (Gadamer 2003, 5). 
Jeśli przyjmiemy, że poza językiem również milczenie i „ciche rozumienie” 
stanowią istotę pojmowania, to język przestaje być wyłączną jego charakte-
rystyką. Staje się nią jednak ponownie przy założeniu, że to niejako osobne 
języki – ale jednak języki. Gadamer używa tutaj sformułowań „milczące 
porozumienie” i „rozumienie bez słów”. W języku polskim inwentarz pojęć 
określających mowę poza mową łatwo jest powiększyć: „ciche porozumie-
nie”, „milczenie jest złotem”, „oniemieć ze zdziwienia”, „zaniemówić z wraże-
nia”, „co tu gadać”, „nie strzępić sobie języka po próżnicy”, „zapomnieć 
języka w gębie”, „trzymać język za zębami”, „język na kłódkę”, „milczący 
protest”, „milczące przyzwolenie”, „Sejm Niemy”… To zupełnie tak, jakby-
śmy dążyli do wniosku, że szereg rzeczy ważnych musi stać się poza języ-
kiem, dając się jednocześnie uzewnętrznić w kodzie niewerbalnym, mowie 
ciała, milczeniu, cichym zrozumieniu samych przez się. Być może, „nie mając 
sobie nic więcej do powiedzenia”, właśnie coś powiedzieliśmy. Dochodzimy 
w ten sposób do „milczącego porozumienia”, wspólnej orientacji i wspólne-
go przekonania, ukształtowanych przez wspólny język. Jeśli z różnych po-
wodów rezygnujemy z zachowań językowych, to często zastępujemy je 
„około-językowymi”. 

W zwierciadle języka odbija się raczej wszystko to, co jest. W nim i tylko 
w nim pojawia się coś, czego nigdzie nie spotkamy, ponieważ tym czymś je-
steśmy my (a nie tylko to, co myślimy i wiemy o sobie). W końcu język nie 
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jest żadnym lustrem, a to, co w nim dostrzegamy, nie odzwierciedla naszego 
bycia oraz bycia w ogóle, lecz jest interpretacją i przeżywaniem tego, co dzie-
je się z nami, tak w realnych zależnościach pracy i panowania, jak i we 
wszystkim innym, co składa się na nasz świat (Gadamer 1993, 88) 

Na poziomie słowa język nie jest jeszcze językiem w pełnym rozumieniu. 
Poziomu słowa nie daje się bowiem traktować jak zbiorów czy inwentarzy 
układających się w wypowiedzenia. To jednostkowy poziom znaczenia. Po-
zostaje w liczbie pojedynczej i ma sens, kiedy kogoś dosięga, a nie kiedy 
poddaje się opisowi gramatycznemu. Jeśli więc założymy, ironizując myśl 
Gadamera, komentującą to, że „na początku było słowo” – to dojdziemy do 
wniosku, że na początku była też liczba pojedyncza. My nie stwarzamy sło-
wa i nie wprowadzamy go w jakikolwiek sposób w użycie. Ono staje się sobą 
dopiero w samoistnym obiegu komunikacyjnym. Nie należy go traktować 
jak najmniejszej jednostki sensu. Nie jest też ani imieniem, ani nazywaniem, 
bo to wiedzie do „fałszywych implikacji”. Naiwnością jest sądzić, że „istnie-
je pierwsze słowo”, a to dlatego, że za sensem każdego słowa kryje się zaw-
sze istniejący już system słów. Słowo samo w sobie nie jest zresztą takie 
ważne. „Chodzi o to, aby pojęcia i wyrażenia pojęciowe na powrót usytuow-
ać w mówieniu, aby sprowadzić je z pustego kontekstu funkcjonalnego, 
w którym wykorzystywane są jakieś pojemne terminy, z powrotem do ich 
źródłowego charakteru językowego” (Gadamer 1993, 154). Znaczenie słowa 
nie ma natury psychicznej. Ale nie ma też sensu twierdzić, że słowo znaczy 
coś jednorodnie. A to dlatego, że stale zmienia się zakres znaczeń. Tak roz-
poznawalne słowo jest jednostkowe i dotykające naszego rozumienia. Istot-
ne jako każdy początek, ważne tak samo w kontekście użycia, jak i w kon-
tekście życiowym, jest „pojedynczym zaklęciem”. Wskazuje na pragnienie 
egzystencji. W tym rozumieniu słowo w zasadzie nie jest i nie może być 
przetłumaczalne na inny język. Każdy jego obcojęzyczny ekwiwalent sam 
w sobie też jest słowem, ale innym. Często ekwiwalent taki po prostu nie 
istnieje. Jak napisał onegdaj Adolf Nowaczyński: 

Duch języka objawia się w tych słowach, które nie dadzą się przetłumaczyć: 
amerykańskie: humburg, business, trust; angielskie: comfort, cant, rost-boeuf; 
francuskie: charme, blauge, esprit, menu. Z polskich słów nieprzetłumaczalne są: 
bałaguła, tromtadrata, barszcz, pieniactwo, krupnik (Nowaczyński 1907, 25). 

Jak więc mogą: takie pojmowanie słowa i taka jego odległa od języko-
znawstwa definicja, doprowadzić do charakterystyki zdania? Ono też jawi się 
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tutaj poza opisem gramatycznym. Zdanie ma przede wszystkim logikę. Ma 
swój matematyczny rachunek, który logikę tę formalizuje. „Te oczywiste dla 
nas skojarzenia – pisze Gadamer – prowadzą ostatecznie do najbardziej 
brzemiennej w skutkach decyzji w obrębie naszej zachodniej kultury – tzn. 
do skonstruowania logiki opartej na zdaniu” (Gadamer 2003, 17). To czytel-
ne nawiązanie do nauki o zdaniach Arystotelesa. Ważne jest zatem tylko to, 
co zostało powiedziane. Zwłaszcza, jeśli w tej wypowiedzi, w ślad za an-
tycznym filozofem, zachowamy żelazną konsekwencję zdań orzekających: 
„Wszyscy ludzie są śmiertelni. Dariusz jest człowiekiem. Dariusz jest śmier-
telny”. To logiczne wnioskowanie prowadzi do przeświadczenia, że pozosta-
je jedynie to, co wyjawia zdanie poprzez sam fakt, że zostało wypowiedzia-
ne. Zdanie orzekające jest logiczne. Logiki tej Gadamer, podobnie zresztą 
jak Arystoteles, nie znajduje w pytaniu, prośbie, przekleństwie, rozkazie, 
modlitwie… słowem fenomenach językowych, mniej lub bardziej oddalonych 
od zdania. Samo zdanie orzekające, chociaż wydaje się być „fundamentalną 
siłą techniki przekształcającej świat”, jako byt niezależny i całkowicie izolowa-
ny nie istnieje. Zawsze pojawia się przecież motyw jego powstania. Trzeba 
przyjąć, że język nie powinien być definiowany z perspektywy pojedynczego 
zdania. Właściwą optykę stwarza mu dopiero fenomen naszego istnienia 
w świecie. Język to w zasadzie ludzkie „bycie w rozmowie”, nawet w rozmowie 
z samym sobą. Jego istota zmusza do wychodzenia poza logikę zdań. Zwracając 
się do języka, nie zwracamy się do rzeczywistości, ale do jej opisu. W tym opisie 
„słowo jest czymś więcej niż zapominającą o sobie drogą ku światu”. 

Język w rozumieniu Gadamera można traktować dwojako: wąsko – jako 
twór składający się ze słów i szeroko – jako formę komunikacyjną. To dru-
gie pojmowanie uwzględnia nie tylko mowę, ale i gestykulację, która jej to-
warzyszy. Bez względu jednak na ujęcie, język ma swoje nieprzekraczalne 
granice. By do nich dotrzeć, należy pamiętać o tym, co „przed-językowe”, 
czyli chociażby mowa zwierząt, i „około-językowe”, a więc obok wspo-
mnianego wcześniej milczenia, jeszcze i śmiech. Zatem: „Rozum a śmiech – 
to różni człowieka od zwierza”, jak pisał Wacław Potocki, ale i „Kto się 
śmieje, ten mówi” – jak przekonywał Gadamer. Drugim dowodem na ist-
nienie granic języka jest inny język. Przypomina to trochę granice państw 
i rozróżnienia w obrębie kultur i wspólnot etnicznych. Być może jest więc 
tak, że język musi się gdzieś skończyć, by mógł za tą granicą żyć inny język. 
Materialności tejże doświadczamy, ucząc się obcych języków. Istnieje i trze-
cia granica! Zdaniem Gadamera – najistotniejsza. Dostrzegalna poza samym 
językiem – w obszarach i obrzeżach pełnych językowego niewypowiedzenia 
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lub niedopowiedzenia. Nie każda myśl może znaleźć swoją językową realiza-
cję. Możliwość taką stwarza rozmowa. Istnieje bowiem tylko to, co wypo-
wiedziane. „Język realizuje się zatem nie w zdaniach, lecz w rozmowie, 
w jedności sensu, konstytuującej się ze słowa i odpowiedzi”. Mówiąc, często 
miewamy świadomość tego, że nie dla wszystkiego potrafimy znaleźć wła-
ściwe słowo. Jeśli jednak już je znajdziemy, to i tak nie mamy pewności, że 
trafnie dotarło do naszego rozmówcy. Istotą języka jest zatem „pragnienie 
znalezienia właściwego słowa”. 

Nasza ludzka natura jest w istocie tak silnie określona przez skończoność, że 
fenomen języka i myślenia, które język stara się doścignąć, muszą być stale 
postrzegane zgodnie z zasadą ludzkiej skończoności. Ze względu na ten 
aspekt, język nie stanowi przejściowej formy myślącego rozumu, spełniające-
go się w całkowitej przejrzystości tego, co myślane. Język nie jest znikającym 
i przemijającym medium myśli bądź też tylko jej „otoczką”. Istota języka nie 
ogranicza się wcale do objawiania tego, co pomyślane. Jest raczej tak, że sa-
ma myśl zyskuje swoje określone istnienie dopiero dzięki temu, że zostaje 
ujęta w słowa (Gadamer 1993, 65). 

Tak dochodzimy do rozmowy, sposobu najwłaściwszego dla realizacji języ-
ka. Im jednak dłużej ją prowadzimy, tym bardziej staje się ona niezależnym od 
nas bytem. Kiedy się w nią wdajemy, nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, 
jak się skończy. Najczęściej dochodzimy za jej pośrednictwem do porozumie-
nia, wymiany informacji czy poglądów, ale nigdy dokładnie w taki sposób, jaki 
wynikałby z intencji. Czyż to nie kolejny dowód na istnienie granicy języka? 
Jest on jedynie środkiem na osiąganie porozumienia z rozmówcą, ale nie spo-
sobem, a tym bardziej systemem. Każda rozmowa ma zdaniem Gadamera 
„własnego ducha”, dzięki któremu ona sama ożywa i dalej istnieje już nieza-
leżnie. Nie zmienia to w niczym faktu, że rozumienie ma charakter językowy. 
Porozumienie ma również charakter językowy. Co jednak dzieje się w sytuacji, 
w której partnerzy rozmowy nie mówią tym samym językiem? Jak bardzo 
zakłócone jest wówczas porozumienie? Czy w ogóle jest jeszcze możliwe? 

Przekład, czyli przekłamanie 

Pierwszą możliwość takiego porozumienia daje przekład. Tyle tylko, że 
„korzystanie z przekładu to jak odebranie mowy partnerowi”. Problem ten 
Gadamer niejako sakralizuje, sięgając po porównania mówiące o „duchu 
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pierwotnego brzmienia” i „duchu odtwarzania”. Ma też wątpliwość, czy 
chodzi ciągle jeszcze o porozumienie rozmówców, czy już o porozumienie 
tłumaczy. Tłumaczenie nie jest potrzebne, jeśli rozumie się obcy język, co 
w konsekwencji czyni z niego substytut, a nie rozwiązanie problemu. Na styku 
dwóch języków, w sytuacji, w której partnerzy są kompetentni, by rozmawiać 
w każdym z nich, i tak dochodzi do dominacji jednego – wygodniejszego i lepiej 
opanowanego. Nie można liczyć na rozumienie się w różnych językach na takim 
samym poziomie percepcji. Paradoks polega na tym, że biegłe opanowanie 
obcego języka umożliwia nam dokonywanie przekładu, tylko wówczas nie 
widzimy już takiej potrzeby. Znajomość innego języka nie jest jednoznaczna 
z posiadaniem możliwości innej interpretacji świata. Jest „procesem życiowym”. 

Rozumiemy bowiem język żyjąc w nim – stwierdzenie jak wiadomo słuszne 
nie tylko w stosunku do żywych języków, ale i do martwych języków. Pro-
blem hermeneutyczny nie jest więc problemem poprawnej znajomości języ-
ka, lecz właściwego porozumienia co do danej sprawy, jakie następuje 
w medium języka. Języka można się wyuczyć w taki sposób, by jego biegłe 
używanie nie wymagało przekładu z własnego języka lub na własny język, 
lecz pozwalało myśleć w obcym języku (Gadamer 1993, 354). 

Do rozmowy, a więc do porozumienia, potrzebny jest ten sam język roz-
mówców. To warunek konieczny. Inaczej dochodzi do „przypadku skrajne-
go”, jakim jest przekład. Tak, zdaniem Gadamera podwaja się niejako pro-
ces hermeneutyczny. Rozmówcy, by się ze sobą porozumieć, muszą naj-
pierw porozumieć się ze swoimi tłumaczami. A przecież i bez tego rozmowa 
jest procesem dynamicznym i nie do końca przewidywalnym przez interlo-
kutorów. Podobnych, jeśli nie większych, trudności doświadczamy sięgając 
po obcojęzyczny tekst przetłumaczony na nasz język rodzimy. Nie ma takiej 
możliwości, by tłumacz, mimo swych najlepszych nawet intencji i kompe-
tencji językowych, był w stanie „powtórzyć pierwotny psychiczny proces 
pisania”. Dlatego przekład nie jest niczym innym jak odtwarzaniem tekstu 
w sposób nacechowany subiektywizmem w interpretowaniu jego treści. 
Tłumacz zawsze pozostaje na straconej pozycji. Jego przekład jest jego 
punktem widzenia, jego sposobem myślenia i jego wrażliwością. Sporadycz-
nie raczej bywa, by za pośrednictwem przekładu tekst zyskał „nowe warto-
ści”. Gadamer za taki odosobniony przypadek uznał niemiecki przekład 
Kwiatów zła Charlesa Baudelaire’a, dokonany przez Stefana Antona Geor-
ge’a. Polska historia translatorska wymienionego zbioru poetyckiego wydaje 
się nie mniej ciekawa i pouczająca. Po pierwsze, doczekał się on u nas więcej 
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niż jednego opracowania. Po drugie, potrzebę przekładania zebranych 
w nim wierszy miało wielu wybitnych tłumaczy i poetów. W pierwszej pol-
skiej edycji odnajdujemy nazwiska; Antoniego Lange, Stanisława Koraba 
Brzozowskiego, Czesława Jastrzębca-Kozłowskiego, Bogdana Wydżgi, Bro-
nisławy Ostrowskiej… W drugiej jako tłumacze pojawiają się; Mieczysław 
Jastrun, Artur Międzyrzecki, Czesław Miłosz, Adam Ważyk, Wisława Szym-
borska… Stworzyło to dość unikalną możliwość dyskusji nad porównywal-
nością przekładu, i to nie tylko w gronie specjalistów, ale również na forum 
internetowym1. Czyżby więc było tak, że wszyscy czujemy pewien dystans 
do oryginału, ale każdy z nas inaczej? Jak znacząca może być ta odmienność, 
dowodzą dwa przekłady wiersza Albatros – pierwszy autorstwa Bronisławy 
Ostrowskiej, zaś drugi, zdecydowanie bardziej rozpowszechniony, Wisławy 
Szymborskiej. Przytoczone zostają tutaj dwukrotnie, w porównywalnych 
fragmentach – raz opisowym, a raz refleksyjnym: 

Ten podniebny wędrowiec jak razi i śmieszy! 
Niegdyś piękny – jak brzydko i słabo ucieka! 
Jeden dziobem wygraża zebranej w krąg rzeszy, 
Inny chroma boleśnie – skrzydlaty kaleka. 
przeł. B. Ostrowska; Baudelaire 2012 

O jakiż jesteś marny, jaki szpetny z bliska, 
Ty, niegdyś piękny w locie, wysoko, daleko! 
Ktoś ci fajką w dziób stuka, ktoś dla pośmiewiska 
Przedrzeźnia twe podrygi, skrzydlaty kaleko! 
przeł. W. Szymborska, Baudelaire 1990, 17 

Tak istotne różnice w przekładzie powodują kreowanie różnych unaocznień. 
To zapewne ta sama sytuacja, ale inaczej zobaczona, przeczytana i zrozumiana. 
Podobnie rzecz ma się z interpretacją poetyckiej refleksji Baudelaire’a: 

Poeta jest jak książę przestrzeni i blasków, 
Który wyzywa burze, drwi z strzałów i sidła, 
Lecz na ziemię wygnany wśród szyderstw i wrzasków 
Nie może chodzić, bo mu zawadą są – skrzydła. 
przeł. B. Ostrowska 

                                                           
1 Zob. grono.net/baudelaire/topic/72978/sl/ktore-tlumaczenie/ [dostęp: 28.02.2012]. 
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Poeta jest podobny księciu na obłoku, 
Który brata się z burzą, a szydzi z łucznika; 
Lecz spędzony na ziemię i szczuty co kroku – 
Wiecznie się o swe skrzydła olbrzymie potyka. 
przeł. W. Szymborska 

Nie jest zatem przekład specjalnym ułatwieniem w obcowaniu z kimś ob-
cojęzycznym. Za jego pośrednictwem nie skraca się, ale wydłuża nasz dy-
stans do rozmówcy, tak bardzo, że staje się wreszcie nie do przebycia. Tak 
uważając, Gadamer sugeruje, że przekład nie blokuje komunikacji, ale bar-
dzo ją przekłamuje. Nie jest więc obcowaniem z obcym językiem i sposo-
bem na rozumienie jego użytkownika, lecz nieporadną próbą przekraczania 
granicy dwóch języków. „Okazało się, że wcale nie jest oczywiste, iż przeka-
zywanie w formie obrazu lub narracji tradycyjnych treści, niejednoznacznie 
odbieranych i interpretowanych, ma walor prawdy, do której pretenduje” 
(Gadamer 1993, 3). 

Tekst, czyli partner 

Tekst jest czymś „trwale ustalonym”. Wyraża to, co może podlegać rozu-
mieniu. Mowa tu o tekście pisanym, chociaż podobnie myśli Gadamer 
o obrazach. Skoro więc wyraża on jakieś przesłanie, czyjeś przemyślenie lub 
pogląd, to niejako zastępuje jednego z partnerów dyskursu. Drugi partner 
rozmowy hermeneutycznej, czyli interpretator, pozostaje niezmienny. To 
specyficzna formuła, gdzie do głosu dochodzi „sama rzecz”, o której mowa 
w tekście. Jest to możliwe tylko wówczas, kiedy dany tekst ma dla jego in-
terpretatora jakikolwiek sens. Czytelność takiego tekstu zachodzi wtedy, gdy 
„przyobleka się on w język” zrozumiały dla interpretatora. Przeświadczenie 
to dalekie jest od hermeneutycznej, heideggerowskiej wiary w możliwość 
obiektywnego odczytywania tekstów. Czy można zatem rozmawiać z tek-
stem lub obrazem? Zapewne, i to wcale nie jednostronnie. Nie jest więc tak, 
jak w prześmiewczym wierszyku, w którym: „Cud się stał pewnego razu, 
chłop przemówił do obrazu”… Gadamer nie używa pojęcia „tekst kultury”, 
ale w zasadzie je opisuje. Nie czyni tego jednorodnie. Jego zdaniem, tylko 
tekst pisany całościowo przedstawia rozmówcę, który jest nadawcą komuni-
katu. Każdy inny przekaz skazany jest na fragmentaryczność. Doskonałość 
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słowa gwarantuje rzeczom minionym pewien rodzaj nieskończoności. Każ-
da inna pozostałość epoki nie ma takiej zdolności. Nie stary rękopis – twier-
dzi Gadamer – jest nośnikiem przekazu, lecz językowa „ciągłość pamięci”. 

Gdy dociera do nas przekaz pisemny, wówczas dowiadujemy się nie tylko 
o czymś jednostkowym, ale uobecnia się przed nami dawny człowiek w swej 
ogólnej relacji ze światem. Dlatego nasze rozumienie pozostaje swoiście nie-
pełne i fragmentaryczne, gdy o jakiejś kulturze nie mówi w ogóle żaden prze-
kaz językowy, lecz tylko nieme pomniki, my zaś takiej wiedzy o przeszłości nie 
nazywamy jeszcze historią. Teksty natomiast (pisane – P.G.) zawsze pozwalają 
wypowiedzieć się całości. Bezsensowne kreski, na pozór obce, a nawet niezro-
zumiałe, gdy dają się zinterpretować jako pismo, okazują się nagle same z sie-
bie najściślej zrozumiałe, i to do tego stopnia, że po zrozumieniu całego kon-
tekstu można nawet skorygować błędny przekaz (Gadamer 1993, 359). 

Powyższa argumentacja czyni zatem teksty pisane „przedmiotem zasadni-
czego zadania hermeneutycznego”. Do jego zrozumienia dochodzi zawsze 
wtedy, gdy potrafimy uczynić go ponownie językiem rozmowy. „Znaczenie 
tekstu nie jest obiektywnie rozpoznawanym czy rekonstruowanym znacze-
niem rzeczy samej w sobie” – jak dowodziła Katarzyna Rosner – lecz jest 
zawsze prawdą powstającą między tekstem a konkretnym interpretatorem, 
który nigdy nie może uwolnić się od współczesności, w jakiej tkwi, i własnej 
świadomości, wpływającej na sposób percepcji rzeczywistości” (Rosner 
1991, 163). W sferze sensu tekst jest więc rozmówcą, a nie tylko rzeczą. Przyto-
czony wcześniej, przemawiający do obrazu chłop, może więc w odpowiedzi 
oczekiwać na coś więcej, niż tylko „ani słowa”. A to dlatego, że i w tej relacji 
człowiek – rzecz, pośredniczy przecież język. Mamy tutaj do czynienia 
z innym typem narracji, inną aurą przekazu oraz inną dynamiką dyskursu, ale 
w niczym nie ogranicza to przestrzeni komunikacyjnej. To swego rodzaju 
gra, która zdaniem Gadamera jest niezbywalną funkcją ludzkiej egzystencji. 
Trudno bez niej wyobrazić sobie i naszą kulturę, nasze bycie w świecie. Gra 
to czynność, sposób komunikowania się. Szybko pozwala na zatracenie 
dystansu między tym, który gra a tym, który go obserwuje. Tekst jest zapro-
szeniem do gry, do uczestnictwa. Jego lektura nie jest łatwym zadaniem. Ale 
przecież rozumienie innego człowieka też nie jest łatwe. Przekaz pisemny 
nadaje językowi „charakter duchowy”, a naszą obcującą z nim świadomość 
czyni niejako „suwerenną”. W toku rozważań o językowości jako istocie 
przekazu hermeneutycznego, Gadamer stawia po pewnym czasie znak rów-
ności między tekstem pisanym a pismem. 
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Mowa, czyli pismo 

Pismo wniosło do języka mówionego istotne jakościowe zmiany. To ono 
właśnie stworzyło możliwość zdystansowania się od „pozostałości dawnego 
życia”. Ono pozwala uzupełniać, zmieniać i rekonstruować „obraz bytu”. 
Pismo wreszcie to „samoalienacja”. Jest w stosunku do samego języka dru-
gorzędne. Wywodzi się z języka mowy. Tak samo zapewne myślał Kazi-
mierz Brodziński, kiedy w jednej ze swoich poetyckich miniatur pisał, iż 
„pismo i pismo w koło, a słowo ucieka; pismo jest śladem myśli, jak stopy – 
człowieka” (Brodziński 1856, 491). 

Nie znaczy to jednak, że możliwość wyrażania mowy przez pismo jest 
czymś wtórnym do istoty samego języka. Jest tylko z mowy wywiedzione. 

Ta możliwość pisma opiera się na tym, że samo mówienie ma udział w czy-
stej idealności sensu, który się w nim wyraża. W piśmie ten sens wypowiada-
nej treści istnieje w sposób czysty dla siebie, w pełni oderwany od wszelkich 
emocjonalnych momentów wyrazu i przekazu ustnego. Tekst ma być zro-
zumiany nie jako wyraz życia, lecz w tym, co sam mówi. Pismo jest abstrak-
cyjną idealnością języka (Gadamer 1993, 360). 

Mowa nie jest oderwana od mówiącego, ale pismo od piszącego – tak. Jest 
oderwane nie tylko od swojego autora, ale i od odbiorcy, czytelnika, słucha-
cza. Język poprzez stawanie się pismem upublicznia się i zaczyna należeć do 
każdego, kto potrafi je odczytać. Ponadto zapis można „zidentyfikować 
i powtórzyć”, z mową jest inaczej. To powtórzenie nie funkcjonuje jak re-
konstrukcja, lecz każdorazowe uwspółcześnienie pierwotnego znaczenia. 
Pismo ma jednak tę oczywistą słabość, że – jak twierdził Platon: „zapisywa-
nej mowie nikt nie może przyjść z pomocą”. Kiedy więc jakaś myśl zostanie 
zapisana błędnie przez pomyłkę lub przypadek, będzie błędem tym już zaw-
sze obarczona. To dotyczy również sytuacji, w których błąd jest świadomym 
zamysłem. Tekst pisze się bowiem samoistnie. Podlega tak bardzo alienacji, 
że ani pierwotny zamysł autora, ani myślowe horyzonty adresata, nie są 
w stanie go ograniczyć. Niepotrzebne staje się utożsamianie tekstu z auto-
rem, jeśli zważymy na jego życiowy subiektywizm. Pogląd autora nie jest 
normatywny. Norma pojawia się każdorazowo wtedy, gdy odczytywanym 
tekstom zaczyna towarzyszyć ich zrozumienie. „W piśmie ujawnia się ode-
rwanie języka od procesu jego realizacji”. Pismo ma zdolność istnienia 
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w rozumieniu czasu, w którym powstało, i czasu, w którym zostało odczy-
tane. Zawsze zatem jest uwspółcześniane. Nie przenosi nas w opisywany 
świat, ale umożliwia nam nasze, współczesne w nim zaistnienie. Te poglądy 
w zadziwiający sposób korespondują z tym, co w 1837 roku pisał polski 
filozof i esteta Aleksander Tyszyński. Ten profesor literatury polskiej 
w Szkole Głównej, członek Akademii Umiejętności i wreszcie rzecznik ro-
mantyzmu pisał w swoim zbeletryzowanym traktacie tak: 

Ogłaszać dzieło (…) nie jest to iść na przechadzkę, odbywać rozmowę, tań-
ce; czyn pospolity przeminie i ślad jego niknie, lecz pismo raz ogłoszone in-
ne ma skutki wcale; ono jak błyskawica pójdzie w tysiące krain, między tysią-
ce ludzi; ono przez długie wieki w niewyliczonych miejscach wpływ ciągły 
wywierać musi; biadaż ci, jeśli zamiast kwiatów chwast w sercach zaszczepiać 
będziesz… (Tyszyński 1837, 265). 

Używanie języka za pośrednictwem pisma lub jak kto woli, tekstu, musi 
uwzględniać naturalną dla czytelnika wolność interpretacyjną. Czytelnik taki, 
gdzie indziej nazywany adresatem, pojawia się bądź jako każdy czytający, 
bądź jako „pierwotny czytelnik”, którego należy chyba utożsamiać z zakła-
danym przez autora odbiorcą imiennym, a w najgorszym przypadku odbiorcą 
dookreślonym. Tekst oczywiście wytwarza wokół siebie pewną przestrzeń, 
do której czytelnik powinien się dostosować, a w konsekwencji i w niej od-
naleźć. Nie każda zapisana myśl daje definiować się jako tekst „pierwotnej 
sytuacji rozmowy”. To kwestia odseparowania od autora, która w mniema-
niu Gadamera najdotkliwiej cechuje tekst literacki. Natrafiamy tutaj na obszar 
trudny komunikacyjnie i trudny do tekstualizacji. To obszar ciągłej i zmiennej 
zależności między tekstem a kontekstem. Można więc pokusić się o stwier-
dzenie, że najważniejszym wyróżnikiem tekstu literackiego jest samo bycie 
tekstem. Ponad wszelką wątpliwość zmienia się tu proporcja dotycząca i treści 
owego tekstu, i jego tekstualnej formy. Przez niejednorodność, a może ra-
czej różnorodność owej formy, która sama w sobie też jest nośnikiem treści, 
poglądów i zapewne estetyk, w hermeneutycznym wywodzie o języku poja-
wia się rozróżnienie na trzy możliwe jej odmiany. Tu Gadamer posługuje się 
określeniami: a n t y t e k s t ,  p s e u d o t e k s t  i  p r e - t e k s t . Antyteksty to 
te formy mówienia, które bronią się przed tekstualizacją. Dominuje w nich 
kontekst rozmowy i sytuacyjność. Tak funkcjonują chociażby żarty czy 
anegdoty. Same z siebie nie pozwalają traktować się poważnie, specyfikują 
komunikację poprzez gest, intonację, grę towarzyską. Podobnie funkcjonują 
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ironia i groteska. One również zmieniają sytuację porozumiewania się mię-
dzy partnerami. Pseudoteksty też są „sprzeczne z duchem tekstu”. Są dalekie 
od przekazywania myśli. Trudno odmówić im jednak funkcjonalności. To 
czysta retoryka, która nie wyraża „przedmiotowej treści wypowiedzi”, czyli 
jej sensu. Pseudoteksty to rytuał językowy. W ich zamyśle widoczny jest 
pozór. Ma to posmak nie tyle realizowania oczekiwań i marzeń, ile pewnego 
„stylu marzeń”. Gdzieś w aktywnym tle pobrzmiewają tutaj marzenia senne, 
baśnie i ludowe podania. Gdzieś tutaj przebiega też językowa granica prze-
tłumaczalności takich tekstów. I wreszcie pre-teksty, które również pozostają 
w oczywistej sprzeczności do „ducha tekstualności”. Są swoistą grą pozo-
rów, gdzie interpretuje się nie to, co jest ich faktyczną intencją. Są tak skon-
struowane, by ukrywać zawarty w sobie sens i eksponować pozór. To rów-
nież manipulacja opinią publiczną. Nie bez znaczenia jest tu frazes i popu-
lizm. Teksty tego typu są nacechowane ideologicznie, a więc dalekie od 
prawdziwej informacji. Przekaz akcentuje nie to, co prawdziwe, ale to, co 
zamierzone. Chciałoby się powiedzieć – literatura. W jej tekstowym oglądzie 
mieści się dobrze wywód Wacława Berenta, zdaniem którego: „Literatura 
jest jak kokota (…). Kiedy jest przezorną i daleko widzącą, nosi się skromnie, 
dba o opinię i stara się o ciche względy starszych panów. Gdy jest młoda 
i płocha, lubi nadto modne stroje, nosi zbyt wielkie dekolty, naraża się opinii, 
czym zyskuje entuzjastyczne sympatie młodych ludzi” (Berent 1935, 103). 

Literatura – jak pisał Gadamer – wystawiona jest na każde rozumienie, 
roszczenie, oczekiwanie. Jej istnienie między tekstem a interpretatorem daje 
określić się najpełniej jako „tu oto”. Tekstów literackich, kiedy się je czyta, 
należy słuchać, ponieważ „one mówią”. Mają swoją własną autentyczność, 
w której „język zjawia się w sposób osobliwy”. 

Co zatem stanowi istotę tak opisanego fenomenu języka? Jeśli przyjęliby-
śmy pogląd Gadamera, to nie umiejętność mówienia świadczyłaby o naszej 
kompetencji językowej w obrębie własnego, ale i każdego obcego języka. 
W takim razie wszechobecne w świecie językowym pytanie: Czy mówi Pan po 
polsku?, Wy gawarite pa ruski?, Sprechen Sie Deutch?, Parlo Italiano?, Do you speak 
English?, Hablas espan ͂ol?, Parlez-vous français?… nie jest w istocie pytaniem 
o faktyczną znajomość języka. Ta zaczyna się wtedy, gdy potrafimy przeka-
zać swoje myśli na piśmie. Pytanie powinno więc brzmieć: Czy pisze Pan po 
polsku? To w sytuacji, kiedy chcemy przekazać komuś własną myśl. Kiedy tej 
myśli mamy być odbiorcą, nie wystarczy, gdy ją usłyszymy. Powinniśmy 
potrafić jeszcze ją odczytać. Zatem: Czy czyta Pan po polsku? 
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Gramatyka, czyli proteza 

Myśląc o języku bardziej zadaniowo niż systemowo, Gadamer dochodzi do 
wniosków krytycznych wobec samej gramatyki. Najogólniej rzecz biorąc, 
pozostaje zwolennikiem poglądu, w myśl którego język jest tworem doskona-
łym i naturalnym – gramatyka jego intelektualną, a więc dalece niedoskonałą 
próbą opisu. To powoduje, że dociekania lingwistyczne na swój sposób ogra-
niczają język, doszukując się w nim rozwiązań systemowych i regularnych. 

Badacze, próbując rozpoznać i rozwinąć system reguł językowych, sami musieli 
je uzupełnić pojęciem kompetencji językowej, to znaczy czymś, czego nie można 
już zdefiniować poprzez opis właściwego stosowania reguł i co wykracza poza 
możliwy, ustanowiony regułami porządek. Tu język dopuszcza coś i zakazuje 
czegoś, co właściwie nie jest i nie może być znane, dopóki nie osiągnie się pełnej 
kompetencji językowej. System reguł danej gramatyki jest równie niekompletny 
jak kodeks, który ma być zarówno słuszny, jak i możliwy. Uwidocznia się tu 
ograniczenie uniemożliwiające osiągnięcie sprawności językowej komuś, kto 
chciałby budować język jako system reguł (Gadamer 2003, 40). 

Trudno chyba o bardziej krytyczny stosunek do językoznawstwa. W tym 
ujęciu gramatyka funkcjonuje jak proteza, w której uwięziono zdrowy, żywy 
organizm. To wywód nieobcy przemyśleniom Hegla, na którego Gadamer 
zresztą chętnie się powołuje. Hegla, który pisał o odpowiedzialności „żywej” 
logiki i „martwej” gramatyki w życiu języka. Tam dzięki logicznym, żywym 
zastosowaniom języka ożywają martwe formy gramatyczne. Nie może być 
inaczej w rozważaniach traktujących język jako medium, metaforę i przygo-
dę rozmowy. Nosi on zbyt wiele znamion indywidualności, by mógł być 
traktowany systemowo. Funkcjonuje więc najlepiej, zdaniem Gadamera, 
poza strukturą i szkieletem gramatycznym. Każdy ma swój język, bo każdy 
ma swoje myśli. To samo zapewne przekonanie miał Cyprian Kamil Nor-
wid, kiedy pisał w wierszu Dwa guziki (z tyłu): 

Kmieć mówi, jak mu łatwiej – zaś człowiek uczony, 
Jak się w szkole nasłuchał – gdy umysł natchniony, 
Mówiąc, tworzy… i wiele pierw przed gramatyką 
Jest Homer!… – lecz profesor mówi tak, jak pisze, 
I porwać by się gotów na słońce z motyką – 
A muzyk mówi, jak mu lgną w palce klawisze. 
Norwid 1962, 161 
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Nie do końca chodzi tu o niedostateczność opisu gramatycznego, bardziej 
o niedostateczne możliwości samego języka. Po raz kolejny doświadczamy 
więc granicy jego ułomności wobec tego, co jesteśmy w stanie pojąć i zro-
zumieć. Zrozumienie ma bowiem „charakter pojęciowy”, a nie językowy. 
Jeśli jest tak wiele tego, czego nie potrafi język, to cóż dopiero gramatyka. 
Podstawowym zarzutem stawianym językoznawstwu jest „instrumentalna 
deprecjacja języka”, przez co nastąpiło oderwanie go od treści i skazanie na 
bycie samodzielnym przedmiotem badań. Odesłano go tym samym w nau-
kowy, bo językoznawczy niebyt. 

Może budzić wątpliwość, czy relacja między postawą wobec języka a teorią 
języka zostaje w ten sposób właściwie scharakteryzowana, ale niewątpliwe 
jest, że językoznawstwo i filozofia języka opierają się na założeniu, iż ich wy-
łącznym tematem jest forma języka. Czy jednak pojęcie formy jest tu w ogó-
le na miejscu? Czy język w ogóle jest formą symboliczną, jak to sformułował 
Cassirer? Czy w ten sposób zdajemy sprawę ze swoistości języka, która pole-
ga na tym, że ze swej strony obejmuje on wszystko, co Cassirer nazywa jesz-
cze formą symboliczną, mit, sztukę, prawo… (Gadamer 1993, 370). 

Gadamer przeciwny jest traktowaniu języka jako narzędzia, którego uży-
wamy i które wytwarzamy zależnie od potrzeb. Nie uważa go też za spójny 
system znaków, którym podporządkowane są poszczególne słowa. Podmio-
towość słowa wynika ze znaczenia, a nie ze znaku. Gdyby język był faktycz-
nie taki, jak wynika z jego opisu gramatycznego, nie mielibyśmy aż takiej 
mnogości sposobów na językowe wyrażanie jednego i tego samego. 

Język cechuje nieograniczona otwartość na zmiany. Żaden język nie jest sys-
temem reguł pomieszczonym w głowie nauczyciela czy abstrahowanym 
przez gramatykę. Wszystkie języki są ustawicznie w drodze ku zmianom. 
Może wprawdzie być tak, że gramatyczna struktura języka ulega oszlifowaniu 
i uproszczeniu, podczas gdy jego warstwa leksykalna wzbogaca się, ale nawet 
w takiej oszlifowanej gramatyce zachowuje się przecież zawsze jeszcze coś 
z właściwego mowie prozodycznego bogactwa (Gadamer 2003, 35). 

Nasza kompetencja językowa jest faktem nieuświadomionym. Komuniku-
jemy się i myślimy w jakimś języku zupełnie sprawnie i przez całe nasze 
świadome życie, bez konieczności poznawania reguł gramatycznych. Szkol-
na konieczność obcowania z nimi nie przybliża nas do języka, lecz zniechę-
ca: „Żądając wyraźnego uświadomienia sobie gramatyki języka od kogoś, kto 
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mówi tym językiem od dzieciństwa, żąda się doprawdy ogromnego wysiłku 
abstrakcji” (Gadamer 1979, 53). Język niejako sam wzbrania się przed nie-
prawidłowym użyciem. Sam określa „zwyczaj językowy”. Sam jest roszcze-
niowy w tym względzie i nie można go zredukować do „indywidualnego, 
subiektywnego sądu”. „To my mówimy, nikt z nas, a jedynie my wszyscy – 
oto sposób bycia językiem”. Istotą tego poglądu jest i to, że słowa nie są 
jednoznaczne, mimo że mają przecież określone znaczenia. Te jednak są 
zmienne w czasie i kontekście. Oto całe ryzyko, jakie daje się odnaleźć 
w języku – zmienność i negocjacja znaczeń. To one nadają językowi sens, 
wzajemnie się korygują i porządkują. Gramatyka tego nie uczyni. „Jest to 
szczególnie widoczne przy rozumieniu tekstów obcojęzycznych”. 

Poznawanie, czyli zapominanie 

W obcojęzycznym przekazie znaczenie słów stabilizuje się znacznie wol-
niej. Przeszkadza mu przywiązanie do słownych znaczeń w obrębie naszego 
własnego języka. Dodatkowym utrudnieniem bywa tutaj często bliskość lub 
nawet identyczność brzmieniowa. W procesie uczenia się obcego języka, 
nasz własny niejako nas więzi i ogranicza. Dlatego poznawanie obcej mowy 
jest na tyle udane i szybkie, na ile jesteśmy w stanie „zapominać” o własnej. 
Uczenie się języka pozostaje bardziej grą niż mówieniem w tym języku. Tak 
dzieje się, kiedy uczymy dziecko jego pierwszego języka i tak dzieje się, kiedy 
uczymy cudzoziemca. Ucząc się języków obcych, doświadczamy zawsze 
granicy. Tutaj przebiega ona wzdłuż naszego przekonania, iż „języki obce 
po prostu inaczej nazywają” dobrze znane nam rzeczy. 

Wydaje się wykluczone, by słowa obcych języków mogły nazywać te rzeczy 
równie trafnie. Trafne słowo wydaje się zawsze swoiste i tylko jedno, tak jak 
zawsze jedna jest uchwytywana rzecz. Już męka przekładu bierze się osta-
tecznie stąd, że oryginalne słowa wydają się nieodłączne od zawartej w nich 
treści; aby więc dany tekst uczynić zrozumiałym, trzeba go często wykładać 
opisowo, miast przekładać (Gadamer 1993, 368–369). 

Posiadanie języka jest zdaniem Gadamera „sposobem bytowania całkowi-
cie odmiennym od środowiskowego uwarunkowania”. Co zatem dzieje się 
z nami, gdy poznajemy inne języki? Nie zmieniamy przez to swojej relacji ze 
światem. Za to znacznie ją rozszerzamy i wzbogacamy. „Kto ma język, ten 
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ma świat”. Nader wyraźnie pobrzmiewa tu Humboldtowska, antropologicz-
na koncepcja językowego obrazu świata. „Nie tylko świat jest światem, gdy 
wyraża się w języku – również właściwe istnienie języka polega tylko na tym, 
że w tym języku przedstawia się świat”. Nie tyle sama nauka obcego języka, 
co umiejętność jego używania „w żywym kontakcie z innym człowiekiem” 
pozwala nam inaczej spojrzeć na rzeczy wcześniej pojmowane w sposób 
jednoznaczny i oczywisty. Tylko obcy język otwiera nas na zrozumienie 
„innego” człowieka. Owa inność, której nie doświadczamy za pośrednic-
twem rodzimego języka, jest szczególnie frapująca. Nie chodzi o obcy świat 
i obcych ludzi, ale o inny świat i innych ludzi. To nieskończona obfitość 
relacji, „ma ona nie tylko własną prawdę o sobie, lecz także własną prawdę 
o nas”. Europejska perspektywa i rzeczywistość wielojęzyczności uprawniają 
do rozważań nad innością. 

I tu może tkwić szczególna przewaga Europy, że mogła i musiała poznawać 
więcej krajów niż inni, żyć z innymi, nawet jeśli ci inni byli naprawdę inni. Jest to 
przede wszystkim wielojęzyczność Europy. W niej inny w swej inności przesuwa 
się całkiem blisko. Owo sąsiedztwo innego jest zarazem, mimo całej inności, za-
pośredniczone przez nas. To, co inne u sąsiada, to nie tylko inność… Wszyscy 
jesteśmy Innymi i wszyscy jesteśmy samymi sobą (Gadamer 1992, 21–22). 

Wydaje się, również z perspektywy glottodydaktycznej, że poznawanie 
i uczenie się, obok dosłowności przekazu, aksjomatu, sprawdzonej wiedzy, 
musi mieć zawsze przestrzeń otwartą na interpretację. Bowiem żywe do-
świadczenie hermeneutyczne – o czym pisała Ewa Chomicka – ma charakter 
interpretacji, zaś poznawanie zawsze musi się od czegoś rozpocząć (Cho-
micka 2008, 203). U Gadamera rozpoczyna się od przedrozumienia. Czegoś, 
czego nie waham się nazwać jednocześnie wiedzą zastaną, intuicją, przeczu-
ciem, domysłem, pamięcią genetyczną: 

przedrozumienie  informacja (modelująca myślenie o tekście)  
 projekt sensu  reinterpretacja 

W tym odczytywaniu tekstu, które zdaniem Gadamera toczy się w trybie 
kolistym, „całość odbierana jest przez część, część zaś przez całość”. Stop-
niowe obalanie przesądów – jak dalej zauważa Chomicka – i konfrontowa-
nie przedrozumienia z prawdą tekstu stapia horyzonty odczytującego i tek-
stu, „mnie” i „Innego”, zaś intensywność dialogu ujawnia wspólnotowy 
charakter świata: „Inny” staje się zwierciadłem „mnie”, „ja sam” zaś – 
zwierciadłem „Innego”. 
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Znaczenie języków obcych jest nie do przecenienia nie dlatego, że za ich 
pośrednictwem wyrażana zostaje inna rzeczywistość czy inny obraz świata, 
ale dlatego, że wskazują na tę inność. Tylko dzięki nim można pojąć feno-
men różnorodności. To one wskazują na inne relacje partnerów dyskursu, 
na inne sposoby ekspresji, inną zasadę wyrażalności myśli. Pamiętać jednak 
należy, że „jeśli każdy język to pewien światopogląd, to na pewno nie 
w pierwszym rzędzie jako określony typ języka (jak widzą język językoznaw-
cy), lecz z racji tego, co się w tym języku mówi lub przekazuje” (Gadamer 
1993, 400). Gadamer chętnie używa określeń: „światoobraz” lub „światopo-
gląd”. To coś więcej niż językowy obraz świata – więcej niż kulturowy obraz 
świata. Chodzi mu zapewne o określenie zbiorowego oglądu rzeczywistości, 
jaki odnaleźć można w każdym z kolejnych poznawanych języków. Oglądu 
za każdym razem innego. Nie ma drugiego sposobu na zrozumienie tego, 
jak cudzoziemcy w swoim zbiorowym dyskursie opisują świat i swoje w nim 
bycie, niż poznanie języka tego dyskursu. „Nie nauka języka obcego, jako 
taka, lecz jego używanie, czy to w żywym kontakcie z innym człowiekiem, 
czy też w trakcie studiowania obcej literatury, zapewnia nowe stanowisko 
w obrębie dotychczasowego światoobrazu” (Gadamer 1993, 401). Gadamer, 
zastanawiając się nad językami obcymi, zawsze dokonuje granicznego po-
działu na to, co można określić jako proces przyswajania sobie obcej mowy, 
i na możliwość kompetentnego posługiwania się nią. Nauka języka jest grą, 
konwencją i fazą wchodzenia w inną rzeczywistość. W rozważaniach tych 
nie ma miejsca na metodykę takich poczynań. Nie ma z tego zapewne po-
wodu, że język jest tu postrzegany jako nośnik cudzych myśli. Pomaga, 
a wręcz umożliwia docieranie do znaczeń i sensów. Te są oczywiście zmien-
ne i negocjowane. Są też nader często nieprzetłumaczalne, a jedynie inter-
pretowalne. Tak w rodzimym języku, jak i w języku obcym gramatyka nie 
jest w stanie „nadążyć” za jego żywością i zmiennością. Skoro język jest 
fenomenem, za którego wyłącznym pośrednictwem docieramy do zrozu-
mienia i zdefiniowania świata, to ucząc się go potrzebujemy intuicji, a nie 
metodyki. Człowiek współczesny jest skazany na język i językową obecność 
w świecie bardziej niż kiedykolwiek. Dzieje się tak dlatego, że wcześniej 
nawet tutaj, w Europie, wystarczała mniej lub bardziej rozpoznawalna obec-
ność. Dzisiaj jest to jednocześnie współobecność. 

Tradycja i to, co nam bliskie, zlewają się w jeden, ogarniający historię 
i współczesność, własny i wspólny świat. Zyskuje on swoją językową artyku-
lację w rozmowie. Tak więc również ze strony rozumienia uniwersalność ję-
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zykowej natury człowieka okazuje się pozbawiona granic. Opiera się na tym 
wszystko, nie tylko kultura przekazana za pośrednictwem języka, ale po pro-
stu wszystko, gdyż wszystko sprowadza się do zrozumienia, w którym wszy-
scy uczestniczymy (Gadamer 1993, 81). 

Gadamer sceptycznie zapatrywał się na „jeden jednolity język dla Europy, 
czy świata”. Jednocześnie orędował za „pierwotnym” pojmowaniem języka. 
Za taką jego definicją, w której widziany byłby jako sposób mówienia „natu-
ralnej wspólnoty językowej”. Bo tylko takie wspólnoty zawsze potrafiły 
czerpać to, co łączy i to, co należy dostrzegać u innych. Język zatem, w ro-
zumieniu języka obcego, powinien być doświadczany szczególnie uważnie. 
A to dlatego, że my sami „musimy to, co inne oraz innych doświadczać tak, 
jak doświadczamy innych spośród nas samych. Aby uczestniczyć w sobie 
nawzajem” (Gadamer 1992, 23). Pewnie też po to, aby ciągle mieć tę unikal-
ną możliwość doświadczania granicy. 

Literatura 

Baudelaire C., 1990, Kwiaty zła, wybór: Leśniewska M., Brzozowski J., przeł. Brzozowski J. 
i in., Kraków: Wydawnictwo Literackie. 

Baudelaire C., 2012, Albatros, przeł. Ostrowska B., http://wiersze.wikia.com/wiki/Albatros_ 
(Baudelaire,_przekł._Ostrowska) [dostęp: 20.02.2012]. 

Berent W., 1933, Fachowiec, Warszawa: Gebethner i Wolff. 
Brodziński K., 1856, Poezyje oryginalne i tłumaczone, Sanok: Karol Pollak. 
Chomicka E., 2008, Intersubiektywna przestrzeń poznawania kultury: o doświadczeniach i strategiach 

antropologii, w: Pankowicz A., Rokicki J., Plichta P., red., Tożsamość kulturoznawstwa, Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Gadamer H.G., 1993, Aktualność piękna, przeł. Krzemieniowa K., Warszawa: Oficyna Naukowa. 
Gadamer H.G., 1992, Dziedzictwo Europy, przeł. Przyłęcki A., Warszawa: Fundacja „Aletheia”, 

Wydawnictwo Spacja. 
Gadamer H.G., 2003, Język i rozumienie, przeł. Dehnel P., Sierocka B., Warszawa: Fundacja 

„Aletheia”. 
Gadamer H.G., 2001, Poetica. Wybrane eseje, przeł. Łukasiewicz M., Warszawa: Instytut Badań 

Literackich. 
Gadamer H.G., 1993, Prawda i metoda, przeł. Baran B., Kraków: „Inter Esse”. 
Gadamer H.G., 1979, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, przeł. Michalski K., Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Norwid C.K., 1962, Vade-mecum, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Nowaczyński A., 1907, Skotopaski sowizdrzalskie, Kraków: [b.w.]. 
Rosner K., 1991, Hermeneutyka jako krytyka kultury: Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy. 
Tyszyński A., 1837, Amerykanka w Polsce, St. Petersburg: Drukarnia Karola Kraya. 



PIOTR GARNCAREK: Hans-Georg Gadamer – doświadczanie granicy języka 95 

Hans-Georg Gadamer – Experiencing the Boundaries of Language 

The article discusses the usefulness and adequacy of hermeneutic theory of language by 
Hans-Georg Gadamer in glottodidactic process. It presents the attempt to define the phe-
nomenon of language (in this case regarded as a foreign language) that is different than the 
linguistic one. It is a contribution to further search for different ways of defining a native 
language while teaching it at Polish faculties abroad. The aim of such search is to find an 
answer to the question: what is it that we teach? 

Key words: hermeneutics, glottodidactics, native language as a foreign language 
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Kłopoty z semantyką doświadczenia 

Tematem tego wystąpienia jest spojrzenie dydaktyka literatury na do-
świadczenie jako kategorię operacyjną, zarówno w badaniach, jak i w prakty-
ce czytania tekstów kultury. Przywoływane w nim rozważania filozoficzne 
mają charakter rozwijającego kontekstu, dlatego ograniczę je do najbardziej 
wyrazistych konkluzji, tym bardziej, że dzieje pojęcia doświadczenie są długie 
i pełne konkurencyjnych wobec siebie ustaleń. Nasza kultura, jak cała kultu-
ra zachodnia, ma charakter linearny, historyczny, dlatego szczególną uwagę 
zwrócę na koncepcję doświadczenia, w której pojawi się zagadnienie dzie-
dziczenia tradycji i jej wpływu na człowieka. Pominę te ujęcia, które wątpią 
w wartość edukacyjną doświadczenia, głosząc jego kryzys, a także te, które 
podejmują ideę doświadczenia bez podmiotu1. 

W czasie opracowania tego tekstu towarzyszyły mi pytania: jaką koncepcję 
doświadczenia uznać za najbardziej operacyjną? jaką wartość edukacyjną 

                                                           
1 Np.: T. Adorno, G. Bataille, M. Foucault i R. Barthes.  
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może zawierać to pojęcie? jaka jest rola (wpływ) doświadczenia w procesie 
lektury? jak te ustalenia przenieść na grunt edukacyjny? 

Pytania te są zasadne, gdyż doświadczenie nie jest jednoznacznym poję-
ciem. Kłopoty z jego semantyką pojawiły się już w starożytności, a w cza-
sach nam współczesnych są nadal aktualne. Pierwszy z nich tkwi w tym, że 
doświadczenie należy zarówno do pojęć filozoficznych, jak i używanych 
w życiu codziennym2. Stanowi zatem węzłowy punkt przecięcia między 
językiem publicznym a prywatną subiektywnością, możliwymi do wypowie-
dzenia, często obiegowymi twierdzeniami a trudnością wyrażenia indywidu-
alnego wnętrza (Jay 2008). 

Semantycznie wyraz doświadczenie nawiązuje do łac. experientia, oznaczające-
go próbę, dowód, eksperyment. W językach: francuskim (expérience) i wło-
skim (esperienza) oznaczać może także eksperyment naukowy. Natomiast 
w języku niemieckim istnieją dwa wyrazy na oznaczenie doświadczenia: Er-
lebnis i Erfahrung, pierwsze oznacza „doświadczenie przeżywane”, drugie to 
zmysłowe, zewnętrzne wrażenie, z sądami poznawczymi na jego temat, kła-
dące nacisk na związek między pamięcią a doświadczeniem, wspierające 
przekonanie, że kumulujące doświadczenie stanowić może rodzaj mądrości, 
właściwej późnej fazie życia ludzkiego (Jay 2008, 27 i nast.). Erlebnis konotu-
je bezpośredni, przedrefleksyjny i osobisty typ doświadczenia; Erfahrung 
kładzie nacisk na jego charakter bardziej publiczny, zbiorowy. Niekiedy 
terminy te w literaturze przedmiotu są sobie przeciwstawiane. W zależności 
od kontekstu filozoficznego modalności doświadczenia nabierają konotacji 
pozytywnych bądź negatywnych. 

Termin ten bywa używany także w określeniach: „doświadczenie episte-
mologiczne”, czyli jako doświadczenie realnych przedmiotów w świecie, 
„doświadczenie mistyczne” jako doświadczenie bezpośredniej obecności 
Boga, „doświadczenie egzystencjalne związane z życiem człowieka”, „do-
świadczenie estetyczne” – doświadczenie sztuki i inne. Bogata literatura na 
ten temat (np. Ingarden 1963, 290–317; Czeżowski 1965, 73–81; Stępień 

                                                           
2 W słownikowych definicjach czytamy o nim: a) doświadczenie (empiria, percepcja) – me-

toda zdobywania wiedzy w oparciu o własne obserwacje jakiegoś przedmiotu; zmiana stanu 
wiedzy, której towarzyszy refleksja, na podstawie spostrzeżeń lub wrażeń, często traktowana 
jako decydująca metoda kształcenia; b) doświadczeniem nazywa się również wynik własnej 
obserwacji, oparcie się na dostępnej wiedzy; c) w filozofii jeden z fundamentów wiedzy ozna-
czający poznanie za pomocą zmysłów, w przeciwieństwie do poznania rozumowego opierającego 
się na ideach (wiedzy) wrodzonych i dedukcyjnym sposobie konstruowania (za: Aduszkiewicz 
2004, 138). 
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1970, 95–127; tenże 1974, 29–37; Krapiec 1976, 5–16; Buczyńska-Garewicz 
1970, 128–167), pozwala ustalić, że doświadczenie jako pojęcie nabiera treści 
dopiero w określonej koncepcji filozoficznej człowieka, w rozumieniu pod-
miotu i jego relacji z przedmiotem. 

Zwróćmy teraz uwagę na losy pojęcia doświadczenie rozumianego jako sku-
mulowana mądrość przeszłości. Na progu nowoczesności zaczęto postrze-
gać je jako bastion tradycyjnych autorytetów. Z fascynacji jednostkowym 
podmiotem, akcentującej wyjątkowość jednostki w nowożytnej filozofii 
doświadczenie pojmowano zarówno w sensie Erlebnis, jak i Erfahrung. Pod-
kreślano jednak jego związek ze wspólnotą, z tradycją3. Immanuel Kant 
poddał doświadczenie reinterpretacji. Skupił się nie tyle na przedmiocie 
poznania, co na konstytutywnym podmiocie („czysta świadomość”), nie 
pozostawiając miejsca na czynniki pozapodmiotowe (Brank 1998, 136). 
Jednak nie zerwał w nauce z samym pojęciem doświadczenia, które mimo to 
nabrało pejoratywnego znaczenia, szczególnie ten jego sens, któremu przy-
pisywano rolę „lekcji” przeszłości. 

Trwające długo spory na temat doświadczenia rozwinęły względnie auto-
nomiczne dyskursy, dotyczące doświadczenia poznawczego, religijnego, 
estetycznego, historycznego, politycznego, ich znaczeń rozpatrywanych 
w uwarunkowaniach historycznych i politycznych. Podjęto też w nich próby 
zabliźnienia ran zadanych procesem modalizacji, akcentując związki do-
świadczenia ze światem życia codziennego, a także przezwyciężenia duali-
zmu podmiotu i przedmiotu, który „stanął” na przeszkodzie holistycznego 
ujęcia doświadczenia. 

W wieku XX, w obliczu kryzysu tego pojęcia postulowano, by „nadcho-
dząca filozofia” odbudowała holistyczny rodzaj doświadczenia, który prze-
ciwstawia się znaczeniu zawężonemu do naukowej pewności (Stierle 1980). 
Powstały różne „pieśni doświadczenia” (zob. Jay 2008). Tym, co zbliżało 
poglądy różnych szkół i orientacji dwudziestowiecznych na temat doświad-
czenia, a więc: fenomenologów, jak i twórców teorii krytycznej, pragmaty-
stów i poststrukturalistów, było przekonanie, że doświadczenie nie może 
sprowadzać się do tego, co „izolowany, wewnętrznie scalony i nastawiony 
kontemplacyjnie podmiot przejmuje z całkowicie zewnętrznego wobec nie-
go przedmiotu” (Jay 2008, 568). Zaczęto rozumieć doświadczenie jako stan 

                                                           
3 Dostrzegał to w Próbach Michel Montaigne, który podkreślał, że doświadczenie trzeba 

dzielić z innymi, a nie skrycie gromadzić, a także korzystać z pouczeń zdrowego rozsądku, 
ponadto zwracać uwagę na to, co ulotne, przejściowe, a także sprzeczne. 
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lub kondycję, uprzednią lub głębszą niż wewnętrzne postrzeganie lub reflek-
sję nad czymś, co znajduje się na zewnątrz (Jay 2008, 568). Z tą konkluzją 
zgadzali się nawet ci filozofowie, którzy poszukiwali dróg przezwyciężenia 
binarnych opozycji. Pojawiły się też koncepcje, które podmiotowy wymiar 
doświadczenia doprowadziły do skrajności, w których wszystko obraca się 
w doświadczenie estetyczne (np. Dewey, 1980). Natomiast dla innych (np. 
Barthes’a czy Foucaulta) doświadczenie nie było dialektyczną narracją zna-
czącego rozwoju czy organicznie pojętej estetycznej autokreacji, lecz dyna-
micznym polem sił, obejmującym elementy subiektywności i obiektywności, 
niedającym sprowadzić się do transcendentalnej ani empirycznej modalności 
(Jay 2008, 562–563). Foucault pisał: „staram się zyskać doświadczenie – 
przeżywając określoną historyczną treść – doświadczenie tego, czym dzisiaj 
jesteśmy, nie tylko tego, co stanowi naszą przeszłość, ale także tego, co jest 
naszą teraźniejszością” (Foucault 1999, 33–34)4. Mimo wielu różnic, do-
świadczenie jako pojęcie przeżywa dzisiaj swój renesans w badaniach nau-
kowych, a kryzys w społecznym wymiarze. 

„Cóż bowiem dla barbarzyńcy znaczy ubóstwo doświadczenia?” – pytał 
przed laty Walter Benjamin. I odpowiadał: w wyniku wojny i oddziaływań 
nowych technologii zaistniała niemożność komunikowania doświadczenia, 
jego ubóstwo. Następnie wyjaśniał, że zgoda na „ubóstwo doświadczenia” 
stała się także efektem zastąpienia w nowoczesnym świecie narracji infor-
macją, a informacji sensacją (Benjamin 1996, 245), bowiem regresowi opo-
wiadania towarzyszy regres słuchania. Benjamin, komentując Baudelaire’a 
(Benjamin 2001), zwrócił uwagę na to, że francuski poeta jako pierwszy 
poznał i próbował odreagować życie w nowoczesnym mieście, w którym 
zasada wymiany zniszczyła tradycyjne więzi i wszystko zredukowała do to-
waru. Przestrzegał on przed estetyzacją zjawisk moralnych, religijnych i poli-
tycznych, gdyż skutkiem tego może być sakralizacja osób lub przedmiotów 
nienależących do sfery sacrum oraz niewrażliwość na społeczne konsekwen-
cje działania politycznego. 

Formułowane w latach 30. XX wieku diagnozy Waltera Benjamina wydają się 
dzisiaj zaskakująco aktualne, wzmocnione badaniami socjologicznymi, które 
sygnalizują ponadto utowarowienie „doświadczeń”. Zjawisko zamiany doświad-
czenia w towar, który można sprzedać lub kupić, obserwujemy od sportów 
ekstremalnych po turystykę zorganizowaną i rozrywkę. Media najnowszej gene-
racji sprawiają, że można zyskać „doświadczenie pozorne”, podszyć się pod 

                                                           
4 Tłumaczenie za M. Jayem (Jay 2008). 
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cudzą tożsamość, mieć poczucie uczestnictwa w dowolnym medialnym zdarze-
niu, a grając w wybrane gry komputerowe, można się wcielić w wojownika, dla 
którego walka i przemoc stają się najwyższą formą „doświadczenia wewnętrz-
nego”. Wszystko to nie sprzyja doświadczaniu sztuki. Młodzi odbierają sztukę 
często w rozproszeniu, np. muzyki słuchają, jadąc samochodem, idąc ulicą, 
ucząc się do egzaminu, prowadząc konwersację. Nie koncentrują się na jednym 
bodźcu, lecz widzą lub słyszą dwie rzeczy na raz. Nadmiar wrażeń i bodźców 
powoduje z czasem „niedowidzenie” i „niedosłyszenie” (Gadamer 1993, 49), 
niemożność skupienia się na jednym. Mamy zatem do czynienia z odbiorcą, 
będącym kimś w rodzaju spacerującego obserwatora, konsumenta iluzorycz-
nych, oferowanych jak towary obrazów, płyt muzycznych, rejestrującego 
wszystko jakby mimochodem, przerzucającego swoją uwagę z przedmiotu na 
przedmiot, z widowiska na widowisko. Odbiorcę będącego stale w ruchu, czę-
sto o żywej percepcji, ale niezdolnego do dłuższej i głębszej refleksji, do wnie-
sienia w proces czytania swojego doświadczenia i przeżycia nowego. 

Doświadczenie humanistyczne 

Przejdę teraz do prezentacji koncepcji doświadczenia, które – moim zda-
niem – można aplikować na grunt edukacji polonistycznej, gdyż to szkoła 
przede wszystkim jest miejscem wprowadzania w tradycję. Chodzi mi 
o hermeneutykę filozoficzną Gadamera, którą przywołam nie dlatego, że 
odgrywa w ostatnich latach rolę jednej z wpływowych idei w filozofii i naukach 
społecznych, ale dlatego, że może być dla dydaktyka inspirującym kontekstem 
w pracy badawczej i wychowawczej. Warto przypomnieć, że do wybranych 
elementów hermeneutyki Gadamera nawiązują dziś filozofowie, socjolodzy 
i antropolodzy (Zakrzewska-Manterys 1998; Tokarska-Bakir 2000; Wieczor-
kiewicz 2002; Leśniewski 1998; Lorenz 2003; Potępa 2003; Dybel 2004; 
Szulakiewicz 2004), a także bibliści, prawnicy, literaturoznawcy i filozofowie 
edukacji (por. frag.: Markowski 1997; Kalaga 2001; Bruner 2006). 

Uzasadnienie wyboru przedstawię w sposób sygnalizujący, upraszczając 
subtelne filozoficzne rozważania autora Prawdy i metody. 

1. Istotne dla edukacji wydaje się w Gadamerowskim ujęciu doświad-
czenia to, że jest ono bardziej pojęciem egzystencjalnym5 niż teore-

                                                           
5 Gadamer praktykę pojmuje jako wiedzą ogólną, która jest w ścisłym związku z konkret-

nym zachowaniem człowieka i jest różna od wiedzy fachowej – w Arystotelesowskim sensie 
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tycznym, zbliżonym do rozumienia potocznego, którego istotę oddają 
takie określenia, jak: „wyznawać się na czymś”, „znać się na czymś”, 
„potrafić” (Potępa 2003, 316) – jest bliskie temu, co bywa określane 
mądrością życiową zdobywaną w ciągu całego życia. 

2. Doświadczenie humanistyczne ma wymiar edukacyjny. Według Ga-
damera: „doświadczenie nie jest samą nauką, ale stanowi jej konieczną 
przesłankę” (Gadamer 1993, 327), a „prawda doświadczenia zawsze 
zawiera odniesienie do nowego doświadczenia” (Gadamer 1993, 328). 
Doświadczenie wiąże się – co jest istotne w procesie edukacji – 
z rozwojem tożsamości człowieka rozumianej jako projekt, który za-
kłada otwartość, zmianę. Zapytany o swoje rozumienie doświadczenia 
filozof odpowiedział: 

bycie doświadczonym nie oznacza, że ktoś wie coś na zawsze i usztywnia 
się w tej wiedzy; raczej staje się bardziej otwarty na nowe doświadczenia. 
Osoba doświadczona jest niedogmatyczna. Doświadczenie uwalnia, 
otwierając na nowe doświadczenie. (…) wciąż uczymy się dzięki niemu 
nowych rzeczy (Gadamer, Dutt, Palmer 2001, 52–53). 

3. Doświadczenie w jego ujęciu to proces trwający przez całe życie czło-
wieka. Wiąże się nie tylko z przeżywaniem, ale z poznaniem, z rozwo-
jem człowieka w czasie. Ma ono wiele wspólnego z doświadczeniem 
estetycznym. Doświadczenie piękna wciąga nas w orbitę swojego od-
działywania – zdaniem Gadamera – zanim jesteśmy w stanie poddać je 
refleksji; tak samo jest z doświadczeniem tradycji, początkowo odbywa 
się ono niezależnie od naszej woli i działania (Gadamer 1993, 24), gdyż 
czytelnik jest już wcześniej zawsze zanurzony w przekaz tradycji, ale ni-
gdy nie zdaje sobie w pełni z tego sprawy (rola przesądów). I dodaje: 
nie żyjemy w żadnych zamkniętych horyzontach, w rzeczywistości to 
horyzonty, w które wkraczamy, podążają razem z nami (Gadamer 
1993, 290). 

4. Niezwykle ważna jest teza Gadamera, że doświadczenie humani-
styczne charakteryzują dwa momenty: dziejowość i językowość. Moc-
no akcentuje przekonanie, że rolą hermeneutyki jest przerzucanie 
pomostów między teraźniejszością a przeszłością, gdyż świadomość 

                                                                                                                                   
techne. Np. przedmiotem wiedzy praktycznej są zmienne prawidła działań ludzkich: etyki 
i polityki. Hermeneutyka jest zarówno teorią i praktyką sztuki rozumienia i czynienia zrozu-
miałym tego, co obce. 
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czynnej tradycji (historii) zawiera element d y s t a n s u  między tym, 
co jest odległe. Ten dystans, wypływający ze świadomości i n n o ś c i , 
powoduje napięcie między poznającym a innym (również w czytaniu 
tekstów kultury), między swoim a obcym, niesie ze sobą grę różnic. 

5. Na pytanie, jak przezwyciężyć ten dystans, Gadamer odpowiada, że 
jest to możliwe na drodze rozumienia, interpretacji tekstów kultury, 
na drodze d i a l o g u  z tradycją. „Dzięki interpretacji tekst winien 
przemówić. Żaden tekst ani żadna książka nie mówi jednak, gdy nie 
przemawia językiem docierającym do innego człowieka. Dlatego in-
terpretacja musi znaleźć odpowiedni język, jeśli rzeczywiście chce 
skłonić tekst do mówienia” (Gadamer 1993, 365). Język otwiera nas 
na świat, jest najdoskonalszym medium doświadczenia świata. 
Wprawdzie istnieją inne formy komunikacji niż językowe, ale komu-
nikacja językowa jest najbardziej doskonała, gdyż pozwala zapytać 
o istnienie świata w sobie6. W związku z tym doświadczenie ma jakby 
„podwójny” status językowy: wkraczania w obcy świat językowy i ar-
tykułowania go we własnym języku. 

6. Koncepcja doświadczenia jako dialogu powinna być niezwykle nośna 
w edukacji. Doświadczać znaczy tu być w relacji z Innym (Gadamer 
1993). Tym Innym są uprzywilejowane przez Gadamera teksty językowe, 
ale również inne teksty kultury: plastyczne, muzyczne itd. W szkole czy-
telnik może prowadzić rozmowę z przekazem tradycji, rozmawiając 
z kolegami i nauczycielem. Dialog ten, mimo istniejącego napięcia, a na-
wet początkowej niechęci, odtrącenia, dzięki metodycznym zabiegom, 
może doprowadzić do wzajemnego porozumienia lub uzasadnienia od-
mowy. Nawet ten ostatni efekt wprowadzania do tradycji jest lepszy niż 
bierny odbiór przekazu nauczyciela, gdyż wywołuje wymianę zdań, po-
glądów, aktualizuje dotychczasową wiedzę i gust czytelnika. 

7. Koncepcja doświadczenia jako rozmowy i zasada aplikacji, zastoso-
wania, tutaj – stopniowego rozpoznania siebie w obliczu tego, co ob-
ce, mają także walor etyczny, gdyż są zastosowane wobec rozumieją-
cej, przeżywającej problemy jednostki. 

8. Dialog z tekstem, w którym tradycja przyjmuje metaforyczne Ty wobec 
Ja czytającego, stanowi o jakości rozmowy, która nigdy nie może sięgać 
do przemocy. Trzeba zaznaczyć, że pojęcia „tekst literacki” Gadamer nie 

                                                           
6 „Wszystkie formy ludzkiej wspólnoty życia są formami wspólnoty językowej, nawet wię-

cej – one tworzą własne języki” (Gadamer 1975, cyt. za: Potępa 2003, 11). 
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pojmuje jako życiowego wyrazu subiektywności autora, ale jako wypo-
wiedź zawierającą sens, do którego czytelnik stara się dotrzeć. Nie są za-
tem wiarygodne, pokutujące jeszcze czasami, wypowiedzi o pomijaniu 
wiedzy czytelnika w procesie interpretacji. Cały proces doświadczenia za-
leży od kultury czytelnika, której zakres zmienia się w czasie. 

9. Sprawa odbiorców, czytelników traktowana jest tutaj następująco – tek-
sty artystyczne trafiają do różnych czytelników: do znawców, do kryty-
ków literackich, nauczycieli i uczniów, a także do tzw. przeciętnego od-
biorcy, którego wiedza, przeświadczenia, gust literacki i zainteresowania 
nie zawsze sprzyjają dialogowi decydującemu o pełnym porozumieniu 
z tekstem. Wprowadzając pojęcie horyzontu, dzieła i czytelnika, tradycji 
i współczesności, filozof ukazuje, że wkraczając w jakiś inny świat, nie 
opuszczamy własnego, ale wzbogacamy go o rozumienie innego. 

10. Podstawą doświadczenia, rozumienia/dialogu jest wpływ tradycji na 
doświadczający podmiot. Zaczyna się ono od doznania „niezrozu-
mienia” i „niejasności”, jest związane z pewnym oporem, który czło-
wiek pokonuje, prowadząc rozmowę z drugim nie tylko w sposób 
bezpośredni, ale także czytając i interpretując przekazy utrwalone 
w języku, w tym dzieła literackie (Potępa 2003, 11). 

11. Doświadczenie humanistyczne jest zawsze określone przez dziejowy 
kontekst, w jakim dokonuje się rozumienie, interpretacja. Rozumienie 
świata kulturowych tekstów nie oznacza cofania się ku minionej epo-
ce, lecz wkraczanie naszej współczesności w świat tekstu. Odczytując 
sens świadectw kulturowych przeszłości, doświadczając ich inności, 
czytelnik lepiej może poznać siebie i zacząć dostrzegać wspólnotę ze 
światem, który początkowo wydawał mu się daleki i obcy (Dybel 
2004, 296–297). 

12. Gadamer podkreśla, że aby mogło dojść do doświadczenia, wymaga-
na jest tylko otwartość na poglądy wyrażone przez rozmówcę lub 
przekazane w jakimś dziele sztuki. „Otwartość na drugiego, o którą tu 
chodzi, polega na tym, że pozwalamy drugiemu w ogóle coś usłyszeć” 
(Dybel 2004, 336). Tego polonista może nauczyć, demonstrując taką 
postawę wobec swoich wychowanków. 

13. Doświadczenie (podobnie jak rozumienie, dialog), będąc sposobem 
istnienia człowieka, ma charakter zarówno uniwersalny (obejmuje ca-
łość doświadczenia), jak i dziejowy, skończony jak ludzkie życie7. 

                                                           
7 Bardziej radykalną wizję doświadczenia proponuje Harold Bloom. Doświadczenie według 

niego to proces aktywny, który przybiera postać agonu, postawy krytycznej, nawet rywalizacji 
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Zaprezentowany tutaj rodzaj doświadczenia, które jest spotkaniem, roz-
mową, a nie samym strumieniem przeżyć, a którego zadaniem jest aktualiza-
cja i racjonalizacja tego, co pierwotne w procesie potocznego doświadczenia 
świata (Bronk 1998, 134), zawiera potencjalnie wiele możliwości pragma-
tycznego zastosowania. 

Budowanie wrażliwości narracyjnej8 

Kontynuację i reinterpretację doświadczenia tradycji (kody kulturowe) ro-
zumianej jako instrument umożliwiający nie tylko porozumienie z innymi 
ludźmi, ale jako „narzędzie” samopoznania i wzbogacenia doświadczenia 
kulturowego jednostki, spotkamy u innych hermeneutów i narratologów, 
w tym u Paula Ricoeura (Ricoeur 2003). Narracje literackie lub historyczne 
traktuje on jako sposób myślenia i środek wytwarzania znaczeń. W centrum 
uwagi narracji sytuuje przede wszystkim postacie literackie oraz odbiorcę, na 
którego „nakierowane” jest działanie postaci9. Dzieła literackie dzięki nim 
dysponują repertuarem sytuacji egzystencjalnych, które są zdolne wywołać 
szczególny stan poruszenia emocji i intelektu. Przeżyte i przemyślane pozo-
stawiają w odbiorcy trwały ślad, czasami porządkując doświadczenia, wy-
zwalając chęć działania i tworzenia. Ricoeur zwrócił uwagę na to, że w ich 
recepcji istotną rolę odgrywa podmiotowość czytelnika, „wola odbioru” 
i przekonanie, iż dzieło jest formą wypowiedzi skierowanej do tego, a nie 
innego adresata, domaga się zatem odzewu. Czytelnik, śledząc działania 
postaci z opowieści literackich, czasami identyfikuje się z nimi lub polemizu-
je, a także odkrywa nowe sposoby wartościowania zarówno działań, jak 
i samych postaci. Ricoeur traktuje literaturę jako „laboratorium aksjologii” 
(Ricoeur 2003). W nieustannym wysiłku interpretacji działania i rozumienia 
                                                                                                                                   
i współzawodnictwa. Omawia je, tworząc etos silnego poety, stającego naprzeciw tradycji 
i obcych wpływów. W miejsce łagodnego, choć niewykluczającego krytyki i odrzucenia, do-
świadczenia humanistycznego Gadamera, wprowadza strategię silnej obrony, pełnej dramatycz-
nych napięć i rywalizacji. Cały proces „obrony przed wpływem” jest długi i skomplikowany, 
kończy się jednak uznaniem dla prekursora. Lektura – według niego – jest aktem żądania wobec 
pisma reprezentowania tradycji, wobec której podmiot przyjmuje postać drapieżnej krytyki 
i formułuje żądania (Bloom 1982; tenże1997; zob. też: Bielik-Robson 2000, 104–105). 

8 Bardziej szczegółowo tym zagadnieniem zajmuję się w: Myrdzik 2008, 259–269. 
9 Ricoeur 2003. Filozof omawia to zagadnienie, analizując powieści: V. Woolf Pani Dalloway, L.R. 

Musila Człowiek bez właściwości, T. Manna Buddenbrokowie i M. Prousta W poszukiwaniu straconego czasu. 
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siebie samego trwa poszukiwanie zgodności między tym, co się nam wydaje 
najlepsze dla całokształtu naszego życia, a preferencyjnymi wyborami (posta-
nowieniami), które rządzą naszymi praktykami. Nazywa to „wsparciem fikcji”. 
Konkretyzację tej myśli znalazłam u Alberto Manguela w Świątecznym czytaniu: 

Te książki (…) wywiązały się ze swego zadania z nawiązką, za co jestem im nie-
zmiernie wdzięczny. (…) Podjęły rozmowę, którą zainicjowano wieki temu, jak-
by czas nie grał roli, jakby oczywiste było, że i ta chwila przeminie, a wraz z nią 
wszelkie udręki i lęki. Pozostaną jedynie pamiętne strony opisujące jakąś część 
mnie, intymną i mroczną, której nie potrafię jeszcze nazwać (Manuel 2011, 2). 

Na gruncie edukacyjnym doniosłość narracji dla strukturyzowania życia 
jednostki i edukacyjnego znaczenia podkreśla Jerome Bruner (Bruner 2006, 
65): „z pewnością edukacja mogłaby stworzyć bogatsze niż dotychczas moż-
liwości wypracowania metapoznawczej wrażliwości, potrzebnej do radzenia 
sobie ze światem narracyjnej rzeczywistości i rywalizującymi w niej twier-
dzeniami” (Bruner 2006, 207). Bruner przywołuje stosowne badania nauko-
we, w świetle których umiejętność narracji przechodzi określone stadia, 
zmniejsza się wskutek stresu lub uszkodzenia mózgu człowieka (Feldman, 
Bruner i in. 1993, 327–342). Zależy także od określonej kultury i tradycji, 
w której człowiek wzrastał i którą zaakceptował. I dodaje, że narracja po-
zwala pomóc jednostkom wzrastającym w kulturze odnaleźć swoją tożsa-
mość, także w czasach trudnych transformacji. „Jeżeli nie zdoła pomóc mu 
szkoła, jego, pied-à-terre poza rodziną, uczynią to wyalienowane kontrkultury” 
(Bruner 2006, 66). Dodać należy szkoła, która nie ogranicza się do mecha-
nicznego trenowania testów czytania ze zrozumieniem, ale w procesie lektu-
ry sięga do doświadczeń uczniów i uczy dialogu z tradycją. 
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Influence of Experience on Process of Reading. Didactic Reflections 

The author of the article presents the concept of experience and experiencing in the field of 
Polonistic education. According to the scholar, Hans-Georg Gadamer’s philosophical her-
meneutics can serve as an inspiring context in research and educational work of a teacher. 
Gadamer’s hermeneutics has been one of the influential ideas in philosophy and social sci-
ences in recent years. The type of experience presented by the philosopher, that is more like a 
meeting, a talk than only a live stream, and whose task is to activate and rationalize what is 
primary in the process of common experiencing the world, can be used in school education 
in many ways. 

Key words: dialogue, hermeneutics, narratology 
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Ziemia niczyja. 
Zwroty badawcze w literaturoznawstwie  

i ich konsekwencje dla nauczania literatury 

Zwrot, reklamacja, wymiana 

Od połowy XX wieku zmiany, jakie zachodzą w humanistyce, powszechnie 
ujmowane są w kategoriach „zwrotów” badawczych. W literaturoznawstwie, 
począwszy od lingwistycznego, coraz częściej słyszymy o kolejnym „zwrocie”. 
Dynamika tego zjawiska przybrała na sile w ostatnich dekadach. Wiele świad-
czy o tym, że kategoria „zwrotu” staje się dziś naczelną zasadą organizującą 
prowadzone badania literackie. Czy w tej perspektywie, po tak wielu dokona-
nych „zwrotach” – lingwistycznym, kulturowym, etycznym i innych – nie 
nastąpiła banalizacja kategorii „zwrotu”? Jakie są konsekwencje adaptowania 
kolejnych zwrotów dla nauczania literatury w szkole, zważywszy, że szkolna 
edukacja literacka nie jest w stanie zaabsorbować tempa tych zmian, nie naru-
szając skomplikowanego systemu kształcenia i egzaminowania? 

Zadaniem szkoły jest, między innymi, zachowanie ciągłości humanistycz-
nego dyskursu i nie byłoby chyba dobrze, gdyby rynek edukacji humani-
stycznej przyjmował bez ograniczeń kolejne reklamacje dotychczasowego 
sposobu opisywania literatury. Należy jednak pamiętać, że choć dbamy 
o trwałość ram kulturowych edukacji, jednym z etycznych zobowiązań po-
lonisty jest też otwarcie ucznia na dialog starego z nowym. Dlatego, korzy-
stając z języka ekonomii sprzedaży, lepiej mówić o wymianie niż zwrocie, 
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w którym to określeniu zawiera się radykalność i nieodwracalność. Zwrot 
wskazuje też na czynnik mody, presję nowoczesnego „bycia na czasie”, lęk 
przed anachronicznością. Wymiana jest łagodniejsza – sugeruje cyrkulację, 
ruch transferowy, który nie wyklucza ostatecznie. 

Wiodące na polskich wydziałach filologicznych w latach 70. i 80. minione-
go wieku strukturalistyczne teorie tekstu formalizujące procedury czytania 
jawiły się niesłychanie efektywnymi dla scjentyzacji i obiektywizacji procedur 
kształcenia literackiego w szkole. Pozwalały przezwyciężyć dziewiętnasto-
wieczną biografistykę, kult pięknego słowa, walory społecznej funkcji litera-
tury (zapis historycznego losu narodu i jego kultury). Nauczycielowi przera-
żonemu widmem Bladaczki dawały do ręki narzędzia analizy tekstu, którymi 
mógł obezwładnić Gałkiewicza skuteczniej niż patetyczną recytacją Syfona. 
Pozwalały pokazać tekst jako złożoną, racjonalną konstrukcję elementów 
znaczących, a co szczególnie ważne – autonomiczną wobec pozatekstowych 
praktyk odbiorcy. W ten sposób nauczyciel, zamiast domagać się od ucznia 
podziwu dla kunsztu wiersza Beniowskiego, uczył go, jak rekonstruować regu-
ły gatunkowe poematu dygresyjnego lub analizować strukturę wypowiedzi 
ironicznej. Niewątpliwie to zbliżenie literaturoznawstwa do paradygmatu 
nauk ścisłych dodawało nauczycielowi literatury pewności siebie, stopniowo 
jednak alienowało go zarówno od fenomenu lektury, jak i rozmowy nad 
tekstem. Powinnością nauczyciela było pilnowanie, aby omawianie dzieła nie 
podważyło podstawowych właściwości tekstu: 

– autonomiczności, czyli uniezależnienia interpretacji tekstu od biografii 
autora, ideologii oraz historycznego kontekstu; 

– obiektywności, czyli przekonania, że struktura znaczeniowa tekstu ist-
nieje w nim niezależnie od interpretacji; 

– jedności, czyli uznania tekstu za spójną całość znaczącą (Nycz 1993, 88). 
Dla rzeczników autonomiczności sztuki fundamentalne jest oddzielenie jej 

od moralności. 

Autonomizm jest doktryną atrakcyjną dla każdego, kto podejmuje problem 
istoty sztuki, kierując się uprzedzeniami esencjalistycznymi, tzn. oczekiwa-
niem, że wszystko, co nazywamy sztuką posiada wyjątkową, wspólną cechę 
charakterystyczną, która jest jedna i ta sama, zarówno w odniesieniu do sztu-
ki w całości, jak i do konkretnego dzieła (Carroll 1998, 134). 

Podobny model obcowania z tekstem przeniesiony do klasy czyni z ucznia 
parodię badacza literatury lub spycha jego lekturę w nieokreśloną prywatność. 
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Świadomość istnienia prywatnego trybu lektury sprawia, że nauczyciel sta-
ra się go tłumić i odepchnąć poza pozytywistyczny schemat analizy, bądź 
przeciwnie – odważnie zaprasza do praktyk transgresywnych, podczas któ-
rych on sam i uczniowie ujawniają własne doświadczenia lekturowe, w któ-
rych przekraczają założone ścieżki analizy i interpretacji tekstu. Zaprosze-
niem do takich praktyk jest zawsze osłabienie silnej pozycji podmiotu wio-
dącego narrację (zwykle nauczyciela), wtedy bowiem powstaje miejsce na 
uczniowskie zdarzenia lektury. Silna pozycja dyskursu nauczyciela blokuje 
taką wolność. Potrzeba zatem innego trybu dydaktycznej narracji. 

Zaczyna się ona od pytania, czy w szkolnym czytaniu i komentowaniu tek-
stów jest miejsce na fenomen indywidualnego aktu czytania? Z pewnością 
nie prowadzą do niego proste ścieżki spisów lektur obowiązkowych. Te 
mogą jedynie narysować sieć przymusu lektury, nie są w stanie jednak same 
przez się wytworzyć zdarzenia lektury, pojedynczego aktu czytania, połącze-
nia ciekawości, przyjemności, pragnienia dalszego ciągu, złości, dezaprobaty, 
podziwu i dziesiątków innych składników obcowania z tekstem literackim. 
W praktyce czytania grupowego rzadko bierzemy je pod uwagę, a przecież 
sytuacja dydaktyczna jest każdorazowo osadzona na konkretnym zdarzeniu 
lektury, bądź szerzej – na zdarzeniu dyskursu, którego uczestnikami i spraw-
cami są trzy podmioty: nauczyciel, uczeń (jako jednostka, ale też i grupa) 
oraz tekst. Każdy z uczestników sytuacji wnosi w nią swój kontekst, którego 
kształt i zakres jest często nieprzewidywalny i zawsze odmienny. 

Zmiany podstawy programowej i funkcjonalizacja efektów kształcenia lite-
rackiego odsłaniają dla nauczyciela wolną przestrzeń, ziemię niczyją, którą 
może swobodnie zagospodarować dowolnymi językami z zasobów współ-
czesnych badań literackich. Program kształcenia literackiego w szkole stał 
się dziś niemal neutralny wobec teorii literatury. Dbając o kształcenie pod-
stawowych umiejętności analizy formalnej tekstu, nauczyciel może używać 
dowolnych języków interpretacji, dostosowując je do aktualnych sytuacji 
dydaktycznych. 

Alberto Manguel, autor książki Moja historia czytania, wspominając lekcje 
literatury i swojego nauczyciela, wskazuje na niezaprzeczalne korzyści płyną-
ce z adaptowania teorii lektury do warunków szkolnych: 

Choć nie słyszeliśmy o amerykańskim krytyku Paulu de Manie – zgadzaliśmy 
się z nim, że żadne odczytanie nie może być nigdy ostateczne. Z jedną istot-
ną różnicą: to, co de Man uważał za anarchiczną porażkę, dla nas było do-
wodem, że jako czytelnicy jesteśmy wolni (Manguel 2003, 130). 
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Powiększanie repertuaru języków używanych w interpretacji tekstu nie 
musi wcale prowadzić do metodycznego chaosu lub lekceważącego gestu: 
„róbta, co chceta”. Podstawy analizy strukturalnej i teoria gatunków pozo-
stają ciągle trwałą tradycją dla nauczania formalnego opisu tekstu, natomiast 
bogactwo języków interpretacji pozwala nauczycielowi na odmienne podej-
ścia dydaktyczne do różnych utworów oraz chroni go przed anachronizmem 
i rutyną. Stąd zjawiskiem bardzo cennym jest popularyzowanie wśród nau-
czycieli wiedzy o dokonujących się zmianach w literaturoznawstwie i opra-
cowywanie propozycji przekładu nowych koncepcji teoretycznych na dydak-
tykę lektury tekstu w klasie. 

Nie chodzi zatem o pogoń za nowinkami, ale o przyjazną wymianę (ni-
czym wymieniający się kolekcjonerzy) w duchu wykraczającym poza eko-
nomię. Tak też w dalszej części uczynię, zastanawiając się nad możliwymi 
implikacjami, tzw. zwrotu etycznego i teologicznego dla nauczania literatury. 

Moment etyczny 

Przyznaję, że ten właśnie moment – moment, w którym podejmuję decyzję 
o samym czytaniu, a nie o tym, jak będę czytał – jest najwspanialszym mo-
mentem w mojej biografii czytelnika (Markowski 2002, 243). 

„Zwrot etyczny” (Ethical Turn) to nurt w literaturoznawstwie będący próbą 
przekroczenia granic metodologicznych zakreślonych „zwrotem lingwi-
stycznym” (Linguistic Turn), czyli tymi nurtami w humanistyce drugiej poło-
wy XX wieku, które opierają się na założeniu, że język jest centralnym pro-
blemem każdego doświadczenia i refleksji. „Etyka czytania” czy też „krytyka 
etyczna” to terminy opisujące poszukiwania miejsc spotkania świata tekstu 
i indywidualnego kontekstu czytelnika. Badacze z tego kręgu podkreślają, że 
bez względu na deklarowany ascetyzm metodologiczny lub neutralność ba-
dawczą, w naszych lekturach tekstów uruchamiamy oceny etyczne, czyniąc 
podobnie jak odbiorcy nieprofesjonalni. 

Dominujące w nauce o literaturze przekonanie o koniecznej autonomii 
tekstu literackiego skazało na banicję ogromną sferę zjawisk recepcji dzieła 
literackiego, które określono jako subiektywne, naiwne czy po prostu nie-
profesjonalne. Sytuacja uległa zmianie wraz z kryzysem strukturalistycznej 
teorii tekstu. Zwrot etyczny był bowiem bezpośrednią konsekwencją schył-
ku lub śmierci teorii. W sytuacji, w której zatarły się granice między tym, co 
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teoretyczne, a tym, co literackie, a także braku wyraźnych kryteriów określe-
nia „literackości” tekstu oraz procedur jego odbioru, „konieczne było odwo-
łanie się do zastępczych, quasi-ufundowań w etyce lub moralności. Jednym 
z naczelnych haseł stała się wówczas zasada «odpowiedzialności» wobec 
tekstu” (Burzyńska 2006, 51). Nic bowiem nie strzeże jego granic, nikt nie 
może też narzucić czytelnikowi warunków obcowania z literaturą. Nikt poza 
nią samą, ponieważ nasze zaangażowanie w tekst jest przede wszystkim 
efektem oddziaływania samej literatury, bezpośredniego z nią kontaktu, 
który przebiega niemodelowo, kapryśnie i często bez poważniejszych kon-
sekwencji dla obu stron. Poetyka nie tworzy czytelnika odpowiedzialnego za 
tekst, tzn. czujnego i czułego na kształt jego znaków oraz bogactwo sensów. 
Może to uczynić jedynie indywidualna wola czytania. 

Etyka przed poetyką 

Czytanie literatury nie wymaga żadnych dodatkowych kompetencji poza 
wrażliwością. Nie trzeba znać żadnych wyspecjalizowanych języków, żad-
nych naukowych idiomów. Wystarczy jedynie dobra wola oglądania świata 
cudzymi oczami – i by tak rzec – cudzymi słowami (Markowski 2009, 86). 

Inspiracje płynące z kręgu „etyki czytania” stanowią szansę na otwarcie się 
szkolnej dydaktyki literatury, na pojedynczą przygodę czytającego podmiotu, 
często odbiegającą mocno od spodziewanych odpowiedzi czy umiejętności 
analitycznych ucznia. Takie „uczenie” literatury nie ma na celu doprowadze-
nia uczniów do czekającego na nich znaczenia tekstu, jego wymowy czy 
ideowego przesłania. Stanowi raczej troskę o splot indywidualnych lektur 
tekstu w interpretacyjny dialog. Elementarnym składnikiem takiego procesu 
dydaktycznego jest – jak pisze Hillis-Miller: 

rzeczywista sytuacja mężczyzny lub kobiety czytających książkę, uczących 
w klasie, piszących esej krytyczny. Bez wątpienia ta „sytuacja” rozciąga się 
dalej na złożone instytucjonalne, historyczne i polityczne „konteksty”, ale 
rozpoczyna się od i powraca do mężczyzny lub kobiety, będących twarzą 
w twarz ze słowami na kartce (Hillis-Miller 1987, 4). 

Podobna refleksja przeniesiona na terytorium dydaktyki owocuje metodą 
budowania wrażliwości na tekst literacki, którą Stanley Fish nazwał strategią: 
„jak to działa?”, a jej celem jest wspomniane uwrażliwienie na język. 
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W pewien szczególny i niepokojący (teoretyków) sposób jest to metoda 
przetwarzająca tego, który się nią posługuje, a więc tego, który jest także je-
dynym jej instrumentem. Wyostrza się sama, tym zaś, co wyostrza, jest nasza 
własna wrażliwość. Krótko mówiąc, nie porządkuje ona materiału, lecz 
przekształca umysły (Fish 1992, 198). 

Metoda to dość niemetodyczna, lekceważąca reżim teorii i algorytmy pro-
cedur dowodzenia wymowy czy przesłania dzieła. Jej istotą jest sprowoko-
wanie przygody z tekstem, wywołanie niespodzianki czytania. Nieczęsto 
zdarzają się one same, to nauczyciel musi mieć w zanadrzu rozmaite narzę-
dzia konceptualizacji lektury. Na przykład piszę na tablicy zdanie: „Stanisław 
Wokulski ma 45 lat”. Idąc za sugestią Fisha, namawiam w ten sposób 
uczniów do studiowania procesów własnych konotacji, jakie taka informacja 
w nich wzbudza; nakłaniam, aby sprawdzili, w jaki sposób język, to kon-
kretne zdanie wciąga ich w sieć stereotypowych znaczeń. To samo pytanie 
można następnie powtórzyć w odniesieniu do tekstu powieści. Jak działa 
podobna informacja na inne postacie; jak tworzy napięcie z romantycznym 
wizerunkiem zakochanego; jaką funkcję pełni wdowieństwo Wokulskiego 
itd. Koncentruję się w tych pytaniach nie tyle na eksplikacjach znaczenia 
tekstu, ale na mechanizmach języka, które pozwalają połączyć zagadnienia 
poetyki z doświadczeniami czytającego, indywidualnego człowieka. 

Taka „metodyka sytuacyjna” nie przeczy typowym procedurom kształce-
nia, ale je wchłania i maskuje, odkrywając dopiero wtedy, gdy chęć rozwi-
kłania znaczenia tekstu staje się indywidualnym zamierzeniem ucznia. Czy 
jest to jednak możliwe w kilkunasto-, a czasem nawet kilkudziesięcioosobo-
wej grupie, gdzie zróżnicowanie czytających podmiotów jest ogromne i nie 
sposób go ujednolicić nawet przy najbardziej wyrafinowanych konceptach 
dydaktycznych? Na pewno trzeba uznać różnice kompetencji i wrażliwości 
jako niezbywalną część czytania kolektywnego i nie starać się za wszelka 
cenę wyrównać owych różnic według jakiegoś standardowego wzorca kom-
petencji. W praktyce czytania grupowego, a przede wszystkim wspólnego 
komentowania tekstu oznacza to przemyślenie konsekwencji wielopodmio-
towości lektury nie tylko w zakresie różnych umiejętności uczniów, ale także 
(a może głównie) tego, jak wpływa na lekturę ich wieloraka odmienność 
jako po prostu różnych osób. Jest to szczególnie trudna postawa, bowiem 
wymaga wyrzeczenia się przekonania o „właściwym” modelu czytania 
szkolnego i zgody, że w bezkresnej przestrzeni lektury mieszczą się – jak 
pisał Gombrowicz – także: 



KRYSTYNA KOZIOŁEK: Ziemia niczyja. Zwroty badawcze w literaturoznawstwie… 115 

sądy ziemian i ziemianek, sądy pensjonarek, małostkowe sądy drobnych 
urzędników oraz biurokratyczne sądy wyższych urzędników, sądy adwoka-
tów na prowincji, przesadne sądy uczniów, zarozumiałe sądy staruszków tu-
dzież sądy publicystów, sądy działaczów społecznych oraz sądy żon dokto-
rów, wreszcie sądy dzieci przysłuchujących się sądom rodzicielskim, sądy 
pokojówek, młodszych i kucharek, sądy kuzynek, sądy pensjonarek – całe 
morze sądów, z których każdy określa cię w drugim człowieku i stwarza cię 
w jego duszy (Gombrowicz 1986, 10). 

Ale to nie koniec problemu. Komiczna typologia Gombrowicza ulega nie-
skończonemu wręcz pomnożeniu w poważnych słowach Stanleya Fisha, piszą-
cego o rolach społecznych skumulowanych w jego osobie badacza literatury: 

Każdy z nas jest członkiem nie jednej, lecz wielu wspólnot interpretacyjnych, 
w odniesieniu do których odmienne rodzaje przekonań działają z odmienną 
mocą. Jestem, między innymi, białym, mężczyzną, nauczycielem, krytykiem 
literackim, adeptem sztuki interpretacji, członkiem wydziału prawa, ojcem, 
synem, wujem, mężem (dwukrotnie), obywatelem, (zażartym) konsumentem, 
członkiem klasy średniej, Żydem, najstarszym z czwórki dzieci, kuzynem, 
bratem, szwagrem, zięciem, Demokratą, człowiekiem niskiego wzrostu, ły-
siejącym, w wieku lat pięćdziesięciu, pochodzącym ze Wschodu [Stanów 
Zjednoczonych], który był mieszkańcem Zachodu, a teraz jest południow-
cem, głosującym, sąsiadem, optymistą, szefem katedry (Fish 2002, 178). 

Każde z tych wcieleń jest częścią czytania, bierze w nim udział i często 
nieświadomie konstruuje efekt lektury. Dla poszukiwań impulsów do wywo-
ływania zdarzeń lektury zarysowana różnorodność jest niezwykle inspirują-
ca. Jeśli potrafimy uruchomić owe różnice i otworzyć na nie tekst utworu, 
wówczas można produkować nieskończone sytuacje dydaktyczne. Grupa 
czytająca i komentująca utwór literacki jest w tym rozumieniu nieprzewidy-
walnym zespołem możliwości lektury. Impuls wywołujący zdarzenie lektury 
może być komiczny, krytyczny, nieprzyjemny, rozpaczliwy, radosny, przy-
kry; jego wartość wyraża się w „zahaczeniu” tekstu, związaniu go z konkret-
nym odbiorcą i uczynieniu lektury prywatną troską ucznia. 

Cud refleksji 

Fundamentem dla szkolnej dydaktyki była i jest powinność standaryzacji 
wiedzy o literaturze, oparta na piramidzie profesjonalności. Na jej szczycie 
znajdują się wybrane osiągnięcia nauki o literaturze, adaptowane następnie 
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do poziomu komunikacyjnego podręcznika do nauki literatury w szkole 
i dalej (to już efekty połączenia dydaktyki i rynku) do bryków i streszczeń 
lektur. Dzięki takiej symbiozie szkoły i ekonomii czytania (należy oszczę-
dzać czas czytania książki, które jest inwestycją o nader niepewnych korzy-
ściach) tworzy się „wspólnota” szkolnego sądu o literaturze. Efekt najczę-
ściej jest potworny. Rzeczywistość czytania ulega zatracie, jednostkowe 
przeżycie tekstu pozostaje bez znaczenia, fikcyjna jest także wspólnota wie-
dzy o literaturze i jej społecznych oraz jednostkowych funkcjach. 

Nie widzę innego środka zaradczego wobec tego procesu niż usilne, może 
nawet utopijne, próby odzyskania fenomenu indywidualnej lektury i kładze-
nie na nią nacisku ponad wymogami standaryzacji wiedzy o literaturze. Dla-
tego uważam, że najważniejszą „jednostką” procesu dydaktycznego jest 
sytuacja lektury i nadbudowana na niej sytuacja dydaktyczna. Obie eksponu-
ją indywidualne przeżycia i sądy czytelnika; te zaś są zaczynem problematy-
zacji tekstu, rozmowy o nim i nad nim, prób porządkowania znaczeń, 
wreszcie budowania sporu czy też konsensusu interpretacyjnego. Abstraho-
wanie od indywidualnej sytuacji lektury utwierdza tylko fikcję szkolnego 
czytania, bowiem – mimo rozlicznych procedur standaryzacji wiedzy 
w szkole – nie sposób ujednolicić tych sądów w jeden wypadkowy „sąd 
ucznia w szkole”. Literatura, będąc zbiorem wypowiedzi jednostkowych, 
często skrajnie indywidualnych, otwiera się na indywidualny odbiór i prowo-
kuje wręcz nastawienie jednostkowe podczas lektury. Każdorazowe spotka-
nie czytelników w rozmowie nad tekstem jest w znacznej części nieprzewi-
dywalnym splotem sądów, które bywają zwykle tłumione i redukowane do 
jednego sądu spodziewanego. Często nawet nie z powodów opresywnych, 
ale w imię ekonomii nauczania, konieczności „przerobienia” materiału. 
W obrębie tak ściśle zdefiniowanych celów dydaktycznych, pojedyncze zda-
rzenia lektury nie ujrzą nawet światła rozmowy. 
Łatwo przewidzieć głosy krytyczne wobec podobnej indywidualizacji 

szkolnego czytania. Gdzie tu bowiem miejsce na rytm nauczania, rygory, 
sprawdziany, zaliczenia, konieczny dla promocji korpus wiedzy literaturo-
znawczej? Czy podobna indywidualizacja dydaktyki szkolnej nie doprowadzi 
do anarchii nauczania, do królowania uczniowskich odczytań tekstów, które 
miałyby być równie dobre, co te będące efektem dociekań zawodowych 
literaturoznawców? Ale przede wszystkim obawy budzić mogą odczytania 
fałszywe, dyletanckie; czy po prostu interpretacyjne wygłupy. 

Należy uczciwie odpowiedzieć, że nie uchronimy całkowicie utworu przed 
podobnymi praktykami, ale też ryzyko tego rodzaju jest nieusuwalną częścią 
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naszej pozaszkolnej wolności czytania, która nie może być ograniczona za-
łożonymi z góry powinnościami odbiorcy. 

Także ryzyko całkowitej relatywizacji nauczania wydaje mi się pozorne. 
Przede wszystkim nikt nie jest tak wolny, aby interpretował, jak chce. Dlate-
go, mimo odmienności czytających jednostek, jesteśmy w stanie czytać „to 
samo” i mówić o tym zrozumiale. Czynnikiem stabilizującym interpretację 
jest niewątpliwie kulturowy kontekst lektury, milcząca wiedza czytelnika, 
która mocno ogranicza dowolność odczytania tekstu. Jako bierny i aktywny 
uczestnik kultury „przesiąka” jej znaczeniami, kodami, symbolami, które 
nawet bez celowych działań odbiorcy tworzą z jego umysłu matrycę inter-
pretacyjną. Stanley Fish tak opisuje ową matrycę: 

Twierdzę, że znaczenia pojawiają się już gotowe, nie z powodu norm osa-
dzonych w języku, lecz ponieważ język jest zawsze, od samego początku, 
postrzegany w obrębie pewnej struktury norm. Struktura ta nie jest jednakże 
abstrakcyjna i niezależna, lecz społeczna. Dlatego też nie jest to pojedyncza 
struktura, pozostająca w jakiejś uprzywilejowanej relacji wobec procesu ko-
munikacji, tak jak występuje on w jakiejkolwiek sytuacji, lecz struktura, która 
zmienia się, gdy jedna sytuacja, z jej przyjętym tłem praktyk, celów i dążeń 
ustępuje miejsca innej (Fish 2002, 76–77). 

Fish uspokaja zatem, że nie jest konieczne przygotowywanie jedynej wy-
kładni tekstu zanim lekcja się rozpocznie i następnie dążenie wszelkimi 
środkami obietnicy i przymusu do wytworzenia jej ekwiwalentu w wypowie-
dziach uczniowskich i własnych. Należąc bowiem do określonej – jak nazy-
wa to Fish – „wspólnoty interpretacyjnej”, realizujemy bezwiednie gramaty-
kę i język symboliczny naszej macierzystej kultury. Skrajny relatywizm jest 
zatem niemożliwy, nie da się bowiem opuścić swojej „kulturowej skóry”. 
Nawet najbardziej niedoświadczony czytelnik (a zwłaszcza taki) jest okre-
ślony przez dyrektywy kulturowe kierujące jego rozumieniem znaków. Czy 
nazwiemy to „wiedzą milczącą”, „kulturowymi presupozycjami” bądź 
„wspólnotą interpretacyjną” – efekt jest podobny: rozumiem w tekście to, 
co mogę zrozumieć dzięki biernemu i aktywnemu uczestnictwu we właści-
wej dla mnie tradycji kulturowej. To nie znaczy, że lepiej wykształcony czy-
telnik nie różni się od ignoranta, a jedynie, że całkowita wolność lub anar-
chia interpretacyjna jest niemożliwa. Podobnie uspokajające są słowa jedne-
go z głównych przedstawicieli „krytyki etycznej”, Noëla Carrolla: 

W taki oto sposób, dobra opowieść staje się okazją do sprawdzenia wiedzy, 
pojęć i uczuć, które już w pewnym sensie poznaliśmy. Zawartość narracji jest 
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kwestią organizacji lub dostępu do refleksji, emocji oraz moralnego repertua-
ru, który – w większości – pozostawał w naszej dyspozycji. Inaczej mówiąc, 
opowieści zaopatrują nas, między innymi, w sposobność do przećwiczenia 
naszej siły moralnej (Carroll 1998, 141). 

Kulturowy determinizm – źródło optymizmu Fisha i Carrolla nie wydaje 
mi się jednak wystarczającym czynnikiem kontrolowania lektury w szkole. 
Aby nie sięgać po najłatwiejszą kontrolę opresywną, należałoby wytworzyć 
równoległą postawę czytającego, opartą tym razem na jego woli, a nie tylko 
na konsekwencjach przynależności do interpretacyjnej wspólnoty. Aby zbu-
dować ów drugi czynnik, potrzeba odmiennego (niż wypracowane w obrę-
bie strukturalistycznej teorii) rozumienia tekstu. Nie byłby on prezentowany 
uczniom w postaci obiektywnej struktury znaczącej, której kształt należy 
zidentyfikować na podstawie modeli teoretycznych, a prawdę treści opisać 
na drodze interpretacji. Mógłby za to zostać zapowiedziany na lekcji jako 
indywidualna wypowiedź pisarza, głos „innego”, który zrealizował swoją 
wolność pisania, wybór poetyki, tematu, adresata, itp., a teraz poddał swoją 
niepodległość prawom mojej wolnej lektury. 

Praktykowanie czy choćby tylko symulowanie podobnej wymiany miejsc 
pisarza i czytelnika jest pierwszym etapem tworzenia postawy odpowiedzial-
ności za tekst, a nade wszystko za jego inność, która stawia przeszkody 
konwencjom językowym początkującego czytelnika. Sytuacja, w której uczeń 
uświadamia sobie, że troska o zachowanie indywidualnego głosu tekstu jest 
jego wybraną powinnością jako czytelnika, otwiera etyczną perspektywę 
lektury. Zarysowana paralela: indywidualność czytania – indywidualność 
tekstu oferuje uczniowi wolność, wiążąc go równocześnie zobowiązaniem 
uważnego wczytania się w literę tekstu, na podobieństwo własnych oczeki-
wań wobec odbiorców jego słów. Taką więź wolności i odpowiedzialności 
Hans Jonas nazywa „cudem refleksji”: 

Troska o dobro przedmiotu, odwołującego się do mojej odpowiedzialności 
– jest nim jakieś „nie-ja” (jakaś osoba czy jakiś stan) na zewnątrz, w świecie – 
obejmuje także troskę o dobro we wnętrzu, o możliwą i należną dobroć dla 
mnie. (…) Pierwsze pragnienie, ukierunkowane na drugie, w konkretnym 
przypadku może się szczęśliwie spełnić; ale refleksyjne współpragnienie, tro-
ska podmiotu o siebie, zawsze musi pozostawać niezaspokojona, ba, dręczo-
na przez wątpliwości (Jonas 2003, 62). 

Jako nauczyciele jesteśmy nieustannie rozpięci między etyką indywidualną 
a korzystaniem ze środków przymusu. Czy można połączyć te dwie postawy 



KRYSTYNA KOZIOŁEK: Ziemia niczyja. Zwroty badawcze w literaturoznawstwie… 119 

bez bycia posądzonym o hipokryzję? Czy pragmatyka matury, egzaminów 
zawsze jest, musi być, w sporze z etyką i zasadą dobrej woli? Logika albo-
-albo jest tu fałszywa. Nie ma szkoły bez powinności, przymusu, oceny. 
Mówić zatem można jedynie o hierarchii postaw, która w naszym rozumie-
niu wyrażałaby potrzebę rozumienia nauczania literatury w pierwszym rzę-
dzie jako zobowiązania etycznego, a w dalszym planie – wypełniania powin-
ności zawodowych. Zatem etyka przed instytucją, bez możliwości zreduko-
wania któregokolwiek ze składników uczenia. Priorytet postawy etycznej 
chroni literaturę przed pozytywistycznym uprzedmiotowieniem, sprowadza-
jącym tekst literacki do przedmiotu badań, pojemnika na treść, pozycji, któ-
rej tytuł i autora należy pamiętać, będąc człowiekiem kulturalnym. 

Sytuacja dydaktyczna, wytworzona lub przechwycona ze zdarzenia lektury, 
daje szansę na uchwycenie heterogeniczności czytania i komentowania tek-
stu w klasie. Na ową heterogeniczność składają się m.in. typowe procedury 
analizy i interpretacji, ale także osobowości poszczególnych czytelników, ich 
różne kompetencje literaturoznawcze, wreszcie konkretna, momentalna, 
przygodność lektury. 

Płynność, swoista latencja nauczania jest niezbywalną cechą dydaktyki sy-
tuacyjnej. Temat, tekst, pytania/odpowiedzi, oceny stanowią jawną treść 
lekcji. Ale już empatia, odpowiedzialność, przemiana umysłu i wrażliwości, 
intelektualna agresja tekstu i komentarza są ukrytą treścią lekcji. Nie ma 
równowagi między tymi sferami. Każdy tekst, każda sytuacja czytania, każdy 
konflikt lub sukces na nowo ustanawia relacje między tymi płaszczyznami. 
Uczenie poza władzą i prawem jest jedynie utopijnym marzeniem. Nauczy-
cielowi powinno raczej chodzić o prowokowanie „nielegalnych” procedur 
czytania. Postawy „lojalistycznej” lektury będą i tak bardziej popularne, gdyż 
stoi za nimi strach i pragnienie nagrody. 

Zwrot, czyli powrót 

Literatura i teologia są miejscami, w których marzymy o tym, co przychodzi; 
w których modlimy się i błagamy o coś, czego jeszcze oczy nie widziały ani 
uszy nie słyszały, w których ośmielamy się wkroczyć na teren tego, co nie 
istnieje i zastanawiać się dlaczego (Caputo 2007, 289). 

Zwrot teologiczny dokonał się za sprawą filozofów francuskich pod ko-
niec ubiegłego wieku. Myślę tu o takich późnonowoczesnych filozofach jak 
Jean-Luc Marion czy Michel Henry. Do grona Francuzów dołączył m.in. 
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Włoch Gianni Vattimo i Amerykanin John D. Caputo1. Zauważyć jednak 
trzeba, że tzw. zwrot teologiczny w filozofii dokonywać się zaczął dużo 
wcześniej. Fenomenolodzy upatrują jego początków już w refleksji Heide-
ggera (artykuł Fenomenologia i teologia). Można by tworzyć kolejne przypisy 
dowodzące ożywienia dyskusji teologicznych w ostatnich latach, o różnych 
twarzach postsekularyzmu czy nowego mesjanizmu (swoją drogą niezwykle 
ożywiającego lekturę dzieł Mickiewicza). 

Tym, co łączy filozofów spod znaku zwrotu teologicznego jest przekona-
nie, że Bóg tradycyjnej metafizyki umarł. Nie znaczy to jednak, że przestał 
się ludziom objawiać. Ślad Boga to jednak w najlepszym wypadku echo, 
cień, odbicie. Gianni Vattimo przyjmuje, iż doświadczany brak boskości 
przymusza nas do tego, by ją tropić. Tę drogę można nazwać wiarą „słabą” 
– jak to ujmuje włoski filozof – „wiarą w wiarę”, credere in credere2. 

W eseju poświęconym Normanowi O. Brownowi Tadeusz Sławek pisze: 
„zwrot ku teologii musi nieść z sobą rehabilitację «poważnych pytań», i znie-
sienie granic ograniczających zakres stawiania tychże pytań” (Sławek 2012). 

Ze spotkania filozofii i teologii zrodził się projekt radykalnej hermeneutyki 
– koncepcji przywrócenia życiu jego pierwotnej trudności, pozbawionej 
metafizycznego fundamentu i bezpieczeństwa. 

Odrzucenie fałszywych idoli, poszukiwanie śladu, wiara w wiarę, trud re-
fleksji, to w istocie nie zwrot, lecz powrót do początków myślenia. Myśle-
nia, którego cechą jest pragnienie obietnicy. Fundamenty tego myślenia 
tworzą trzy dyskursy: filozofię, teologię i literaturę. Napięcie między nimi 
wynika z faktu, że zetknięte czy zmieszane z sobą wyrażają, reprezentują 
i praktykują jednocześnie krytykę sensu i jego pragnienie. Literatura – naj-
obszerniejszy z tych dyskursów gości je w swoim obrębie. Jeśli zadaniem 
szkoły jest dostarczanie wiedzy, czyli dostarczanie języka, którym możemy 
mówić o rzeczywistości, to czytanie i komentowanie literatury jest ciągle 
bezkonkurencyjne w tej roli – ulepszania języka krytyki i obietnicy. Jak 
pisze Caputo: 
                                                           

1 John D. Caputo urodził się 26 października 1940 w Filadelfii. Jest filozofem, emerytowa-
nym profesorem Wydziału Humanistycznego na Uniwersytecie w Syracuse. Wcześniej (1968 
– 2004) wykładał na Uniwersytecie Villanova. Interesuje go szczególnie filozofia religii, fe-
nomenologia, hermeneutyka i dekonstrukcja. Jest twórcą pojęć „radykalnej hermeneutyki” 
i „słabej teologii”. W Polsce najszerzej pisali o nim Norbert Leśniewski i Michał Januszkie-
wicz. Temu drugiemu zawdzięczamy również przemyślenie implikacji literaturoznawczych 
wynikających z założeń hermeneutyki radykalnej. 

2 Na gruncie polskim pisał o tym m.in. Andrzej Zawadzki. 
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Zadanie intelektualistów jest więc dziś podwójne. Z jednej strony muszą oni 
wyjść poza stary dziewiętnastowieczny redukcjonizm i obiektywizm oraz doko-
nać zwrotu w stronę hermeneutyki. W takim świecie stare religijne narracje 
muszą być jeszcze raz potraktowane poważnie jako nieredukowalne formy 
życia, które w sposób wyjątkowy pouczają nas o znaczeniu naszej egzystencji 
(Caputo 2007, 300). 

Ogień i zimna stopa 

Od pewnego już czasu przyświeca mi idea włożenia stopy hermeneutyki 
w ogień dekonstrukcji (Caputo 2001). 

W rozprawie Johna Caputo: Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka ogień to 
inna nazwa zdarzenia, jednej z kluczowych kategorii postmodernizmu. Ka-
tegorii, którą od dawna traktujemy w literaturoznawstwie jako swoją, dzięki 
m.in. pracom Agambena, Badiou czy Derridy. U ostatniego z nich, właśnie 
zdarzenie lektury otwiera przed nami wielość możliwości, pozwala wyrzec 
się naukowych i pojęciowych ograniczeń, odkrywać nieznane ścieżki, anar-
chistycznie palić jedyną interpretację. Świadomość przygodności i sytuacyj-
ności zdarzenia lekturowego, jest – jak pisze Caputo – „jednym z powodów, 
dla których czytamy literaturę”. 

Urok i pokusa takiej lektury objawiają się, gdy zafascynowani różnymi 
możliwościami interpretacji tekstu, zapominamy o ograniczeniach szkolnej 
lektury, czyli o tym, co zawsze przychodzi – o końcu rozmowy, ślepej ulicz-
ce interpretacji, mieliźnie sensu zapisanego w notatce z lekcji, dzwonku, itp. 
Jest w szkolnej polonistyce takie wyrażenie: „przerobić lekturę”. Owo nie-
szczęsne „przerobić” wymierzone jest przeciw obietnicy lektury, której tre-
ścią jest doświadczenie epifanijne objawiające nam takie możliwości języka, 
że wypowiedź z niego zrobiona jest nieredukowalna do innej postaci, 
a przez to wyjątkowa, idiomatyczna, której sensu nie sposób wyczerpać 
w komentarzu, a treści w parafrazie. „Przerabianie” lektury pozbywa się 
kłopotliwych elementów utworu, jest przeróbką, a właściwie podróbką tek-
stu, skrojoną do możliwości ucznia przez nauczyciela, szkołę, podręcznik, 
metodę. Tekst w szkole przypomina rower wyścigowy, do którego dokręco-
no boczne kółka, a siodełko i kierownicę wymieniono na wygodniejsze. 

Sytuacja, w której osobność, „dziwność” wypowiedzi literackiej stawia 
opór rozumieniu czy też ogólnym kompetencjom czytelniczym uczniów, jest 



122 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

odrębną wartością spotkania z literaturą w szkole. Caputo nazywa ten spo-
sób czytania zimną hermeneutyką, „która otwiera nas na przepaść, Heide-
ggerowski Ab-grund, noc, która nie ma kresu” (Januszkiewicz 2007, 133). 
Pragmatyczne okrojenie tekstu z trudności czy też z nadmiaru problematyki 
jest pozbawieniem się uczniów jedynej być może szansy na odkrycie w lite-
raturze daru mowy, która wypowiada to, co niemożliwe do wypowiedzenia 
przez czytelnika. A zarazem tekst może „to” wypowiedzieć tylko dzięki 
spleceniu się z mową odbiorcy – choćby była to bezgłośna artykulacja. 
W takim „pomieszanym” języku uczeń może odkryć obietnicę sensu, której 
inny rodzaj języka nie jest nawet w stanie złożyć, ani nawet wypowiedzieć 
pragnienia sensu. Znaczenie literatury w szkole objawia się tylko w sytuacji 
lektury i to lektury wspólnotowej, czyli takiej, która – choć indywidualna – 
po części realizowana jest dla innych i z innymi. Rezygnując z aktu czytania 
literatury w szkole, potwierdzamy jej nieistotność we współczesnym modelu 
kultury. Bez radykalnego samoustanowienia rangi literatury w szkole pozba-
wiamy samych siebie znaczenia, ponieważ uzasadnieniem przymusu lektury 
jest jej pozaszkolna wartość. Bez tego przekonania, śladem Mickiewicza, 
można słusznie odmówić czytaniu literatury większego sensu. 

W 1844 roku Adam Mickiewicz przywołuje, w jednym ze swoich wykła-
dów paryskich, sąd Jana Śniadeckiego o filozofach: „Spędzeni z otwartego 
pola, uciekają jak złoczyńcy do lasu słów niezrozumiałych i ciemnych, szu-
kając w nich ucieczki. Nie masz innego sposobu wypłoszyć ich stamtąd, jak 
chyba podłożyć ogień”. I komentarz Mickiewicza: „Nikt nie będzie podkła-
dał ognia pod biblioteki, ale miejmy nadzieję, że ludzie będą mniej do nich 
uczęszczać”. Skąd ta obrazoburcza nadzieja? Z przekonania wieszcza, że 
„oświata narodowa (…) szerzy się żywym przekazywaniem” (Mickiewicz 
1997, 301). Jeśli więc literatura w szkole będzie tylko poligonem ćwiczeń 
z retoryki i poetyki, to po wyjściu ze szkoły większość społeczeństwa nie 
będzie widzieć dla niej miejsca w swym życiu. 

Mickiewiczowska lekcja otwiera nas na powrót paradygmatu romantycznego 
w nauczaniu w miejsce oświeceniowego scjentyzmu, który praktykujemy. Czy-
tanie nie może być zdominowane ani przez wulgarny pragmatyzm, ani przez 
regułę semantyki, jakąś unifikację znaczenia. Na czym więc ma się oprzeć owo 
samoustanowienie fundamentalnej ważności literatury w szkole? Z pewnością 
nie na wskazywaniu praktycznych korzyści jej lektury czy odwoływaniu się do 
patriotycznych powinności pracowników i adeptów filologii narodowej. 

Fundamentem jest nasza sytuacja lektury, ponieważ dokonuje się w świe-
cie, z którym nie chce nas już godzić żaden inny dyskurs poza literaturą. 
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Rozczarowani doktrynalną teologią, socjotechniczną polityką i niezrozumia-
łą filozofią, tylko w literaturze znajdujemy język, w którym fortunnie może-
my sformułować nasze pytania i usłyszeć wytęsknione obietnice. 

Oczywiście nie dotyczy to każdej szkolnej lektury, ale tej, która wiąże się 
z ową wstydliwą trudnością, której nie sposób oswoić mechanizmem rozu-
mienia. Twarde teorie tekstu uzbroiły nas przeciw obcości konkretnego 
utworu, ale osłabiły i osamotniły naszą własną osobność. Jako czytelnicy 
staliśmy się obcymi sobie jako interpretatorom. Czytający w imię szkoły 
uczeń jest najbardziej obcą sobie odmianą interpretatora. 

Wspólnota słabości, interpretacyjne osamotnienie, a nie panowanie nad 
tekstem czyni nas „podobnym ludziom”, dlatego też radykalna hermeneuty-
ka definiowana jest przez Caputo jako teoria słaba, wyrzekająca się swojej 
siły. A wtedy rozpoznanie nieuchronności pytań „religijnych”, czyli nieu-
chronność pytań o znaczenie rzeczywistości, a nie tylko tekstu, jest tym, co 
raczej na pewno nam się przydarzy. 

Słaby polonista 

W świetle powyższych uwag warto nadać nowy, pozytywny sens wyraże-
niu „słaby nauczyciel”. Zaadaptowane do warunków szkolnych nowoczesne 
teorie literatury uzbrajały nas, dodawały siły i tworzyły iluzję rozumienia 
każdego tekstu. Symulująca siłę i pewność wiedzy postawa wobec tekstu 
wikłała nas w sprzeczność z – deklarowanym lub reprezentowanym w wielu 
utworach – stanem kryzysu nazywania. Zwrot teologiczny przemieszcza nas 
w stronę aktualnego doświadczenia, w sferę doznań, przeżyć i pytań, które 
rodzą się w akcie lektury. Przyznanie się do słabości to akceptacja błędu, 
który jest warunkiem poszukiwania. Tekst każdorazowo wystawia nas na 
próbę. Z egzegetów przemienia nas na powrót w czytelników. We wspo-
mnianych już Prelekcjach Paryskich Adam Mickiewicz pouczał: 

Jeśliś jeszcze nie odbył swojej wojny krzyżowej i swojej rewolucji francuskiej, po-
spiesz się, bo inaczej nie będziesz mógł iść wraz z pokoleniem dzisiejszym. 

Zbudować swą świątynię i odbyć swą wojnę krzyżową to coś więcej niż 
przeczytać opis świątyni i historię wojen krzyżowych (Mickiewicz 1997, 299). 

W praktykowaniu „słabej interpretacji” nie jesteśmy samotni. Każdy z nas 
ma jakiegoś mistrza słabości. Taki mistrz nie dba o swoją teorię, pisze ją na 
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piasku, płonie w ogniu pytań własnych i swoich uczniów, bezradnie szuka 
rady. Mimo iż tkwi w oświeceniowym paradygmacie wiedzy, nie znajduje 
oparcia wyłącznie we własnej myśli czy znanej sobie teorii, pokazuje para-
doksalność czytania jako obietnicy wątpliwego zysku. Taki nauczyciel po-
wtarza: „tak zdobędziesz dobro, którego nie zdobędziesz” lub jest jak boha-
ter innego wiersza Zbigniewa Herberta: 

Tyle książek słowników 
opasłe encyklopedie 
ale nie ma kto poradzić 

zbadano słońce 
księżyc gwiazdy 
zgubiono mnie 

moja dusza 
odmawia pociechy 
wiedzy 

wędruje tedy nocą 
po drogach ojców 
Pan Cogito szuka rady, frag., Herbert 1974, 68–69 

W świecie zdominowanym przez siłę (mięśni, ekonomii, technologii…) lite-
ratura nobilituje słabość rozumianą nie jako brak siły, ale jako cechę pozytyw-
ną, która istnienie biologiczne człowieka przemienia w egzystencję. Tak ro-
zumiana słabość jest cnotą ewangeliczną, która rozpisana w niekończący się 
literacki wielogłos, pozwala czytelnikowi być religijnym poza kościołem, dok-
tryną czy deklaracją światopoglądową. Poza nobilitacją słabości, literatura 
pozwala mu wierzyć naiwnie, nie zawstydzając przy tym jego racjonalności. 
Wiara w napisany świat jest wszak warunkiem doświadczenia lektury i wcale 
nie stoi w sprzeczności z postawą krytyczną, która odsłania semiotyczne rusz-
towanie wspierające i stymulujące przeżycie czytelnika. Doświadczenie towa-
rzyszące czytaniu literatury jest zawsze prawdziwe, a jego składnikiem jest 
wiara w tekstowy świat. Parafrazując Kierkegaarda: „lektura wszystkiemu wie-
rzy – a mimo to nigdy nie zostaje oszukana” (Kierkegaard 2008, 225). 

Ziemia obiecana, ziemia niczyja 

Metody uczenia, troska o dobre wyniki sprawdzianów i egzaminów, sło-
wem: cała funkcjonalność kształcenia literaturoznawczego w szkole nie 
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przeczy opisywanym wyżej indywidualistycznym praktykom lektury. Nato-
miast podporządkowana wyłącznie dydaktycznej metodzie lekcja za naj-
większego wroga uzna nieprzewidywalność, niespodziankę, wymknięcie się 
sensu spod kontroli nauczyciela. Tymczasem nawet pozamerytoryczne od-
czytania utworu dają się wykorzystać dla uświadomienia uczniom, że inter-
pretacja, zwłaszcza „słaba” interpretacja, niszczy estetyczną i semantyczną 
autonomię wypowiedzi, poddaje ją arbitralnemu wartościowaniu, ocenom 
etycznym; obnaża obecne w interpretacji: nudę, przyjemność, przemoc, 
seksualność lub politykę czytania. Nie da się też utrzymać dłużej utopii neu-
tralnego nauczyciela, który miałby być przede wszystkim dysponentem stan-
dardowej wiedzy o literaturze oraz metodycznych technik jej dystrybucji. 
Przeciwnie, „uwolnione” lektury wymagają od niego improwizacji, refleksu, 
samodzielnej (ale też samotnej) decyzji w obronie tekstu i reguł jego komen-
towania. Razem z kosmosem uczniowskich reakcji na tekst tworzą rzeczywi-
stość literatury w szkole; żywioł pleniący się bujnie w obrębie wielkich mo-
deli dydaktycznych, takich jak: programy nauczania, spisy lektur, strategie 
metodyczne. Jak dotąd, jest to ziemia niczyja. 
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Returns on Literary Research and Their Consequences for Teaching Literature 

The author of the article poses a question concerning adequacy of research proposals in-
spired by the circle called ‘the ethic of reading’ and ‘theological return’. She points out to the 
fact that questions concerning axiology of reading, that have been recently considered old-
-fashioned, are the classical problems of humanistics today. It results from the notion of 
interference between different disciplines, but above all from the fact that ethical response to 
the work of literature is an integral element of individual reading. Ethics appears in readers 
mind before poetics. It makes possible uniting a reader (that has been wrongly divided into 
an emotional and a suspicious kind) into one subject of multiple reading experience. Power-
ful institutions of a text are based after all on individual reading of a subject that experiences, 
understands and evaluates the text. 

Key words: returns on research, didactics, ethics, theology 
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Dlaczego warto uczyć interpretacji? 

Świadectwem odbioru tekstu literackiego jest jego interpretacja. Sposób jej 
przeprowadzenia, logika wywodu, argumentacja dowodzenia świadczą 
o poziomie sprawności, która ma kluczowe znaczenie w życiu człowieka. 
Bowiem rozwiązywanie wszelkich problemów łączy się z umiejętnością 
analizy i interpretacji danych przesłanek; a rozwiązywanie problemów sta-
wianych przez literaturę jest rozważaniem i rozstrzyganiem kwestii, z który-
mi na pewno spotka się w życiu młody człowiek. Takie kategorie jak: odpo-
wiedzialność, wolność, szczęście, bohaterstwo, miłość i ich antytezy – uczy 
rozważać, w wieloaspektowych interpretacjach, literatura. Umiejętność ta 
będzie niezbędna w pracy prawników, lekarzy, ekonomistów, dziennikarzy, 
polityków, oczywiście psychologów, pedagogów i nauczycieli, którymi 
z czasem staną się uczniowie. Uświadomienie tej kwestii może stanowić 
element motywacji uczniów. Z drugiej strony warto sięgnąć po atrakcyjne, 
aktywizujące ucznia, metody postępowania z tekstem, które ośmieliłyby do 
budowania odważnych i ciekawych odczytań. Rozwiązaniem metodycznym, 
które może przynieść rezultaty w postaci poprawy sprawności odbioru oraz 
interpretacji tekstu są działania synektyczne. 

Synektyka to propozycja amerykańskich pedagogów (Joyce, Calhoun, Hop-
kins 1999, 68–86), którzy sięgnęli do metody opracowanej przez Williama Gor-
dona, opisanej w 1961 roku. Polega ona na działaniach stymulujących procesy 
myślenia. Ułatwia przetwarzanie danych, uczy myślenia metaforami, ośmiela do 
twórczych pomysłów, pokazuje drogę do interpretacji. Jej atrakcyjność polega 
na tym, że uczniowie mają poczucie dokonywania samodzielnych wyborów 
i aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu postawionego problemu. 



128 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Synektyka zaprojektowana została przez Gordona jako metoda mobilizująca 
niestereotypowe myślenie w celu rozwijania pomysłowości ludzi, którzy mają 
rozwiązywać trudne zadania w firmach i w dużych korporacjach. Elementy 
ćwiczeń synektycznych można wykorzystać w rozwiązywaniu problemów wy-
chowawczych i w przekraczaniu barier odbioru utworów poetyckich w szkole. 
Proponuję wykorzystać ją do zbudowania lekcji, otwierającej ucznia na trudny 
utwór, z odległej epoki, napisany językiem, który może wydać się przestarzały. 

Nauczyciel zwykle proponuje następujące kroki w docieraniu do tekstów 
trudnych: wyjaśnia niezrozumiałe sformułowania i wyrazy, pyta o pierwsze 
odczucia wynikające z lektury, proponuje stawianie hipotez interpretacyj-
nych, by w procesie analizy tekstu doprowadzić do weryfikacji pierwszych 
sądów. Na koniec, bardzo często, dopowiada interpretacyjne wnioski. 

Aby uczeń nauczył się samodzielnego dowodzenia interpretacyjnego i aby ze-
chciał w ogóle czytać – warto wyjść od ćwiczeń, które uzmysłowią mu mecha-
nizm tworzenia metafor. Szkoła amerykańska wykorzystuje te ćwiczenia przede 
wszystkim w procesie doskonalenia umiejętności pisania tekstów własnych. 

Rozważmy sytuację następującą. Uczniowie otrzymali zadanie, by w domu 
przeczytać Redutę Ordona Adama Mickiewicza. Okazało się, że zadanie zosta-
ło wykonane przez trzy osoby, które przyznają się, że nie bardzo wiedzą, 
o co w utworze chodzi. Tekst romantyczny można oczywiście przeczytać na 
lekcji, ale nauczyciel spotyka się tu z szerszym problemem, który warto 
spróbować rozwiązać, wykorzystując synektykę właśnie. 

Działając przez zaskoczenie, można zaproponować uczniom sformułowanie 
problemu, z jakim się właśnie zderzyliśmy – nieprzeczytanie utworu, który miał 
być na lekcji omawiany powoduje, że nie mamy podstawy do dyskusji. Jeśli 
nauczyciel spokojnie przeprowadzi rozmowę, to może się dowie, że uczniowie 
nie przeczytali tekstu, bo czują niechęć do samego utworu, są do niego nega-
tywnie nastawieni, zabrakło im czasu, uznali, że i tak nic nie zrozumieją, mieli 
nadzieję, że utwór zostanie przeczytany na lekcji, bo jest stosunkowo krótki. 
Ćwiczenia synektyczne oparte są na trzech formach działania intelektual-

nego. Pierwsza to budowanie analogii bezpośrednich. Polega ona na wska-
zaniu dwu różnych pojęć, terminów, przedmiotów i poszukiwaniu odpowie-
dzi na pytanie, co je łączy. I nie chodzi tu wcale o odkrywanie wyłącznie 
wspólnych cech, a raczej poszukiwanie jakichś szerszych płaszczyzn, które 
pozwalają na ich połączenie. Książka, która nie została przez uczniów prze-
czytana może stanowić punkt wyjścia dla atrakcyjnego porównania. Można 
zapytać o związki np. książki i kosmosu. W pierwszej chwili uczniowie będą 
zaskoczeni i pewnie onieśmieleni. Efekt zaskoczenia może dać bardzo dobre 
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rezultaty. Oto bowiem sytuacja, która zwykle wywołuje stres, zostaje rozła-
dowana Z jednej strony uczniowie niepewni, w jaki sposób zostaną ukarani 
za brak obowiązkowości; z drugiej zwykle podenerwowany nauczyciel, który 
nie może przeprowadzić lekcji wedle zaplanowanego scenariusza. 

Zaskoczeni uczniowie mogą rozpocząć obserwacje od stwierdzenia, że 
oba wyrazy rozpoczynają się od tej samej głoski (litery). Dostrzeżenie tego 
faktu warto pochwalić, zachęcając do dalszych poszukiwań – już nie tylko 
podobieństw w brzmieniu niektórych głosek. Skojarzenia będą prowadzić 
do kolejnych coraz bardziej niezwykłych i ciekawych odkryć, których 
w takim projekcie nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca. Zakładając 
rozwiązania, musimy przyjąć możliwość odmiennej ich realizacji. Dla ilustra-
cji przedstawianego problemu przyjmijmy następujące pomysły uczniów: 
książka może opowiadać o kosmosie, kosmos trzeba umieć czytać, podob-
nie jak książki, w kosmosie i w książkach można odkrywać różne światy, 
tajemnice; i książki, i kosmos mogą być dla człowieka zamknięte, nieczytel-
ne, ale wtajemniczeni, znający alfabet kosmosu i alfabet książki, (może alfa-
bet kultury) radzą sobie z odczytywaniem obu. 
Ćwiczenie spełni swoje zadanie, gdy uczniowie uruchomią wyobraźnię 

i będą podawali coraz śmielsze analogie, układające się w ciągi podobieństw, 
które będzie można wzajemnie przeciwstawiać. Nauczyciel może przerwać 
budowanie analogii bezpośrednich, gdy zostanie przedstawiona szczególnie 
ciekawa lub kontynuować ćwiczenie do momentu wyczerpania pomysłów. 

Drugi rodzaj ćwiczeń polega na budowaniu analogii osobistych. Nauczy-
ciel poleca uczniom, by z przedstawionych propozycji wybrali określenia 
przymiotnikowe odnoszące się do obu porównywanych elementów. 
W przedstawianym przykładzie są to określenia takie, jak: tajemnicze, za-
mknięte, nieczytelne. Zadanie stawiane przez nauczyciela powinno teraz 
zainspirować do wejścia w rolę zamkniętej, nieczytelnej książki. 

Tym razem uczniowie mają za zadanie nazywać uczucia, emocje, odczucia, 
także fizyczne, zamkniętej nieczytelnej książki. Chodzi o to, by uruchomili 
wyobraźnię i powiedzieli coś niekonwencjonalnego, nie jako obserwator 
z zewnątrz, lecz jako przedmiot, który czuje. 

Załóżmy więc, że z jednej strony pojawią się w uczniowskich wypowie-
dziach emocje strachu i niepokoju, wynikające z przekonania, że nikt „mnie” 
nie otworzy i nigdy nie zrozumie „moich” liter. Z drugiej może znajdą się 
tacy, którzy będą opisywać dumę i radość z mądrości tak wielkiej, że do-
stępnej tylko dla wybranych. Ćwiczenie to ma na celu zgromadzenie jak 
największej liczby wrażeń o przeciwstawnym charakterze. Jest ono bowiem 
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przygotowaniem do budowania oksymoronów. Kolejnym zadaniem uczniów 
jest wskazanie najbardziej skrajnych sformułowań i zestawienie ich w celu 
zbudowania oksymoronu. W naszym modelu mogą to być dwie pary: strach 
i duma oraz niepokój i radość. Przekształcone w oksymorony, otrzymają for-
mę: dumny strach; straszna duma i radosny niepokój; niepokojąca radość. 

Ostatnie ogniwo ćwiczeń zmierza do interpretacji oksymoronów i odpo-
wiedzi na pytanie, co one znaczą. Jak można odnieść znaczenia tych oksy-
moronów do sytuacji zaistniałej na początku lekcji? Każda interpretacja 
uczniów powinna być przedstawiona z dwu perspektyw. Warto, by przedys-
kutowali problem „strasznej dumy” lub „dumnego strachu” oraz „radosne-
go niepokoju” i „niepokojącej radości” – z jednej strony w odniesieniu do 
siebie samych, a z drugiej – w odniesieniu do nauczyciela. Może warto by na 
koniec, metodą analogii osobistych, spróbowali stać się nauczycielem i od-
powiedzieli na pytanie, co czują. Takie ćwiczenie może być dla młodzieży 
trudne emocjonalnie. Mimo to warto je przeprowadzić, by uświadomić rela-
cje nauczyciel – uczeń, nie jako zależność podległości, lecz partnerstwa, 
także w odczuciach niepokoju, choć pewnie czego innego będzie on doty-
czył w odczuciach ucznia i nauczyciela. Tego typu ćwiczenie może też pro-
wadzić do przełamywania niechęci lekturowej. Końcowy problem mógłby 
brzmieć następująco: „Korzystne straty czy stracone korzyści – rozważania 
po (nie)odbytej lekcji polskiego”. 

Taka lekcja, którą można przeprowadzić w jakimkolwiek momencie pro-
cesu dydaktycznego, gdy nauczyciel odkrywa, że młodzież nie przeczytała 
zalecanej lektury, jest próbą niestandardowego rozwiązania problemu. Do-
minują w niej cele wychowawcze. Po pierwsze uczniowie mimo swego nie-
dojrzałego zachowania potraktowani zostają po partnersku. Po drugie ich 
zachowanie nie zostało skwitowane naganą, tylko wprowadzony został ele-
ment refleksji nad problemem czytania w ogóle oraz korzyści lub ich braku, 
wynikających z sytuacji lekcyjnej. Po trzecie, efektem rozważań ma być napi-
sanie pracy, która jeszcze raz sprowokuje do myślenia. Na koniec zaś prze-
prowadzone ćwiczenia stanowią przygotowanie do sposobu rozmowy 
o tekście literackim, który nie został przeczytany. 

Z przeprowadzonej diagnozy wynikać mogło, że Reduta Ordona nie została 
przeczytana ze zwykłego lenistwa, ale też z powodu bariery języka. Trudno-
ści mają dwie przyczyny – pierwsza to słownictwo militarne oraz formy 
wyrazów, które wyszły z użycia, druga to metaforyka romantyczna, mniej 
atrakcyjna i nieprzekonująca dla młodego współczesnego człowieka. Lektura 
utworu Mickiewicza powinna być więc dodatkowo umotywowana. Na ucz-
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niowskie pytanie, dlaczego trzeba czytać ten dziewiętnastowieczny wiersz, 
można próbować odpowiedzieć na początku, ale można też zaproponować 
odłożenie odpowiedzi na koniec cyklu, którego pierwsza lekcja zostanie 
oparta na krótkim wierszu Anny Świrszczyńskiej Budując barykadę. 

Pierwsza lekcja rozpoczyna się od pytania, które powinno otworzyć 
uczniów na problem podjęty przez poetkę w utworze. Nauczyciel stawia je 
bardzo konkretnie: kogo nazywa się tchórzem, a kogo bohaterem? Prosi 
o opis sytuacji i zachowań oraz podanie przykładów. 

Zadanie to może zostać wykonane w czterech kilkuosobowych grupach. 
Na arkuszach papieru uczniowie zapisują cechy i sytuacje uznane przez nich 
za bohaterskie i tchórzowskie. Po kilku minutach pracy w zespołach powin-
ny powstać zbiory określeń, skomentowane przez wybraną osobę. Celem 
takiego postępowania jest uzmysłowienie sensu obu pojęć z wyraźnym ich 
przeciwstawieniem. Arkusze papieru rozwieszamy na ścianie. 

Po wykonaniu pierwszego ćwiczenia należy głośno, wzorcowo przeczytać 
utwór. 

Baliśmy się budując pod ostrzałem 
barykadę. 

Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, 
wszystko tchórze. 
Upadła na ziemię służąca 
dźwigając kamień z bruku, baliśmy się bardzo, 
wszystko tchórze – 
dozorca, straganiarka, emeryt. 

Upadł na ziemię aptekarz 
wlokąc drzwi od ubikacji, 
baliśmy się jeszcze bardziej, szmuglerka, 
krawcowa, tramwajarz, 
wszystko tchórze. 

Upadł chłopak z poprawczaka 
wlokąc worek z piaskiem, 
więc baliśmy się 
naprawdę. 

Choć nikt nas nie zmuszał, 
zbudowaliśmy barykadę 
pod ostrzałem. 



132 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Pytania nauczyciela: 
1. Jak określicie ludzi budujących barykadę? Uzasadnijcie swój sąd. 
Wypowiedzi uczniów mogą zmierzać w dwu kierunkach. Z jednej strony 

uczniowie mogą zauważyć, że są w wierszu przedstawieni zwykli ludzie, 
postawieni w jakiejś ekstremalnej dla nich sytuacji, budują barykadę, czegoś 
bronią, są więc bohaterami. Z drugiej natomiast mogą pojawić się wypowie-
dzi, zwracające uwagę na kilkakrotne powtórzenie słów: „tchórze”, „baliśmy 
się”. Wnioski osób czytających tylko warstwę słowną, mogą prowadzić do 
postawienia tezy, że przedstawione tu postaci to tchórze. W takiej sytuacji 
proponujemy zderzenie obu przeciwstawnych określeń: bohater – tchórz 
i zbudowanie oksymoronu: bohaterski tchórz. 

Jeśli uczniowie orzekną jednomyślnie, że osoby budujące barykadę to bo-
haterowie, należy zapytać, dlaczego tyle razy powtórzono w utworze formu-
łę „wszystko tchórze” i zaproponować zbudowanie oksymoronu z dwu 
przeciwstawnych określeń. 

2. Kto to jest „bohaterski tchórz”? Wyjaśnijmy problem, odnosząc go do 
utworu Anny Świrszczynskiej. Zwróćcie uwagę na to, kim byli ludzie budu-
jący barykadę. 

Powinna nastąpić wymiana zdań, która doprowadzi uczniów do wielu 
spostrzeżeń, a wśród nich np.: 

– ludzie uczestniczący w budowaniu barykady to osoby przypadkowe, 
żadna z nich nie ma cech bohatera; 

– boją się, działają pod presją chwili, są ostrzeliwani, jest jakaś wojna; 
– boją się, ale potrafią cos wspólnie zrobić; 
– budowanie barykady pod ostrzałem jest aktem odwagi; 
– ludzie, bojąc się, mogli czuć się tchórzami, ale ich dzieło (pod ostrza-
łem) jest bohaterskie; 

– bohaterski tchórz to ktoś, kto mimo strachu uczestniczy w jakimś nie-
bezpiecznym, ważnym dla innych przedsięwzięciu; 

Uczniowskie wypowiedzi wypisane na tablicy utworzą rodzaj mapy men-
talnej, na której uwidoczni się ambiwalencja tchórzostwa i bohaterstwa. 
Wypisane zostaną wszystkie określenia zajęć i zawodów osób uczestniczą-
cych w budowaniu barykady. Przed rozmową o ważnych elementach kom-
pozycyjnych, które dodatkowo objaśniać będą „bohaterskie tchórzostwo”, 
czy „tchórzowskie bohaterstwo” należy postawić pytanie o umiejscowienie 
w czasie zdarzenia przedstawionego w wierszu. 

3. Jakie wydarzenia historyczne przywołane zostały w utworze? 
Odpowiedzi uczniów mogą być bardzo różne, w zależności od ich kompe-

tencji historycznych. Wiersz wyraźnie sygnalizuje, że jest to „jakaś wojna”. 
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Nauczyciel powinien jednak pamiętać, że dla gimnazjalisty takim samym 
czasem historycznym, w którym budowano barykady może być powstanie 
warszawskie, jak i wydarzenia roku 1970 lub stanu wojennego ogłoszonego 
w 1981roku w Polsce. I wszystkie te historyczne wydarzenia prawdopodob-
nie zostaną przywołane jako odpowiedź na postawione pytanie. Oczywiście 
nie wszystkie będą słuszne i trzeba je zweryfikować. 

Warto zatem przynieść na lekcje cały tomik wierszy Anny Świrszczyńskiej 
pt. Budowałam barykadę i wyjaśnić, że wydany został w 1974 roku, więc ucz-
niowie już powinni wyeliminować wydarzenia, które miały miejsce po tym 
roku. Gdy zostanie przeczytany pierwszy utwór z tomiku pt. Ostatnie polskie 
powstanie, wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Zaproponowany tu spo-
sób postępowania, odwrócony w porównaniu z najczęściej przyjętym proce-
sem uczenia, ma na celu stałą mobilizację intelektualną. Uczniowie samo-
dzielnie konstruują prawidłową odpowiedź. Nauczyciel podsuwa tylko dwie 
dodatkowe przesłanki, podaje rok wydania i cytuje pierwszy utwór tomiku, 
w jakim znajduje się wiersz. 

Ustalenie historycznego punktu odniesienia, ważnego dla tego utworu, pro-
wadzi do rozważań o sposobie przedstawiania wydarzeń. Warto, by uczniowie 
przeczytali tekst jeszcze raz i wynotowali z niego powtarzające się sformułowa-
nia i wyrazy, a następnie dostrzegli, jak w układzie kompozycyjnym są one upo-
rządkowane. Wzajemna wymiana zdań doprowadzi do odkrycia: 

– klamry kompozycyjnej: 
– „b u d u j ą c  pod ostrzałem barykadę” (baliśmy się); 
– „z b u d o w a l i śm y  barykadę pod ostrzałem” (choć nikt nas nie 

zmuszał) 
– anafory, czyli powtórzenia na początku trzech wersów: 

– czasownika upadł, upadła; 
– fraz: „wszystko tchórze” i „baliśmy się bardzo”, „jeszcze bardziej”, 

„naprawdę” 
– wyliczenia zajęć i zawodów ludzi biorących udział w budowaniu barykady. 
Rozmowa o tych elementach konstrukcyjnych jest punktem wyjścia do 

rozważań o funkcji zastosowanych rozwiązań stylistycznych i kompozycyj-
nych w wierszu. Przed uczniami warto postawić problem, dlaczego chaos 
działań, w jakich uczestniczyły wymienione osoby zastąpiony został tak 
uporządkowaną formą wypowiedzi. Uczniowie mogą rozważać różne kwe-
stie, a wśród nich perspektywę czasu, jaka dzieli napisanie utworu od do-
świadczeń i przeżyć, ale także na oszczędność języka, który bardziej oddaje 
dramatyzm sytuacji niż wówczas, gdyby użyto zbyt wielu emocjonalnych 
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sformułowań. Język może być wyrazem zdziwienia, że dzieło (barykada) 
zostało zbudowane. Rozmowy uczniów powinny być poszukiwaniem argu-
mentów dla określenia funkcji zastosowanej formy wypowiedzi. W ten spo-
sób nabywają oni świadomości, że słowo w poezji, nawet wówczas, gdy 
wydaje się zwyczajne i kolokwialne, sygnalizuje znaczenia metaforyczne. 

W czasie rozważań o języku wiersza, warto znów powrócić do elementu 
synektyki i zapytać, co to znaczy „upaść”. Uczniowie wdrożeni już do tego 
typu ćwiczeń z pewnością zaczną poszukiwać różnych znaczeń dosłownych, 
metaforycznych i symbolicznych. Warto pozwolić na najbardziej odlegle 
skojarzenia, bo mogą one doprowadzić do przywołania biblijnego upadku 
Chrystusa pod krzyżem. Jeśli jednak takie skojarzenie się nie pojawi, można 
po prostu zapytać o analogie: co wspólnego mają upadek i Chrystus. Skoja-
rzenia powinny doprowadzić do przywołania tego momentu z męki pań-
skiej, który opowiada o upadku pod krzyżem. Na kolejne pytanie – co łączy 
ludzi budujących barykadę z Jezusem – nauczyciel może otrzymać takie 
odpowiedzi: cierpienie, skazanie na śmierć, pokora, bojaźń, czyli wszystkie 
najbardziej ludzkie doświadczenia emocjonalne i fizyczne. 

Po tak przeprowadzonych rozważaniach warto zapytać jeszcze raz 
o „tchórzowskie bohaterstwo” lub „bohaterskie tchórzostwo” i chętnym 
uczniom zaproponować lekturę całego tomiku. Rozważania przeprowadzo-
ne tak, jak pokazano je w odniesieniu do utworu, są szansą na uświadomie-
nie metaforyczności tekstu i drogą do pokazania sposobu mówienia o dziele 
artystycznym. Proces ten stanowi jeden z najważniejszych elementów 
kształcenia umiejętności interpretacyjnych. 

Na kolejną lekcję uczniowie znów są proszeni o przeczytanie Reduty Ordona 
Adama Mickiewicza. Tym razem jednak warto zadbać, by wykonali w grupach, 
po lekcjach, w czasie koleżeńskiego spotkania (można też przez Skype) ćwicze-
nie, które doprowadzi do zgromadzenia analogii wierszy Mickiewicza i Świrsz-
czyńskiej. Uczniowie przyjdą na zajęcia z gotowymi propozycjami, które zapiszą 
na przygotowanych tablicach, znajdą się tam określenia wskazujące np., że oba 
teksty są poetyckie, pokazują walkę, w obu ukazano jakiś upadek, ale i bohater-
stwo, oba pokazują nierówne siły walczących stron. Zadanie domowe ma kilka 
celów. Po porażce nauczyciela i uczniów (bo brak przygotowania do lekcji jest 
porażką obu stron), nauczyciel wraca do tematu, ponawia polecenie, które jest 
już znacznie pełniej umotywowane. Przygotowanie zestawu podobieństw obu 
utworów, jest świadectwem dyskusji w grupach i wstępnej refleksji, która 
w związku z tym musiała się odbyć. Przygotowywanie listy podobieństw 
w domu może być inspirujące dla poszukiwania zasadniczych odmienności obu 
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tekstów. Na lekcji uczniowie mogą zacząć szukać różnic w podobieństwach. 
Bez trudu dostrzeżona zostanie odmienność poetyki i długości tekstów, różnica 
w perspektywie oglądu zdarzeń. W utworze Mickiewicza pokazana jest walka 
regularnych wojsk, oglądana i komentowana z odległości, w utworze Świrsz-
czyńskiej pod ostrzałem budują barykadę cywile, a podmiotem mówiącym jest 
jedna z osób uczestniczących w tym doświadczeniu. 

Wstępne obserwacje porównujące oba teksty powinny ułatwić wejście 
w problematykę utworu Mickiewicza. Uczniowie na podstawie tekstu wska-
żą wydarzenie historyczne utrwalone w utworze. Wystarczy, by w encyklo-
pedii klasycznej lub cyfrowej odnaleźli nazwisko Ordona i zapoznali się z 
informacją o jego uczestnictwie w powstaniu listopadowym. W nocie o bo-
haterze utworu odnajdą informację, że nie zginął on w powstaniu, lecz wiele 
lat później, na emigracji popełnił samobójstwo. 

Uwagę uczniów powinna zająć ostatnia strofa utworu Mickiewicza: 

On będzie patron szańców! – Bo dzieło zniszczenia 
W dobrej sprawie jest święte, jak dzieło tworzenia. 
Bóg wyrzekł słowo stań się, Bóg i zgiń wyrzecze. 
Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze, 
Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona 
Obleją, jak Moskale redutę Ordona – 
Karząc plemię zwycięzców zbrodniami zatrute, 
Bóg wysadzi tę ziemię, jak on swą redutę. 

Rozważania o sensie czynu bohatera, pokazanego w utworze w kontekście 
gestu Boga, powinny doprowadzić uczniów do spostrzeżeń, że taka prezentacja 
stanowi podstawę budowania mitu powstania listopadowego. Na koniec warto 
by uczniowie dostrzegli odmienność języków poetyckich, którymi przedstawio-
no doświadczenia dwu powstań: listopadowego i warszawskiego. Język utworu 
Adama Mickiewicza buduje mit walki narodowowyzwoleńczej, język wiersza 
Anny Świrszczyńskiej demitologizuje działania powstańcze ludności cywilnej. 
Celem tych rozważań jest odkrycie przez uczniów dwu odmiennych sytuacji 
walki powstańczej. Utwór romantyczny pokazuje wprawdzie walkę nierówną, 
ale po obu stronach są żołnierze, utwór dwudziestowieczny pokazuje komplet-
ną nierówność sił, bo z jednej strony jest wyszkolone wojsko, a z drugiej kobie-
ty, emeryci, młodzież – słowem cywile, bez znajomości wojennego rzemiosła. 

Utwór Adama Mickiewicza, czytany w kontekście dwudziestowiecznego 
wiersza przywołującego pamięć powstania warszawskiego, uświadamia dwa 
doświadczenia historyczne i dwa języki mówienia o nich. Uczniowie mogą 
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na koniec zdecydować, który sposób literackiej kreacji jest dla nich bardziej 
przekonujący. Może się zdarzyć, że nie będą chcieli dokonywać jednoznacz-
nych wyborów, bo dostrzegą, że dwa te wydarzenia wymagały odmiennego 
języka. Przy końcu lekcji trzeba powrócić do pytania, dlaczego czytamy tek-
sty Adama Mickiewicza. Teraz mogą odpowiadać na nie sami uczniowie. Po 
lekcjach, w których uczestniczyli, mogą dostrzec i rozważyć problem za-
chowania w pamięci pokoleniowych doświadczeń. 

Proponowany sposób prowadzenia lekcji prowadzi do rozważenia zagad-
nienia skutków przyjęcia lub odrzucenia pamięci historycznej zapisanej 
w tekście literackim. Można więc zaproponować rozprawkę na temat: „Literacki 
obraz historii – pomaga czy utrudnia jej zrozumienie? Rozważ problem 
sięgając do znanych ci utworów przywołujących tematykę historyczną”. 

Dlaczego zatem warto uczyć interpretacji? Dlatego, że jest to sposób mó-
wienia nie tylko o literaturze, lecz także o doświadczeniu człowieka. Umie-
jętność interpretacji to podstawa rozumienia otaczającego świata, ale także 
samego siebie. 
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Why Is It Worth to Teach How to Interpret Texts? 

The article presents the possibilities of using the techniques of synestics in the process of 
teaching how to interpret poetry. The author of the article uses exercises and techniques of 
synestics in two functions: educational and didactic. She creates situation in which students 
have not read the text they were asked to read and explains how exercises can lead to devel-
oping self-awareness that encourages reading. A lesson that leads to interpreting Anna Świr-
szczyńska’s poem Budowałam barykadę [I Built a Barricade] motivates reading Adam Mickie-
wicz’s Reduta Ordona [Ordon’s Redoubt]. The author describes a process of presenting poetic 
texts to the lower secondary school student in a way that makes him realize important exis-
tential problems undertaken by the poetry. 

Key words: synectics, interpretation, poetry 
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Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny 

Konteksty 

Funkcję edukacyjną pełni wiele tekstów wykorzystywanych bezpośrednio 
lub pośrednio w procesie nauczania i uczenia się. Do nich należy również 
indywidualna notatka uczniowska. Nie zawsze się o tym pamięta i nie zawsze 
docenia się jej rolę, tak po stronie uczniów, jak i nauczycieli. Pierwsi, głównie 
licealiści, rezygnują z jej sporządzania, ponieważ tak jest im w danym momen-
cie wygodniej. Drudzy, będąc pod presją czasu, którego zawsze brakuje, czę-
sto rezygnują z doskonalenia sztuki notowania w trakcie lekcji. Nauczyciele 
w szkołach ponadgimnazjalnych tłumaczą się, zwracając uwagę na fakt, iż 
zgodnie z programem absolwenci gimnazjów powinni sprawnie posługiwać 
się notatką, a oni nie odpowiadają za zaniedbania swych poprzedników. 

Istnieją dwa ważne powody, dla których należy zmienić przedstawioną sytua-
cję. Pierwszy to wzgląd na rolę i znaczenie indywidualnie tworzonej notatki jako 
tekstu edukacyjnego. Dzięki częstemu notowaniu uczniowie realizują zasadę 
trwałości nabywanej wiedzy – jedną z podstawowych zasad skutecznego kształ-
cenia. Drugi powód wiąże się ze słusznie podkreślaną, tak przez dydaktyków 
języka, jak i autorów kolejnych podstaw programowych, potrzebą rozwijania 
sprawności językowej uczniów, którzy winni swobodnie posługiwać się rozmai-
tymi formami wypowiedzi. Zwykłe doświadczenie pokazuje, jak potrzebne 
i pożyteczne okazują się w życiu społecznym i zawodowym takie umiejętności, 
jak m.in. podsumowywanie, formułowanie konkluzji, streszczanie, pisanie spra-
wozdania, odtwarzanie przebiegu zdarzenia komunikacyjnego, które już miało 
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miejsce, w formie tzw. dyspozycji oraz w podobny sposób, a więc w punktach 
planowanie innych aktów komunikacji. A do podejmowania tego rodzaju dzia-
łań owocujących różnymi gatunkami tekstów przygotowuje właśnie notatka. 

W analizach oraz ocenach należy uwzględnić dwa punkty widzenia, rozważyć 
dwa stanowiska. Pierwsze wyniknie z przyjęcia założeń tradycyjnej dydaktyki. 
Należy do nich m.in. wspomniana zasada trwałości rezultatów nauczania. Do 
jednoczesnego przyjęcia drugiego stanowiska zmuszają współczesne wyzwania 
cywilizacyjne, uznawane za tzw. znaki czasu. Wśród nich należy wymienić po-
strzeganie wszelkich zachowań językowych poprzez filtr teorii komunikacji. 
Przede wszystkim zaś trzeba pamiętać o opanowaniu wszelkich obszarów 
i form ludzkiej działalności przez media. Współczesny człowiek, a więc także 
uczeń, porusza się dzisiaj z konieczności w rzeczywistości cyfrowej, a edukacja 
nie może tego faktu bagatelizować. Dlatego dokonując koniecznej konfrontacji 
sprawdzonej tradycji z dopominającą się o zmianę i innowację współczesnością, 
wypada zastanowić się, czy nie powstały warunki faktycznie podważające zna-
czenie notatki uczniowskiej. Nie jest to zresztą jedyny problem wymagający 
reinterpretacji i być może również redefinicji. Podobną potrzebę odczuwa się 
w przypadku wielu utrwalonych poglądów, opinii oraz twierdzeń. Dotyczą one 
m.in. rozumienia w świetle nowych uwarunkowań takich kategorii, jak: 

– przywoływana już wielokrotnie trwałość wiedzy, 
– istota i wymiary jej postulowanej funkcjonalności i operatywności, 
– wiedza i erudycja jako rezultat edukacji. 
Wszystkie wymienione zagadnienia wiążą się bezpośrednio lub pośrednio 

z przedmiotem naszych rozważań, czyli z notatką uczniowską. Z jednej strony 
pozwalają wydobywać lub kwestionować sens jej sporządzania, z drugiej mogą 
zapowiadać (i faktycznie zapowiadają!) konieczność przesunięcia punktów 
ciężkości w pracy nad notatką ze spraw związanych z utrwalaniem informacji 
na rzecz nabywania przez uczniów tzw. kompetencji tekstowej. 

Na zasygnalizowaną w tytule artykułu problematykę wypada spojrzeć 
z perspektywy obowiązującej dzisiaj ogólnej, a także szczegółowej („poloni-
stycznej”) koncepcji edukacyjnej. Gdy wnikliwie zbadamy zapisy zawarte 
w najnowszej Podstawie programowej (PP 2009), zauważymy m.in., iż dokonano 
w niej radykalnej zmiany w zakresie organizacji treści nauczania. Jej twórcy ode-
szli mianowicie od układu koncentrycznego (koncentryczno-spiralnego) na 
korzyść liniowego następstwa informacji. Zmiana ta bez wątpienia zaniepokoi 
każdego, kto przestrzeganie zasady trwałości rezultatów nauczania uważa za 
warunek jego skuteczności. Budowanie programów liniowych oznacza bowiem 
zmniejszenie szansy uczniów na ugruntowanie zdobytej wiedzy dzięki wpisa-



JADWIGA KOWALIKOWA: Notatka uczniowska jako tekst edukacyjny 139 

nym w pierwszy z porządków wielokrotnym powrotom do wcześniej po-
znanych treści (z uwzględnieniem postulatu poszerzania danego obszaru 
wiedzy oraz zwiększania stopnia trudności w jej prezentacji). Zanim jednak 
sformułujemy wniosek jednoznacznie krytyczny i potępiający, powinniśmy 
w imię badawczej dociekliwości wniknąć w powody sprzeniewierzenia się 
twórców podstawy pozytywnie zweryfikowanemu modelowi kształcenia. 
Pytając o nie, musimy odrzucić takie przyczyny jak ignorancja, zła wola oraz 
niefrasobliwość. Trzeba założyć istnienie ważnych, usprawiedliwiających 
kwestionowane rozstrzygnięcie racji. Wolno przypuszczać, iż wiążą się one 
z dostrzeżeniem i docenieniem wspomnianego już wcześniej charakterystycz-
nego dla naszych czasów zjawiska, tzn. wpływu m e d i ó w  determinujących 
określone zachowania współczesnego człowieka. Dają one osobie uczącej się 
możliwość łatwego docierania do wszelkich niezbędnych mu informacji obec-
nych w sieci, magazynowanych na twardych dyskach komputerów w postaci 
licznych i rozmaitych plików, a wkrótce zapewne dostępnych zawsze 
i wszędzie w tzw. „chmurze”. Potencjalny ich beneficjent musi spełnić tylko 
jeden warunek – odznaczać się swoistym rodzajem kompetencji świadome-
go użytkownika mediów. Oznacza ona: wiedzieć, gdzie szukać potrzebnych 
informacji i jak z nich pod kątem określonego celu korzystać. I właśnie te 
operacje powinna objąć swymi zainteresowaniami szkoła, w sensie zarówno 
ich poznania i akceptowania, jak i doskonalenia. Jak mają się one jednak do 
możliwości realizacji postulatu utrwalania rezultatów nauczania i uczenia się? 
Łatwość wielokrotnego stykania się ucznia z nabytymi wcześniej, a potem 

zapomnianymi informacjami, jaką zapewniają mu media, niewątpliwie sprzy-
ja ożywieniu i napełnieniu stosowną treścią śladów wyżłobionych w pamięci 
w trakcie uczenia się. Przedstawiona sytuacja rzuca nowe światło na zagad-
nienie utrwalania. Każe też inaczej rozumieć znaczenie słowa wiedzieć. Określa 
ono dzisiaj nie stan biernego posiadania, lecz proces nabywania, nie dyspo-
nowanie zasobem informacji, lecz kompetencję w zakresie ich zdobywania, 
a także umiejętność twórczego wykorzystania. A więc nie – wiedzieć co, lecz 
wiedzieć gdzie, w jaki sposób i w jakim celu. 

Ów kontekst zmniejsza zapewne w jakiejś mierze rolę sporządzania notat-
ki ze względu na ugruntowanie zdobytej wiedzy oraz jej przypominanie. Ale 
za to wzrasta jej rola jako skutecznego środka rozwijania sprawności języ-
kowych wobec wyeksponowania w Podstawie programowej pozycji tekstu jako 
takiego oraz znaczenia nabywania przez uczniów tzw. kompetencji teksto-
wej. Tak więc współczesność nie unieważnia w żadnym stopniu interesującej 
nas formy wypowiedzi. Nie podważa jej edukacyjnej doniosłości. 
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W naszych dalszych rozważaniach skupimy się na podstawowym, a zara-
zem wyjściowym dla procesu doskonalenia wariancie notatki, a mianowicie 
na notatce z lekcji. Badacz ma do niej dostęp, a ponadto pozwala ona śledzić 
proces rodzenia się umiejętności posługiwania się tą swoistą formą wypowiedzi, 
a także sterować jego przebiegiem. Sam zapis może przybierać dwojaką 
postać: tekstu ciągłego o charakterze podsumowania czy konkluzji lub też 
tzw. dyspozycji rekonstruującej w punktach przebieg danej jednostki dydaktycz-
nej. Nie sposób natomiast uznać za jego równoprawną funkcjonalnie odmianę 
zapisanie wyłącznie samego tematu lekcji. Lapidarność i zwięzłość to wpraw-
dzie zalety, a zarazem swoiste cechy notatki. Jednak zredukowanie jej do poje-
dynczej struktury syntaktycznej w praktyce wyklucza spełnienie przez nią za-
równo funkcji utrwalającej, jak i doskonalącej sprawności językowe. Niewiele 
znajdziemy osób, którym zapis w postaci pojedynczego hasła wystarczy do 
skutecznego przypominania, a już żadna z nich nie nauczy się w ten sposób 
tworzenia tekstu. Trudno byłoby też zgodzić się na interpretację, iż mamy tutaj 
do czynienia ze szczególnie radykalną selekcją i zwięzłą problematyzacją treści. 

Jedynie formalne, a nie funkcjonalne podejście do notowania niesie nato-
miast ze sobą niekorzystne skutki w sferze motywacji. Mianowicie uczeń, 
stwierdziwszy, iż notatka nie pomogła mu w określonej potrzebie związanej 
np. z egzaminem czy sprawdzianem, wysnuje wniosek, iż nie warto jej 
w ogóle sporządzać. Jeżeli zaś nie da się od tego obciążającego, a nieopła-
calnego obowiązku całkowicie uwolnić z powodu dociekliwości nauczyciela 
polonisty, trzeba ów bezcelowy wysiłek ograniczyć do minimum. Zamyka 
się w ten sposób przyczynowo-skutkowy krąg, w którym nie ma miejsca na 
uczenie się efektywnego notowania. 

Dla dopełnienia obrazu wypada podjąć próbę powiązania niekorzystnej 
sytuacji, w jakiej znalazła się notatka uczniowska z niewymienionymi jeszcze 
zjawiskami, które powodują kształtowanie się określonej konwencji w zakre-
sie komunikacji społecznej. Ponieważ proces dydaktyczny to zarazem pro-
ces komunikacyjny, konwencja ta przenika również na grunt edukacji. Do 
tego rodzaju brzemiennych dla niej w skutki zjawisk trzeba zaliczyć prefe-
rowanie przez młodych ludzi, należących do pokolenia tzw. „sieciaków”, 
posługiwania się tekstem krótkim, maksymalnie lakonicznym, uchylającym 
się w swej strukturze normie poprawności składniowej, niezależnie od cha-
rakteru informacji, jakie ów oszczędny komunikat zawiera. Nie bez znacze-
nia wydaje się też coraz szerzej upowszechniające się i traktowane jako wy-
kładnik nowoczesności wręczanie słuchaczom wykładów, odczytów czy 
referatów „gotowców” – tzw. „handoutów” określanych swojsko jako tzw. 
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„rozdawajki”. Często ta niewątpliwa pomoc w recepcji wykładu czy odczytu 
jest traktowana przez obdarowanych jako ekwiwalent notatki, wygodny, 
gdyż zwalniający od czynienia własnych zapisków. Nie można więc brać za 
złe uczniom obserwującym tego rodzaju praktyki, iż oczekują, a nawet do-
magają się ich przeniesienia na grunt szkoły. Coraz częściej nauczyciel ko-
rzysta w czasie lekcji z rzutnika multimedialnego w celu wzmocnienia ko-
munikatem obrazowym przekazu słownego. Dydaktyczne pożytki nie budzą 
tutaj wątpliwości. Ale jego upoglądowienie nie stanowi ekwiwalentu notatki. 
Ułatwia bowiem przede wszystkim poznanie. Utrwalanie może pojawić się 
tu jedynie jako funkcja uboczna, a nie główna. 

Notowanie jako składnik procesu dydaktycznego 

Osobiście sporządzana notatka to rezultat przyswojenia i przetworzenia 
przez jej autora określonych informacji. Sam akt tekstotwórczy jest poprze-
dzany przez etapy przygotowawcze. Najpierw dokonuje się selekcja wymie-
nionych informacji, następnie ich hierarchizacja, nadanie im kompozycyjne-
go porządku i kształtu, wreszcie ujęcie ich w ramy zewnętrznej formy. Autor 
jest zarazem nadawcą i odbiorcą tworzonego przez siebie i dla siebie komu-
nikatu pomyślanego jako swoista „podpórka” dla pamięci, utrwalony ślad po 
procesie poznawczym, odzwierciedlający jego przebieg oraz rezultaty i uła-
twiający przypominanie. Takiej roli nie pełni tekst „cudzy” otrzymywany 
przez użytkowników w swej wersji ostatecznej. Nie mają oni swego udziału 
w jego tworzeniu, nie powstał on w żadnej mierze w wyniku ich poznawczej 
i tekstotwórczej aktywności. Nie zachodzi w tym przypadku zjawisko toż-
samości nadawcy i odbiorcy. Funkcja pomocnicza w stosunku do pamięci 
jest nieporównywalnie słabsza. Nie inaczej jest w przypadku posłużenia się 
rzutnikiem multimedialnym. Przekaz, jaki otrzymują odbiorcy za jego po-
średnictwem, pomaga przede wszystkim w lepszym zrozumieniu ustnego 
komunikatu. Nie można jednak rozumienia i zapamiętywania traktować jako 
takiego samego, jedynie inaczej nazwanego procesu. Chodzi tu bowiem 
o dwie różne fazy przyswajania nowych informacji. Tylko w pewnej mierze 
nakładają się one na siebie w czasie. Dzieje się tak w przypadku wzrokow-
ców obdarzonych tzw. pamięcią fotograficzną. Tylko oni będą mogli skorzy-
stać w pełni w trakcie przypominania z dobrodziejstwa zaprezentowanego 
w formie obrazu komunikatu. Takich osób jest niewiele. Wszystkie różnice 
powinien nauczyciel polonista swoim uczniom wyjaśnić. 
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Tekstolodzy nie traktują indywidualnej notatki jako odrębnego gatunku, 
co wynika zapewne stąd, iż liczne jej odmiany odznaczają się różną objęto-
ścią, budową, sposobem kodowania informacji. Ale ponieważ łączy je 
wspólna, edukacyjna funkcja – utrwalanie wiedzy i rozwijanie sprawności 
językowej – można mówić o ich gatunkowej swoistości. Jej wykładnikiem 
jest podwójna służebność przejawiająca się poprzez dwie relacje. Pierwsza to 
układ, w jakim pozostaje twórca oraz jego wytwór, druga to stosunek po-
między tekstem a czynnikami sprawczymi jego powstania. Obydwie miesz-
czą się zaś we wspólnej ramie procesu dydaktycznego, rozwijającego się 
zarówno w czasie lekcji, jak i poza nią. W przypadku kształcenia poloni-
stycznego druga sytuacja wiąże się szczególnie często z czytaniem lektur. 

Korzyści, jakie uczeń odnosi z pisania notatki, zwłaszcza te mierzone 
w dłuższej perspektywie czasowej, zależą od tego, czy i w jakim stopniu 
tworzony tekst wspomaga pamięć. Powstają one jednak już w trakcie wyko-
nywanej czynności, chociaż nie zawsze są wtedy uświadamiane. Narastają we 
wszystkich etapach – selekcja, hierarchizacja, kompozycja, nadawanie formy 
zewnętrznej, tworzenie tekstu w jego ostatecznym brzmieniu – następują-
cych zarówno po sobie na zasadzie chronologii, jak i przynajmniej w pewnej 
mierze jednocześnie. Wykonywane operacje stają się składnikami procesu 
zwanego uczeniem się. Późniejsze sięganie do zapisków sprzyja zarówno 
aktywizacji zakodowanej w skróconej wersji wiedzy, jak i kontroli, w jakim 
stopniu wykonana praca okazała się skuteczna. Jeżeli okaże się, że jej rezultaty 
nie spełniły oczekiwań, trzeba zastanowić się nad przyczynami niepowodzenia. 
Uczeń nie zawsze potrafi samodzielnie ich dociec. Często brak mu koniecznej 
do krytycznej autorefleksji dojrzałości intelektualnej, sprawności w myśleniu 
indukcyjnym i dedukcyjnym, zdolności odróżniania przyczyn od skutków, 
a także trafnego łączenia wymienionych elementów w faktycznie istniejące 
związki. Dlatego będzie mu potrzebna pomoc ze strony nauczyciela polonisty. 
Podpowie on, kierując się wiedzą i doświadczeniem, jakie czynniki sprawcze 
zadziałały niekorzystnie w danym, indywidualnym przypadku. Może forma 
i objętość notatki nie zostały dostosowane do typu pamięci jej autora, ponieważ 
po prostu nie orientuje się on wystarczająco w swych intelektualnych potrze-
bach i cechach swego umysłu? Może dobór przeznaczonych przez niego do 
utrwalenia informacji okazał się nietrafny? Może zemścił się brak koncentracji, 
pośpiech, powierzchowność ujęcia, albo wchodzi w grę jeszcze inna przyczyna? 
Poznanie źródła niedostatków umożliwi skuteczne przeciwdziałanie. 

Dzięki notatce i za jej pośrednictwem realizuje się też jedna z podstawo-
wych części lekcji, a zarazem faz procesu dydaktycznego, zwana utrwale-
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niem. Oczywiście pod warunkiem, iż uczniowie potrafią tworzyć funkcjo-
nalnie udane teksty. Umiejętność posługiwania się formą notatki nie powsta-
je samoistnie jako oczywisty, naturalny i nieuchronnie pojawiający się efekt, 
lecz wymaga określonych działań, tak ze strony nauczyciela, jak i ucznia. 
Należą one do trwałego dorobku metodyki nauczania języka polskiego. 
Układają się w algorytm, tworzą zweryfikowany model pracy podejmowanej 
w celu opanowania i doskonalenia interesującej nas jako przedmiot rozwa-
żań umiejętności. 

W poszukiwaniu skutecznego modelu pracy nad notatką 

Zgodnie z ogólną potrzebą konfrontowania w ramach edukacji tradycji ze 
zmianą, starego z nowym, trwania oraz innowacji w podobny sposób należy 
podejść do wspomnianego m o d e l u . Jako wzorzec działania powinien on 
spełniać trzy warunki: 

– teoretycznego zakotwiczenia we wciąż weryfikowanej oraz wzbogaca-
nej tradycji tzw. ćwiczeń w mówieniu i pisaniu, 

– uwzględniania indywidualnych cech autorów tekstów tworzonych na 
własny użytek, służebnych w stosunku do różnych typów pamięci, 

– posiadania charakteru dynamicznego, adaptacyjnego i procesualnego, 
w którym w sposób naturalny mieści się zdolność do zmiany i modyfi-
kacji wprowadzanych pod kątem pojawiających się wyzwań. 

Obejmuje on następujące etapy: 
– wspólne tworzenie notatki, 
– indywidualne przygotowywanie propozycji notatki, ale oficjalne przyję-

cie jednej – uznanej przez nauczyciela za najlepszą – wersji, 
– przygotowywanie notatki własnej pod kontrolą nauczyciela (nauczyciel 

akceptuje jej pełne brzmienie, zanim zostanie zapisana w zeszycie), 
– w pełni samodzielne pisanie notatki przy stopniowo zanikającej inge-

rencji nauczyciela w jej zawartość treściową oraz formę (plan, stresz-
czenie, podsumowanie, konkluzja). 

Praktyczne wdrażanie tego modelu winna po stronie nauczyciela poprze-
dzać każdorazowo wnikliwa analiza cech, potrzeb oraz możliwości danej 
grupy uczniów w zakresie realizowania zaplanowanych przez niego zadań 
i ćwiczeń. Wspomniane uwarunkowania są bowiem zmienne, co trzeba 
uwzględniać przy aplikacji ogólnego algorytmu działań. 
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Nabywanie umiejętności pisania notatki to proces długotrwały i żmudny. 
Zaczyna się od kontaktu uczniów z tekstem notatki przygotowanym przez 
nauczyciela, a przez nich przepisywanym do zeszytów. Później tego rodzaju 
tekst jest przez nich wspólnie układany, wreszcie tworzony w całości indy-
widualnie i w pełni samodzielnie. W obrębie tych trzech faz wyodrębniają 
się poszczególne etapy. Trzeba pamiętać, iż nabywanie umiejętności sporzą-
dzania notatki własnej odbywa się w warunkach nauczania zbiorowego, 
a jednocześnie wymaga indywidualizacji. Trzeba zatem wiele pomysłowości 
po stronie nauczyciela i dobrej woli po stronie uczniów, aby wspólnymi 
siłami pogodzić tę sprzeczność. Bardzo wiele zależy od tego, czy poloniście 
uda się zmotywować swych podopiecznych nie tylko do wykonywania kon-
kretnych zadań przewidzianych na każdym z owych etapów, lecz także do 
samopoznania. Wymienioną zdolność winni posiąść już gimnazjaliści. Po 
licealistach należałoby więc spodziewać się już pełnej świadomości własnych 
mocnych i słabych stron, osiągnięć oraz braków. Jednak, jak pokazuje do-
świadczenie, niestety jej nie mają. Dlatego tak ważna jest w tym zakresie 
pomoc ze strony nauczyciela. Przy tym na zmianę niekorzystnej sytuacji 
nigdy nie jest za późno, nawet jeżeli pracę trzeba prowadzić na ostatnim 
szczeblu edukacji szkolnej. Oczywiście, w tym przypadku trzeba będzie 
zastosować zmodyfikowany i zredukowany wariant przedstawionego wyżej 
modelu rozwijania umiejętności sporządzania notatki, skracając, a nawet 
opuszczając niektóre fazy procesu uczenia się. 

Natomiast jego pełną realizację należałoby rozpocząć już w klasie czwartej 
szkoły podstawowej. Sytuację wyjściową stanowi wspólne doświadczenie 
absolwentów klasy trzeciej wynikające z obcowania z wzorcem gotowej 
cudzej wypowiedzi, nabyte w wyniku korzystania przez uczniów z tekstu 
nauczycielskiego, odpisywanego z tablicy lub odtwarzanego ze słuchu. Po-
nieważ czynności te są zazwyczaj wykonywane po części lub całkiem me-
chanicznie, pierwsze postawione uczącym się nowe zadanie będzie miało na 
celu uwrażliwienie ich na zawartość informacyjną oraz budowę tekstu. 
Oznacza to wzbogacenie wykonywanych działań o refleksję. Mamy zatem 
do czynienia z aktywizowaniem się zasady nauczania, która zaleca stopnio-
wanie trudności. Operacja intelektualna, jaką będą musieli wykonać uczniowie, 
łączy w sobie elementy analizy oraz interpretacji. Nie osłabia ona uwikłania 
notatki w kontekst lekcyjny, ale jednocześnie wydobywa ją niejako na pierw-
szy plan, uwypukla jej swoistość: zarówno formalną, jak i funkcjonalną, po-
woduje jej swego rodzaju autonomizację. Tę fazę pracy należy kontynuować 
tak długo, dopóki nie zacznie ona owocować widocznymi efektami. Dopiero 
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ich pojawienie się oraz upowszechnienie oznacza, że nadeszła pora przejścia 
do kolejnego etapu. 

Polega on na wspólnym tworzeniu notatki przez wszystkich uczestników 
danej lekcji, pod kierunkiem nauczyciela, który zachęcając ich np. pochwałą 
do samodzielności, jednocześnie kieruje całym procesem. Postawione ucz-
niom zadanie sprzyja w naturalny sposób aktywizacji całej klasy i sprawia, iż 
nauczanie nabiera charakteru dyskursywnego. Ponieważ mieli oni dotych-
czas do czynienia z notatką jako tekstem ciągłym, należy respektując to ich 
doświadczenie, pozostać przy tej formie. Tym bardziej, iż jest ona łatwiejsza 
do opanowania. Zakłada bowiem sukcesywne, sekwencyjne narastanie treści, 
której elementy łączą się na zasadzie wynikania i następstwa w czasie. Jej 
problematyzacja odzwierciedlająca się w punktach tzw. dyspozycji wymaga 
większej dojrzałości intelektualnej oraz panowania nad całością wypowiedzi, 
której kompozycję należy z góry zaplanować. Aby dać satysfakcję jak naj-
większej liczbie uczniów, warto przyjąć zasadę, iż każda ze zgłaszających 
osób proponuje tylko jedno zdanie. Spośród kilku wariantów należy wybrać 
zdaniem wszystkich najtrafniejszy. Polonista powinien swoją ingerencję 
tekstotwórczą ograniczyć do niezbędnego minimum, włączając się tylko 
wtedy, kiedy została pominięta istotna informacja lub gdy jej forma razi 
niezręcznością. Za każdym razem dobrze będzie poprosić klasę o akceptację 
skutków danej interwencji. Zaakceptowane zdania są kolejno zapisywane na 
tablicy. Początkowo czynność tę dla oszczędności czasu wykonuje nauczy-
ciel. W miarę nabywania przez uczniów wprawy, jej wykonanie powinni 
przejąć oni. Najpierw powierza się je osobom piszącym wyraźnie i szybko, 
potem autorom poszczególnych propozycji. Tekst nie może być zbyt długi. 
Warto, aby piszący nauczyli się ujmować przekazywane treści w sposób 
zwięzły. To bardzo ważny etap pracy. Sprzyja wyzwalaniu kreatywności, 
przygotowuje do współdziałania w realizacji wspólnych celów przez członków 
całej grupy, uczy selekcjonowania i hierarchizacji informacji. Właśnie w tej 
fazie nauki notowania trzeba doszukiwać się ewentualnych późniejszych 
niedostatków. Po stronie uczniowskiej za ich potencjalną przyczynę należy 
uznać notoryczną bierność niektórych osób, ich uchylanie się od aktywności 
tekstotwórczej, a po stronie nauczyciela niereagowanie przez niego na propozy-
cje nieudane, zaniedbywanie wyjaśniania istoty błędów czy niezręczności. 

Chociaż ze względu na brak stałego sprzężenia zwrotnego polonista nie 
może mieć całkowitej pewności, czy udało mu się pobudzić do aktywności 
swych wszystkich podopiecznych, to mając świadomość prawdopodobień-
stwa własnego niepowodzenia, potrafi zminimalizować jego wystąpienie. Ma 
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do dyspozycji rozmaite środki. Należą do nich, poza wymienioną wcześniej 
pochwałą, zachęta, nagroda, obietnica, wyjaśnianie, natarczywe wzywanie do 
sformułowania własnej propozycji i inne. Pamiętając o tym, iż każda umiejęt-
ność wymaga wielokrotnego, rozłożonego w czasie wykonywania, nie należy 
skracać opisanego etapu, zanim nie ujawnią się jego pożądane efekty. Wypa-
da za nie uznać upowszechnione radzenie sobie uczniów z rolą współautora 
kolektywnie tworzonego tekstu. W niektórych przypadkach przedstawiony tryb 
pracy można kontynuować np. przez cały rok szkolny w klasie czwartej. 

Etap następny to samodzielne przygotowywanie przez poszczególnych 
uczniów notatki w pełnym brzmieniu (najlepiej na oddzielnych kartkach). 
Stopień trudności operacji tekstotwórczej jest wyraźnie większy. Autor musi 
mieć wizję całości. Po okresie pracy indywidualnej następuje prezentacja 
tekstów (im więcej osób weźmie w niej udział, tym z dydaktycznego punktu 
widzenia lepiej), a na zakończenie wybór najlepszego wariantu, który jako 
oficjalna postać notatki zostanie zapisany przez wszystkich do zeszytu. 
Względy wychowawcze przemawiają za tym, aby polonista sprawiedliwie 
dawał szansę dowartościowania, jakiego niewątpliwie i słusznie doświadcza 
twórca wyróżnionej wypowiedzi, różnym osobom, nawet gdyby przyszło 
mu dokonać w niej niezbędnego retuszu np. w zakresie stylu. Świadomość, 
że „zaszczytu” może dostąpić każdy, mobilizuje do wysiłku, pobudza am-
bicje, zwiększa aspiracje. Czas trwania opisywanego etapu powinien zale-
żeć, podobnie jak poprzedniego, od konkretnych potrzeb. Lepiej by koń-
czył się wraz z podstawowym szczeblem kształcenia, jeżeli istnieje praw-
dopodobieństwo, że dzięki swej długości zostanie uwieńczony faktycznym 
zdobyciem przez uczniów umiejętności samodzielnego sporządzania no-
tatki z lekcji. 

Etap ostatni, który rozpocząwszy się w gimnazjum, winien trwać prak-
tycznie aż do matury, obejmuje tworzenie tekstu w pełni własnego, za który 
autor bierze całą odpowiedzialność. Ingerencja nauczyciela zanika. Jego rola 
sprowadza się zasadniczo do pełnienia funkcji kontrolnej. Oczywiście 
w razie potrzeby może się włączyć z sugestiami i instruktażem, ale raczej 
w ramach reakcji, a nie inspiracji. Nie wolno mu jednak z tej zredukowanej 
roli rezygnować. Musi czuwać nad tym, czy wszyscy uczniowie piszą i co 
notują. Nawet jeżeli nadzór sprowadzi się tylko do przejścia się po sali mię-
dzy stolikami czy ławkami i do pobieżnego rzucenia okiem do otwartych 
zeszytów, będzie to dla autorów ważny sygnał zainteresowania polonisty 
tym, co oni robią, docenienia dydaktycznego znaczenia powstającego wy-
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tworu, wreszcie i gotowości przełożenia spostrzeżeń w widoczny sposób na 
cząstkową, a pośrednio również na ogólną ocenę. Nie wolno lekceważyć 
niebezpieczeństwa, gdyż zaniechanie sprawdzania, czy proces tekstotwórczy 
się faktycznie odbywa, sprawi, że u potencjalnych autorów weźmie górę 
chęć oszczędzenia wysiłku oraz czasu nad świadomością korzyści edukacyj-
nych. Pozytywna motywacja wymaga systematycznego wzmacniania. 
W przeciwnym razie grozi jej osłabienie, a nawet zanik. Podobnie, jak wyga-
sa niewykonywana systematycznie umiejętność. Należy dodać jeszcze jeden 
argument, który winien brać pod uwagę polonista na ostatnim etapie pracy 
nad notatką. Doświadczenie, nie tylko szkolne, pokazuje, że brak kontroli 
wykonania zleconych zadań sprzyja demoralizacji. Zaś jej obecność oraz 
świadomość, iż może do niej dojść, ułatwia wyrabianie tak bardzo przydat-
nej każdemu samodyscypliny. Nie uchybi więc polonista godności liceali-
stów, jeżeli będzie pytał, czy i co notują, a odpowiedzi osobiście weryfiko-
wał. Przy okazji dowie się, czy nie należy przeprowadzić z nimi skondenso-
wanego, krótkiego, ale intensywnego kursu nauki sporządzania indywidual-
nej notatki. Na uzupełnienie braków nigdy nie jest za późno. Problem sta-
nowi jedynie dobór odpowiednich, adekwatnych do sytuacji metod pracy 
oraz przekonanie do nich przyszłych wykonawców. Skuteczne powinno być 
odwołanie się do swoistości rysujących się w niedalekiej perspektywie stu-
diów wyższych, w których przebieg wpisane jest notowanie: treści wykła-
dów, przeczytanych książek czy artykułów. Trzeba przy tym pamiętać, iż 
sygnalizowana na początku niechęć starszych uczniów do notowania wynika 
w znacznej mierze z przyczyn dydaktycznych. Często reprezentują oni niski 
poziom sprawności w zakresie wymienionej operacji i trzeba koniecznie 
sprawić na drodze stosownych ćwiczeń, aby się podniósł. Od szczebla gim-
nazjalnego trzeba w pracy nad doskonaleniem umiejętności posługiwania się 
formą indywidualnej notatki wykorzystywać efekty takich ćwiczeń języko-
wych, jak rekonstrukcja oraz projektowanie planów wypowiedzi. Tekst ucz-
niowski może być np. pomyślany jako odtworzenie schematu kompozycyj-
nego oraz przebiegu lekcji. 

Nauczyciel powinien również uwzględnić w swej pracy uczenie sporzą-
dzania notatki z lektury – zarówno utworu literackiego, jak i wypowiedzi 
nieartystycznych. W pierwszym przypadku powinien ją powiązać z analizą 
i interpretacją utworu skutkującą powstawaniem „tekstu o tekście”, w dru-
gim z ćwiczeniami w tzw. czytaniu ze zrozumieniem. W każdym z przypad-
ków mamy jednak do czynienia z zagadnieniem wymagającym odrębnych 
rozważań, które przyniosą materiał do innych artykułów. 
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Student’s Note as an Educational Text 

The author of the article considers the importance of a note in education as well as in social 
and professional life and therefore she decides to reinterpret its function from two points of 
view: a traditional one existing in didactics (note ensures durability of the results of teaching) 
and from a perspective of media communication and digital reality that in many cases lead to 
reinterpretation and redefinition of many fixed opinions. Having defined such field of inter-
est, the author of the article presents a note from a perspective of dominating today particu-
lar Polonistic concept of education. She presents taking notes as multistage process of gain-
ing skills to write texts and proposes effective model of working on a note in a class (defined 
in stages and conditions) – while a student matures to his own textual activity. 

Key words: note, textual competences, student, text 
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O niektórych możliwościach wykorzystania mandali  
w edukacji polonistycznej 

„Mandala” to słowo wywodzące się z sanskrytu, które oznacza: ‘koło ży-
cia, cały świat, centrum, święty krąg’. Ten rysunek w formie koła jest jednym 
z najstarszych symboli, obecnym niemal we wszystkich kulturach (Bernacka, 
Turska 2011, 208). To także do dziś popularny motyw artystyczny. Od wie-
ków bowiem rysunki mandaliczne stanowią podstawę planów architekto-
niczno-urbanistycznych. Na całym świecie możemy spotkać ogromną liczbę 
przykładów budowli realizujących mandaliczne formy. Są to na przykład 
chrześcijańskie katedry, buddyjskie stupy, islamskie meczety czy indiańskie 
hogany. Wiele z nich budowanych jest na planie koła i zwieńczonych kopu-
łami. Mandale odnajdujemy również w elementach zdobniczych, witrażach 
i rozetach, mozaikowych podłogach. Na centrycznych planach nierzadko 
budowano całe miasta1. 

W buddyzmie jest mandala ważnym symbolem religijnym, jej tworzenie, 
a następnie niszczenie stanowi część duchowego rytuału, jest wizualną po-
mocą w medytacji (Finszer 2008, 27). Symbolizuje życie i śmierć, tworzenie 
i burzenie, przemijalność życia i każdą tymczasowość. Z kolei Carl Gustaw 
Jung wprowadził mandalę do psychologii, dzięki niemu stała się ona narzę-
dziem ekspresji, diagnozy i terapii (Bernacka, Turska 2011, 208). Współcze-
śnie mandala znalazła zastosowanie także w edukacji. Coraz częściej wyko-
rzystuje się tę technikę w pracy z dziećmi i młodzieżą, przede wszystkim, by 

                                                           
1 Doskonałym przykładem jest szesnastowieczne miasto Palma Nova we Włoszech. 

W Polsce podobną formę mają plany twierdz w Zamościu i Kostrzynie.  
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pobudzić ekspresję uczniów, zaktywizować ich wyobraźnię, nauczyć koncentra-
cji2. Mandala może też służyć realizacji konkretnych celów przedmiotowych 
w zakresie wiedzy i umiejętności. Można ją wykorzystać podczas lekcji języ-
ka polskiego (np. przy wprowadzaniu liter, nauce czytania bądź ortografii), 
matematyki (np. przy wprowadzaniu pojęcia liczby bądź omawianiu zjawiska 
symetrii), podczas lekcji plastyki i sztuki (w trakcie pracy z mandalą uczeń 
zdobywa doświadczenie w łączeniu barw, poznaje kolory podstawowe i ich 
odcienie, uzmysławia sobie zjawisko barwnego kontrastu), a także podczas 
zajęć terapeutycznych (do pracy na etapie wstępnym, w części wyciszającej 
lub relaksującej bądź na etapie podsumowującym pracę). 

W niniejszym artykule chcę przedstawić, w jaki sposób można wykorzy-
stać tę mało znaną technikę pracy w edukacji polonistycznej – w czasie zajęć 
z dziećmi uczącymi się języka polskiego jako obcego. 

Mandala jako rodzaj aktywności twórczej 

Rysunek jest najprostszą, a zarazem najbardziej pierwotną formą ekspresji 
twórczej człowieka. Forma mandaliczna pojawia się na rysunkach dzieci 
wywodzących się ze wszystkich kultur świata. To pierwszy kształt, jaki moż-
na zaobserwować w ekspresji plastycznej dzieci. Koło dzieci rysują już bo-
wiem od około drugiego roku życia (Bernacka, Turska 2011, 208). Rysowa-
ne przez nie mandale są rodzajem komunikatu, przejawem ich aktywności 
twórczej, formą ekspresji (Semenowicz 1973, 11), która wynika z potrzeby 
komunikowania uczuć, myśli, przeżyć, ma coś wyrażać i powiadamiać 
o czymś odbiorcę. Stosowane na zajęciach edukacyjnych mandale są przede 
wszystkim pomocą dla ucznia w przyswojeniu wiedzy, opanowaniu materia-
łu, doskonaleniu umiejętności, impulsem do podejmowania także innych 
form aktywności, w tym wypowiadania się w mowie i w piśmie. 

Mandaliczny rysunek może być zarówno przejawem ekspresji swobodnej 
(naturalnej), jak i ekspresji zamierzonej. Ekspresję swobodną cechuje in-
stynktowność, spontaniczność, autentyczność, jest ona twórcza i nieuświa-
domiona, wyraża potrzebę samorealizacji (Łuczak 2006, 10). Dzięki tym 
                                                           

2 Technika mandali wycisza i relaksuje dzieci nadpobudliwe ruchowo, ułatwia koncentrację, 
pomaga dzieciom nauczyć się konsekwencji w działaniu i wytrwałości oraz pomaga w opa-
nowaniu wewnętrznego chaosu. Sprzyja niwelowaniu u dzieci agresji i łagodzi napięcia, 
a dzieci nieśmiałe aktywizuje i pomaga otworzyć się im dzięki radości tworzenia. 
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cechom staje się swoistą projekcją osobowości. Ekspresja zamierzona jest 
natomiast działaniem świadomym, ukierunkowanym, zorganizowanym, 
podporządkowanym pewnym regułom. Wyraża przede wszystkim cechy 
osobowości nabyte przez dziecko w procesie społecznego doświadczenia 
lub naśladownicze formy i treści działania (zachowania się) (Łuczak 2006, 
10). Cechy ekspresji swobodnej i ekspresji zamierzonej łączy ekspresja inspi-
rowana. To ona najczęściej pojawia się w edukacji szkolnej i pozaszkolnej 
edukacji zorganizowanej (Łuczak 2006, 10). Twórcze działanie ucznia uwa-
runkowane jest między innymi stylem pracy nauczyciela. Zależy od tego, czy 
nauczyciel inspiruje swojego ucznia, czy stymuluje go, czy może hamuje, czy 
wytwarza pola wspólnej aktywności (Łuczak 2006, 11). Praca nauczyciela 
może przyczynić się do wyzwolenia w dziecku różnorodnych form ekspresji 
twórczej, a dzięki temu prowadzić do wzbogacenia jego wewnętrznego świa-
ta, do rozwoju jego procesów poznawczych, myślenia, uwagi, pamięci, pro-
cesów emocjonalnych, wyobraźni, inicjatywy. 

Rysunki mandaliczne to efekt aktywności własnej dziecka. Aktywność 
własna ucznia w pracy z mandalą przyjmie postać aktywności twórczej, 
jeśli w dziecku zrodzi się wewnętrzna motywacja do działania, pojawi się 
osobisty stosunek do wykonywanych czynności (do rysowania mandali) 
i poczucie, że ono samo coś nowego, ważnego dla siebie odkrywa (Brze-
zińska 1984, 134). 

Aktywność twórcza dziecka (a więc i rysowanie mandali) może być całko-
wicie kierowana przez nauczyciela (przez polecenia, zadania cząstkowe, py-
tania, narzucony temat, kolorystykę, motyw przewodni), może też być jedy-
nie przez niego inspirowana, stymulowana (na przykład poprzez wykorzy-
stanie na zajęciach instrumentalnych utworów muzycznych). Nauczyciel 
może również w ogóle nie ingerować w rysunek dziecka, wówczas podejmuje 
ono różne działania w sposób swobodny i spontaniczny. Rozwijaniu twór-
czej aktywności dziecka sprzyja łączne występowanie wszystkich trzech 
typów aktywności: inspirowanej, kierowanej, spontanicznej (Brzezińska 
1984, 136). W działaniach edukacyjnych z wykorzystaniem mandali wymie-
nione typy dziecięcej aktywności harmonijnie łączą się. Sprzyja to projekto-
waniu zajęć ciekawych, nieschematycznych. Dodatkowo, twórczość plastyczna 
stymuluje kreatywne zachowania werbalne dzieci, a przecież „kształcenie 
języka dzieci poprzez aktywność twórczą jest (…) naturalnym sposobem 
przygotowania ich do roli aktywnych ludzi umiejących sprawnie komuni-
kować własne potrzeby i porozumiewać się z otoczeniem w każdej sytuacji 
i w każdym środowisku” (Sufa 2011, 51). 
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Mandala w edukacji polonistycznej 

Technika mandali w pracy z dziećmi uczącymi się języka polskiego jako ob-
cego może być wykorzystywana w różny sposób. Można sięgać po nią zarów-
no w pracy z uczniami młodszymi, to znaczy 6-, 12-latkami, jak i z uczniami 
starszymi, zwłaszcza tymi, których przyswajanie wiedzy i rozwój umiejętno-
ści przebiega mniej harmonijnie ze względu na ADHD bądź dysleksję. 
Opracowano bowiem mandale do nauki liter, kaligrafii, czytania (por. Mała-
siewicz 2005a, Małasiewicz 2005b, Bemmerlein 2006b, Jaglarz 2006a, Kra-
szewska 2006a). 

Mandale literowe przygotowują do nauki pisania, utrwalają w pamięci 
ucznia obraz litery, wzmacniają go poprzez odpowiednią ilustrację. Pozna-
wana czy też utrwalana litera zawsze wpisywana jest w centrum mandali. 
Uczeń może ją pokolorować lub przyozdobić w dowolny sposób. Obraz 
danej litery jest też przywoływany w ćwiartkach mandali, wzmocniony ilu-
stracjami przedmiotów, których nazwy zaczynają się od danej litery. Dziecko 
może otrzymać gotowy szablon bądź też samodzielnie wymyślać ilustracje. 
Powinny na nich być narysowane przedmioty, które są mu dobrze znane 
i przez nie lubiane, które wywołują pozytywne skojarzenia. Obrazek ma 
ułatwić uczniowi zapamiętanie danej litery poprzez wizualizację. Rysując 
bądź kolorując mandalę swoimi ulubionymi barwami, dziecko wzmacnia 
odpowiednie bodźce działające na jego pamięć, tworzy silne powiązanie 
pomiędzy ilustracją a symbolem (literą) (Schaffer 2007, 257). W mandalach 
literowych wykorzystywane są litery drukowane lub pisane, natomiast 
w mandalach wspierających naukę kaligrafii tylko litery pisane – małe i wiel-
kie. Dodatkowo pod rysunkiem umieszczona jest liniatura ze wzorem litery. 
Uczeń może wówczas ćwiczyć zarówno jej zapisywanie w izolacji (pisanie 
po śledzie, które wyrabia odpowiednie nawyki ruchowe), jak i w różnych 
wyrazach, w których pojawia się ona przede wszystkim na początku, ale 
także w środku, na końcu. 

Mandale literowe mogą również wspierać naukę ortografii, służyć jako 
pomoc dydaktyczna w trakcie wprowadzania lub utrwalania zapisu szcze-
gólnie trudnych ortogramów. Warto dodać, że mandala może zostać wyko-
rzystana na lekcjach ortografii również w inny sposób – może stanowić 
punkt wyjścia dla dyktanda twórczego lub dyktanda obrazkowego (Krzyżyk 
2004/2005, 27–28). W trakcie dyktanda twórczego uczniowie będą samo-
dzielnie redagować tekst dyktanda, uwzględniając w nim ortogramy (w for-
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mie podstawowej lub w przypadkach zależnych), których wizualizacje zosta-
ły wpisane w mandaliczny krąg, a w trakcie dyktanda obrazkowego będą 
rysować to, co usłyszały, lub uzupełniać i kolorować szablon mandali. Po-
tem będą starały się odtworzyć tekst dyktanda i jak najlepiej go zapisać. 
Ćwiczenie to nie tylko doskonali sprawność ortograficzną uczniów, ale także 
sprawdza ich umiejętność rozumienia słuchanego tekstu3. 

 

 
Rys. 1. Przykład mandali do nauki kaligrafii4 

Ucząc obcokrajowców języka polskiego, przekazujemy im też wiedzę 
o polskiej kulturze, polskich tradycjach czy polskiej przyrodzie. Warto wtedy 

                                                           
3 „W trakcie dyktanda obrazkowego nauczyciel dyktuje krótki tekst – najlepiej opis przed-

miotu, osoby, zwierzęcia, pomieszczenia lub krajobrazu – a uczniowie słuchają, starając się to 
sobie wyobrazić. Przy drugim dyktowaniu rysują wymieniane elementy w odpowiednich 
miejscach. Następnie uczniowie porównują swoje obrazki. Ewentualnie dokonują korekt. 
Nauczyciel może pokazać oryginał ilustracji. Dalszym krokiem jest pisemne odtworzenie 
tekstu. Dyktando obrazkowe ma wiele zalet: wymaga od uczniów aktywnego słuchania, uru-
chamia ich wyobraźnię, wymaga współpracy przy ustalaniu ostatecznej wersji, wreszcie uzmy-
sławia im korelację, jaka zachodzi między obrazem a tekstem – zarówno mówionym, jak i pisa-
nym. To ćwiczenie stanowi dużą pomoc dla wzrokowców. Jest też znakomitym uzupełnieniem 
opisu, gdzie umiejętność wizualizacji jest niezmiernie ważna” (Krzyżyk 2004/2005, 27–28). 

4 Źródło: M. Kraszewska: Mandale litrowe cz. II (litery pisane). Kraków 2006, s. 42. 
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zaproponować uczniom pracę z mandalami tematycznymi, np. mandalami 
andrzejkowymi, mikołajkowymi, bożonarodzeniowymi, wielkanocnymi, 
mandalami na pierwszy dzień wiosny czy mandalami z symbolami narodo-
wymi (por. Łazarz 2007, Kraszewska 2006b). Pomogą one zgromadzić dzie-
ciom odpowiednie słownictwo i zapamiętać najważniejsze wiadomości. 

 
Rys. 2. Mandala na Boże Narodzenie5 

Mandale przeznaczone na specjalne święta i uroczystości mogą zostać tak-
że wykorzystane w trakcie kształcenia użytkowych form wypowiedzi takich, 
jak życzenia, zaproszenia, np. w zbiorze A. Łazarz Mandale na święta i uroczy-
stości (Łazarz 2007) znalazły się wzory szablonów przeznaczone do indywi-
dualnego uzupełnienia napisami w trakcie tworzenia kompozycji imienino-
wych, urodzinowych, zaproszeń, pozdrowień. Tego typu schematy mandali, 
oprócz wartości dydaktycznych, mają także wartość praktyczną – bardzo 
często można je ponownie wykorzystać, ozdobić nimi klasę czy na przykład 
choinkę, wysłać jako kartkę z życzeniami, oprawić w ramkę i zawiesić na 
ścianie jako obrazek. 

Do mandali tematycznych należą również te związane z porami roku, zjawi-
skami przyrody (por. Bemmerlein 2006a, Kraszewska 2006a), także te przed-
stawiające na przykład owoce, warzywa, zwierzęta, instrumenty muzyczne. 

Takie rysunki mandaliczne mogą być pomocą w trakcie omawiania realiów 
danej pory roku czy w ogóle danego wycinka rzeczywistości. Sprzyjają boga-
ceniu tematycznego słownictwa uczniów. Mandale te skupiają się już nie na 
jednej literze, a na całych wyrazach. „Poszczególne kompozycje zawierają 
wyrazy zaczynające się na daną literkę lub na kolejne trzy literki alfabetu, co 
służy poszerzaniu zasobu słownictwa” (Jaglarz 2006, 5). Uczeń, tworząc 
                                                           

5 Źródło: A. Małasiewicz: Mandale wiosna, lato, jesień, zima. Gdańsk 2007, s. 53. 
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taką mandalę, intensywnie pracuje, wkłada w pracę więcej wysiłku i zaanga-
żowania. Nie tylko rysuje obrazek mandaliczny, ale i odczytuje zapisane na 
nim wyrazy, tworzy do nich rodzinę wyrazów, układa z nimi zdania lub całe 
historyjki. Na podstawie takich mandali mogą również powstawać opisy, 
opowiadania, baśniowe opowieści, projekty. 

 
Rys. 3. Przykład mandali tematycznej6 

Mandale mogą też być ilustracją do czytanych tekstów literackich (ucz-
niowie albo sami tworzą mandalę po lekturze tekstu, albo wykorzystują go-
towy szablon. 

W edukacji polonistycznej, pracując z mandalą, warto przede wszystkim 
wykorzystać aktywność kierowaną, która stwarza doskonałą okazję do na-
wiązania bliższego kontaktu z uczniem, do stworzenia z nim emocjonalnego 
rodzaju więzi, dzięki której nauczyciel będzie miał większą szansę na pozna-
nie swego podopiecznego. Lektor, wydając polecenia bądź zadając pytania, 
wchodzi z uczniem w dialog. Na przykład polecenia typu: Pokoloruj mandalę, 
używając trzech ulubionych kolorów; Narysuj w centrum mandali swoją ulubioną porę 
roku; Narysuj w ćwiartkach mandali cztery różne kwiaty, które kojarzą Ci się z wio-
sną; Narysuj w ćwiartkach mandali przedmioty, które są symbolem Bożego Narodzenia; 
Narysuj mandalę, która będzie ilustracją Twojego nastroju, sprawiają, że uczniowie 
chętnie przystępują do pracy, wykorzystują różne barwy i wiele kształtów. 
Z kolei pytania: Dlaczego wybrałeś takie kolory?; Z czym Ci się kojarzą wybrane 
przez Ciebie kolory?; Gdzie w przyrodzie możemy spotkać takie barwy?; Jak nazywa się 
pora roku, która narysowałeś?; Jak wygląda przyroda o tej porze roku?; Dlaczego lubisz 
                                                           

6 Źródło: M. Kraszewska: Mandale przyrodnicze. Kraków 2007, s. 27. 
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tę porę roku?; Jak nazywa się roślina, którą narysowałeś/narysowałaś?; Gdzie ostatnio 
spotkałeś/spotkałaś się z nią?; Czy znasz jej zapach?, pobudzają dodatkowo 
twórczą aktywność dziecka, uczeń pragnie jak najdokładniej przedstawić to, 
czego wymaga od niego nauczyciel, zastanawia się nad różnymi elementami 
rzeczywistości, szuka także odpowiednich słów, by odpowiedzieć nauczycie-
lowi. Pracując w ten sposób z mandalą, uczeń, mimo iż ma narzucony te-
mat, używa barw i kształtów według własnego uznania, a na pytanie nauczy-
ciela: Dlaczego tulipan, który narysowałeś jest niebieski?, odpowiada śmiało, odwo-
łując się do swoich wyobrażeń, emocji, sposobu postrzegania rzeczywistości. 
Może także wejść także w polemikę z nauczycielem, a nawet sam zadawać 
mu pytanie (Palka 1988, 177). Dochodzi więc do współpracy lektora 
z uczniem, który czuje się wówczas pewniej, wie, że to, co tworzy, jest przez 
nauczyciela akceptowane, budzi jego ciekawość, prowokuje do rozmowy. 

Drugim wspomnianym rodzajem aktywności ucznia jest tzw. aktywność 
twórcza naturalna, swobodna. Uczeń wykonuje wówczas mandalę zupełnie 
sam, bez pomocy nauczyciela, jego praca nie jest w żaden sposób przez 
niego sterowana, a to, co powstaje, jest wynikiem wewnętrznej potrzeby, na 
którą nikt, poza samym uczniem, nie ma wpływu. Potrzeba w tym ujęciu to 
głównie konieczność samorealizacji, wyrażenia emocji na swój własny spo-
sób. Praca nad mandalą odbywa się wówczas całkowicie swobodnie – uczeń, 
pozostając sam na sam z mandalicznym okręgiem, daje się ponieść własnej 
wyobraźni, bowiem „(…) musi [w nim] zaistnieć potrzeba wyrażania siebie, 
potrzeba konkretyzacji wewnętrznego świata (…) radość odczuwania z sa-
morealizacji dla siebie i innych” (Popek 1985, 46). 

Funkcje mandali edukacyjnych 

Dzięki pracy z mandalą dziecko m.in. rozszerza krąg swoich doświadczeń, 
czerpie przyjemność z nabywania doznań zmysłowych, jeśli pracuje w grupie, 
nawiązuje kontakty społeczne i wzbogaca sposoby komunikacji z innymi 
uczestnikami zajęć, ma możliwość wyrażenia (także werbalnie – po skończonej 
pracy) tłumionych emocji (Wojtal 2009, 424). Mandala może spełniać wiele 
różnych funkcji, gdyż odwołuje się do tego, co w każdym dziecku istnieje – do 
jego emocji, wyobraźni, intelektu, zmysłów, umiejętności komunikowania się. 

Dziecko, rysując mandalę, gromadzi nowe doświadczenia i informacje 
o otaczającym je świecie, utrwala je. Rozwija równocześnie procesy poznaw-
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cze (pamięć, uwagę, spostrzegawczość) oraz procesy myślowe (np. porów-
nywanie, analizę i syntezę, rozumowanie i uogólnianie). W trakcie pracy 
z rysunkiem mandalicznym kształcone są umiejętności ponadprzedmiotowe 
– ideacyjna płynność myślenia, giętkość myślenia spontaniczna i adaptacyjna, 
oryginalność myślenia, elaboracja (Szmidt 2007, 98–99). 

Ideacyjna płynność myślenia jest zdolnością wytwarzania idei, pomysłów 
w sytuacji umożliwiającej liczne rozwiązania, wielokierunkowe poszukiwania. 
Miarą tej zdolności jest liczba pomysłów, na przykład dotycząca sposobu 
wykonania mandali. Płynność ideacyjną uważa się za jedną z najważniej-
szych zdolności myślenia twórczego (Szmidt 2007, 98–99). 

Giętkość myślenia to z kolei „zdolność wytwarzania jakościowo różnych 
wytworów i zmiany kierunku poszukiwań, umiejętność dostosowywania 
metod rozwiązywania problemów do zmieniających się okoliczności. Giętkość 
myślenia jest przeciwieństwem sztywności myślenia” (Szmidt 2007, 98–99). 
Spontaniczna giętkość myślenia polega na wytwarzaniu różnorodnych jako-
ściowo rozwiązań semantycznych (np. wymyślanie surowców, które mogą 
być użyte do stworzenia mandali – płyty CD, owoce i warzywa, artykuły 
spożywcze, płatki kwiatów itp.), natomiast adaptacyjna giętkość myślenia to 
nic innego jak wytwarzanie różnorodnych systemów figuralnych, np. rysun-
ków, kształtów, które wypełnią mandalę (Szmidt 2007, 98–99). 

Zdolność wychodzenia poza stereotypowe, najbardziej narzucające się 
rozwiązania wiąże się z oryginalnością myślenia. Myślenie dziecka jest tym 
bardziej oryginalne, im lepiej potrafi ono znaleźć rozwiązanie niezwykłe, 
niekonwencjonalne, nieoczekiwane, sensowne (Szmidt 2007, 98–99). Takie 
możliwości daje również praca z mandalicznym rysunkiem i wtedy, gdy 
dziecko go tworzy, i wtedy, gdy na jego temat opowiada. 

Elaboracja to inaczej staranność, „zdolność ekspresyjnego, wyczerpującego, 
pełnego szczegółów wypełnienia (zamknięcia) sytuacji problemowej (zada-
niowej), dokładność opracowania. Ilość pracy włożonej w ekspresję pomy-
słu” (Szmidt 2007, 100). Elaborację oceniamy między innymi ze względu na 
staranność i estetykę wykonania, bogactwo uzupełnień w zadaniach (np. 
kończenie zaczętej przez inne dziecko mandali, dorysowywanie nowych 
elementów, figur), liczbę szczegółów zawartych w opisie pomysłu (Szmidt 
2007, 100). 

W toku pracy z rysunkiem mandalicznym kształtuje się dziecięca wyob-
raźnia (plastyczna, przestrzenna) i rozwijają umiejętności realizowania twór-
czych pomysłów (Wojtal 2009, 425). Rozbudzane jest zainteresowanie 
dziecka grą kolorów i kształtów. Mały twórca mandali w trakcie pracy z nią 
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kształci swoje zmysły, a także doskonali sprawność motoryczną (w zakresie 
motoryki małej – sprawności ruchowej rąk w zakresie szybkości ruchów 
oraz ich precyzji). Rysowanie mandali daje także okazję do usprawniania 
funkcji percepcyjno-motorycznych, a zwłaszcza wzrokowych i ruchowych. 
Rysunki mandaliczne, co naturalne, stwarzają dziecku możliwość poznania 
swojego warsztatu plastycznego, kształcą jego manualne zdolności i dosko-
nalą technikę rysunku, pozwalają na trafne dobieranie kolorów, kształtów, 
typów kreski. Sprzyjają wypracowaniu swojego indywidualnego stylu pracy. 

Uczeń, pracując z mandalą, rozwija również swoje umiejętności językowe 
(albo w zakresie wypowiedzi spontanicznej, albo w zakresie rozmowy kie-
rowanej), bogaci słownictwo dotyczące m.in. nazw barw, nazw uczuć, róż-
nych kręgów tematycznych. To właśnie ekspresja werbalna powinna być 
główną formą aktywności dzieci uczących się języka polskiego. Wypowiada-
nie się w mowie i piśmie jest działalnością o cechach twórczych. Dla dziecka 
bowiem „język jest nie tylko narzędziem służącym do przekazywania infor-
macji, ale jest także «tworzywem» dla różnego typu działań. Ponadto dziecko 
traktuje język jako materię dźwięków i znaczeń, które można przekształcić, 
organizować według własnych pomysłów i wrażliwości” (Brzezińska, 
Chmielewska, Samul. 1987, 229). Warto zauważyć, że stwarzanie sytuacji, 
w których ekspresja werbalna towarzyszy działaniu i doświadczaniu dzieci, 
przyczynia się bezpośrednio do rozwoju ich mowy. Jak potwierdzają prowa-
dzone badania, wypowiedzi dzieci, które miały okazję do wyrażania słowami 
malowanych przez siebie obrazów, oglądanych obrazków, słuchanych czy 
czytanych tekstów są dłuższe i bardziej skomplikowane pod względem gra-
matycznym (Brzezińska, Chmielewska, Samul 1987, 301, 302–308). 

Podczas pracy nad mandalą parami lub w większych grupach uczeń przy-
swaja sobie niektóre normy społeczne, poznaje normy pracy grupowej, uczy 
się ich przestrzegać. Wpływa to pozytywnie na rozwój jego umiejętności 
współdziałania i współpracy, na kształtowanie się takich postaw, jak koleżeń-
skość, życzliwość, chęć niesienia pomocy, umiejętność dzielenia się, np. przy-
borami do rysowania. Daje dziecku poczucie przynależności i akceptacji. 

W trakcie zajęć z mandalą dziecko zachowuje się spontanicznie, wyzwala 
się w nim potrzeba jak najlepszego zaprezentowania. Możliwość pracy 
z wykorzystaniem dowolnej, wybranej przez dziecko techniki sprawia, że 
znikają blokady i zachowania typu: Ja tego nie potrafię. Rysowanie mandali daje 
jej autorowi możliwość zaufania sobie, swojej intuicji. Podnosi samoocenę 
i wiarę w swoje możliwości. Daje mu szansę na przeżycie sukcesu (wszak nie 
ma nieudanych mandali, każda jest piękna i warta pochwały). Co istotne, 
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i praca nad mandalą, i sam rysunek mandali wycisza, łagodzi napięcia i mechani-
zmy obronne (np. pasywność, nadpobudliwość, agresję, negatywne zachowanie 
wobec otoczenia), zmniejsza lub usuwa lęk (Opala-Wnuk 2009, 139–141). 

Najważniejsze zasady pracy z mandalą edukacyjną 

Zajęcia z mandalą w szkole mogą odbywać się przez całe 45 minut (wówczas 
poświęcona jest temu jedna godzina lekcyjna i mandala stanowi główny element 
lekcji, a nawet temat przewodni) lub mogą jedynie wypełniać część zajęć. 

Na początku pracy z mandalą, by oswoić uczniów z tą techniką, można 
zaproponować im kolorowanie gotowych wzorów mandali, a dopiero potem 
przejść do wymyślania przez nich i rysowania własnych mandali. Nawet jeśli 
pracujemy z szablonami, rysunek każdego dziecka będzie inny. Mogą prze-
cież użyć do wypełniania wzorów innych kolorów, innych materiałów. Mogą 
bowiem wykorzystać kredki, farby, włóczkę, bibułę, plastelinę, kolorowy 
papier i gazety, różnego rodzaju ziarna (ryż, słonecznik, piasek, kaszę, mak 
itd.). Mandale można także haftować lub rzeźbić, a także namalować na 
szkle specjalnymi farbami lub tworzyć ze ścinków materiału, układać z kolo-
rowych liści, owoców, płatków kwiatów, kamieni, szyszek, kasztanów, żołę-
dzi, jarzębiny, różnych traw, wodorostów (Opala-Wnuk 2009, 139–141). 
Uczniowie mogą również tworzyć mandalę, wypełniając według własnego 
pomysłu zakrętki od słoika, płyty kompaktowe, papierowe tacki. 

Zazwyczaj nad jedną mandalą pracuje jedno dziecko – koloruje rysunek, 
samodzielnie tworzy go od początku, uzupełnia rysunek o brakujące ele-
menty, np. dorysowuje jedną lub trzy ćwiartki mandali pasujące tematycznie 
lub kolorystycznie do już istniejącego obrazka. 

Warto również zaproponować uczniom pracę w parach lub w czterooso-
bowych grupach (każdy członek grupy pracuje z jedną ćwiartką mandali). 
Już wykonane mandale można także pociąć jak kawałki tortu i wycięte 
cząstki zestawić z fragmentami mandali innych dzieci, tworząc w ten sposób 
barwne i ciekawe kompozycje. Istnieje też możliwość zbiorowej pracy nad 
mandalicznym rysunkiem. Jest on wtedy wykonywany na bardzo dużej 
płaszczyźnie, a dzieci zamieniają się miejscami w trakcie jego kolorowania 
bądź malowania (Opala-Wnuk 2009, 155). Ciekawą techniką pracy z manda-
lą są puzzle – cięcie mandali na wiele mniejszych części. Dziecko przygoto-
wuje najpierw swoją mandalę, potem dzieli ją na różne pod względem 
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kształtu części, wkłada je do koperty i przekazuje innym uczestnikom zajęć. 
Mogą oni albo wylosowany fragment mandali uzupełnić (a potem opowie-
dzieć o swojej pracy), albo poskładać z kawałków całą mandalę (dobrze, jeśli 
wycinanka daje kilka możliwości rekonstrukcji). 

 
Rys. 4. Fragment mandali do pracy indywidualnej lub grupowej7 

Każda mandala powinna mieć swój tytuł8, nadany pod wpływem pierwsze-
go wrażenia (wtedy uczeń może wyjaśnić, dlaczego tak nazwał swój rysunek) 
lub zostać zatytułowana, zgodnie ze wskazówką nauczyciela, jednym słowem, 
nazwą jakiegoś koloru, nazwą uczucia, związkiem frazeologicznym itp. 

Ważne jest, by po skończeniu swojej mandali jej twórcy o niej opowiedzieli 
(co narysowali, dlaczego wybrali określone kształty i kolory, jak rozumieją 
narysowane przez siebie formy i kształty, dobór kolorów). Rozmowa może 
przybrać formę rozmowy kierowanej (lektor zadaje pytania pomocnicze) lub 
spontanicznej opowieści. 

Praca z mandalą ma usprawnić i uatrakcyjnić zdobywanie przez dzieci 
wiedzy i umiejętności, w tym tych polonistycznych. Każde uczenie się po-
winno być procesem aktywnym. Najnowsze badania dowodzą, że „wiedza, 
uczucia i zdolności współpracują ze sobą i są od siebie uzależnione”. Stąd 
też postulaty, aby dziecko uczyć nowych rzeczy szybko i elastycznie, 

                                                           
7 Źródło: M. Kraszewska: Małymi kroczkami. Ćwiczenia grafomotoryczne. Kraków 2007, s. 16. 
8 Mandale stosowane do diagnozy i w trakcie terapii są także opatrywane datą. Ich tytuły są 

nadawane przez autorów spontanicznie.  
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wykorzystując w pełni jego rezerwy kreatywności i myślenia, aby uczyć je 
pracy w grupie i przejmowania współodpowiedzialności, a jednocześnie 
wdrażać do działania na własną odpowiedzialność, by wreszcie w toku dzia-
łań edukacyjnych wzmacniać jego krytyczną świadomość i rozwijać integra-
cyjny obraz samego siebie (Adamek 2011, 12). Wydaje się, że zrealizowaniu 
tych postulatów w edukacji polonistycznej sprzyja technika mandali. 
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On Some Possibilities of Using Mandala in Polonistic Education 

The article presents the possibility of using mandala during the classes with children studying 
Polish as a foreign language. Some particular areas of Polonistic education have been dis-
cussed here, such areas where using this technique supporting passing the knowledge and 
developing skills is possible. The functions of educational mandala have been described along 
with the most important rules of using it. Working with the picture of mandala can help to 
liberate a child’s creative activity. 

Key words: mandala, Polonistic education, creative activity 
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Wstęp 

W podejściu komunikacyjnym bardzo wyraźnie podkreśla się konieczność 
integrowania w procesie dydaktycznym s p r a w n o ś c i  językowych, które 
w sytuacjach życia codziennego najczęściej pojawiają się łącznie: ludzie czy-
tają, by zanotować informacje, słuchają wypowiedzi, by następnie ją komuś 
zrelacjonować, piszą do kogoś lub dla kogoś itp. Zintegrowane nauczanie 
sprawności pozostaje więc w zgodzie z rzeczywistym charakterem naturalnej 
komunikacji, w której wszystkie umiejętności językowe łączą się w jedną 
wieloaspektową całość. Niewiele natomiast mówi się o konieczności zinte-
growanego nauczania części s y s t e m u  j ę z y k o w e g o , zespolonych jesz-
cze mocniej niż sprawności językowe. Nie można bowiem sformułować 
żadnego przekazu bez znajomości słów, które stanowią jego wypełnienie ani 
bez znajomości reguł umożliwiających ich łączenie. Trzeba też umieć pra-
widłowo artykułować oraz zapisywać wyrazy tworzące określony ciąg, by 
komunikat mógł zostać właściwie odebrany i zrozumiany. 

Niniejszy tekst jest poświęcony zintegrowanemu podejściu do nauczania 
części systemu językowego z uwypukleniem jego walorów. Rozwiązanie 
takie, jak wynika z naszych doświadczeń, przyczynia się nie tylko do 
usprawnienia procesu dydaktycznego, lecz także sprawia, że staje się on 
bardziej przyjazny i użyteczny dla samych uczących się. 
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Natura języka 

Język to system znaków wytworzonych w sposób naturalny przez czło-
wieka, pełniących funkcję komunikacyjną i poznawczą. Tworzywem kodu 
mówionego są dźwięki artykułowane przez narządy, których prymarne funk-
cje nie są związane z produkcją mowy; pisanego natomiast – znaki graficzne, 
powstające w wyniku operacji manualno-wzrokowych. Każdy z nich ma 
swój kanał przekazywania informacji, który determinuje substancję kodu. Auto-
nomiczność obu kodów nie oznacza jednakże braku wzajemnych relacji: są one 
ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne, dzięki czemu wypowiedzi mó-
wione można z a p i s a ć , a pisane o d c z y t a ć . Obydwa też służą komuni-
kacji, umożliwiając człowiekowi zdobywanie oraz przekazywanie informacji. 

Język naturalny nie jest jednakże narzędziem neutralnym, takim na przy-
kład jak język matematyki. Forma i treść przekazu zależą bowiem od sytuacji, 
w której komunikacja się odbywa. Użytkownicy, „uwzględniając uwarunko-
wania i ograniczenia wynikające z danego kontekstu, uruchamiają pewne 
procesy językowe, które pozwalają im rozumieć lub tworzyć teksty dotyczą-
ce tematów z określonych sfer życia” (ESOKJ 2003, 20). Innymi słowy, 
wykorzystują te środki językowe, które, ich zdaniem, są najbardziej odpo-
wiednie (fortunne) do realizacji danego zadania. 

Nauczanie podsystemów języka w podejściu komunikacyjnym 

Umiejętności, które pozwalają użytkownikom działać za pomocą środków 
językowych nazwane zostały kompetencją komunikacyjną. Jednym z jej 
składników jest kompetencja lingwistyczna, którą współtworzą cztery czło-
ny: gramatyczny, leksykalny, fonologiczny oraz ortograficzny. Kompetencja 
gramatyczna – to znajomość zasad rządzących łączeniem środków języko-
wych w ciągi znaczeniowe o ustalonych ramach i umiejętność ich użycia, 
czyli tworzenia wypowiedzeń zgodnie z tymi zasadami. Kompetencja leksykalna 
z kolei pozwala użytkownikowi odwoływać się do rzeczywistości pozajęzy-
kowej, w której dochodzi do aktu komunikacji. Jej przejawem jest sprawne 
posługiwanie się słownictwem danego języka. Kompetencje fonologiczna i ortogra-
ficzna natomiast umożliwiają (odpowiednio) foniczną lub graficzną realizację 
przekazu. Ta pierwsza jest rozumiana jako znajomość jednostek dźwiękowych 
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języka (także w ciągach) oraz umiejętność ich artykułowania; druga – jako 
znajomość symboli, które składają się na tekst pisany i poprawne stosowanie 
ich w praktyce (zob. ESOKJ 2003, 99–114). 

W publikacjach metodycznych odwołujących się do założeń podejścia 
komunikacyjnego techniki nauczania podsystemów języka są zazwyczaj pre-
zentowane oddzielnie (zob. np. Komorowska 2002; Dakowska 2005; Seret-
ny, Lipińska 2005). Kompetencja lingwistyczna jest jednak konstruktem 
złożonym o wyraźnie zespolonych komponentach. Jej rozwijanie wymaga 
więc podejścia zintegrowanego, ukazującego w sposób pragmatyczny po-
wiązania oraz zależności między poszczególnymi członami. Ponadto wieloa-
spektowy kontakt z materiałem językowym wydatnie wspomaga proces 
zapamiętywania nauczanych treści (zob. Craik, Lockhart 1972), a to z kolei 
umożliwia uczącym się podejmowanie bardziej zróżnicowanych działań 
językowych receptywnych, produktywnych oraz mediacyjnych (zob. ESOKJ 
2003, 60–84). 

Nauczanie podsystemów języka w systemie zintegrowanym 

Wymowa i pisownia 

Poznając język obcy, trzeba opanować jego wymowę. Nie jest to zadanie 
łatwe. Fonetyka jest bowiem jedynym podsystemem języka, który w całości 
musi zostać „oswojony” już w początkowym okresie nauki, na najniższym 
poziomie zaawansowania, trudno więc w jej przypadku zachować (bardziej 
przyjazny dla uczących się) spiralny układ zagadnień. Należy także pamiętać, 
że z wiekiem maleje plastyczność aparatu artykulacyjnego, zmniejsza się 
także wrażliwość receptorów słuchowych (zob. Arabski 1996). To sprawia, 
że uczący się realizują fonemy języka obcego za pomocą głosek języka ro-
dzimego, stosując podobne zasady kombinatoryki, akcentuacji i frazowania. 
Ich wymowa nie jest więc poprawna1. Świadomość niewłaściwej lub błędnej 
artykulacji staje się często jedną z przyczyn strachu przed mówieniem (fear for 
performance), który utrudnia działania językowe zwłaszcza uczniom dorosłym. 

Pomocne w opanowywaniu poprawnej wymowy jest, poza stosowaniem 
ćwiczeń artykulacyjnych oraz rozwijających słuch fonematyczny, łączenie 
                                                           

1 Przez poprawną wymowę rozumiemy taką, która jest zrozumiała dla rodzimych użyt-
kowników języka.  
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ich z komponentem ortograficznym. W dydaktyce tradycyjnej ćwiczenia 
fonetyczne są najczęściej uzupełnieniem zajęć koncentrujących się na rozwi-
janiu sprawności mówienia, ortograficzne – pojawiają się natomiast, na ogół 
sporadycznie, przy okazji rozwijania sprawności pisania. Rozwiązanie takie 
nie sprzyja utrwalaniu prawidłowych relacji między głoskami a literami oraz 
między kombinacjami liter/głosek a znaczeniem, dlatego też obu systemów 
warto nauczać łącznie w układzie zintegrowanym (zob. FON./ORT.)2; 
w ćwiczeniu rozwijającym słuch fonematyczny integracja z komponentem 
ortograficznym została wprowadzona na etapie korekty; zadaniem uczących 
się jest samodzielne uzupełnienie zapisu odpowiednimi literami, a następnie 
odczytanie par)3. 

FON./ORT. 
Proszę wysłuchać par wyrazów, zaznaczyć TS (jeśli były takie same) lub 
R (jeśli były różne). 
Proszę następnie uzupełnić brakujące litery i odczytać pary wyrazów. 

WYMOWA/PISOWNIA SZEREGÓW CISZĄCYCH I SZUMIĄCYCH 

Przykład: TS – R 
Przykład: pro… ę – pro…ę 
proszę – prosię

1. TS – R 1. …y …y
2. TS – R 2. prz…jście prz…jście
3. TS – R 3. wie… wie…
4. TS – R 4. pła… pła…
5. TS – R 5. ko… ko…
6. TS – R 6. … czekać …ciekać

Sprzężenie komponentu artykulacyjnego z ortograficznym jest korzystne 
dla wszystkich uczących się4. Przyczynia się ono nie tylko do lepszego opa-
nowania umiejętności rozróżniania i produkowania dźwięków oraz wzorów 
prozodycznych, lecz także trudnej dla wielu z nich relacji głoska – litera. 
Uświadamia im bowiem istnienie w polszczyźnie nie zawsze słyszanych 

                                                           
2 Wszystkie ćwiczenia pochodzą z książki A. Seretny i E. Lipińskiej (w druku).  
3 Materiał leksykalny do tego typu ćwiczeń trzeba odpowiednio dobrać – w parach minimal-

nych, które stanowią ich podstawę, przynajmniej jeden wyraz pary musi być uczącym się znany.  
4 „Uczących się języka polskiego jako obcego w Polsce można podzielić na dwie zasadni-

cze grupy: jedni uczą się języka od podstaw na kursach językowych w środowisku egzolingwal-
nym, drudzy – przez wiele lat poprzedzających naukę szkolną – nabywają język w naturalnym 
otoczeniu, w domu”. Zob. E. Lipińska, A. Seretny, „Kwartalnik Polonicom”, (w druku).  
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różnic między głoskami, które znajdują odzwierciedlenie w widzianym 
i łatwiej rozpoznawalnym zapisie. Integracja komponentów wspomaga także 
proces wykształcania się w pamięci uczących się silniejszych i trwalszych 
powiązań między formami a treścią znaków, co w konsekwencji usprawnia 
posługiwanie się językiem docelowym. 

Pisownia i gramatyka w połączeniu z wymową 

Posługiwanie się zgodnym z normą językiem pisanym wymaga znajomości 
ortografii. Pisownia wielu wyrazów ma swoje uzasadnienie w morfologii, 
stąd bardzo istotne jest przemyślane łączenie nauczania komponentu grama-
tycznego z ortograficznym. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczący się mogą 
lepiej zrozumieć mechanizm alternacji samogłoskowych i spółgłoskowych, 
co w rezultacie przekłada się na lepsze opanowanie kompetencji gramatycz-
nej. W zintegrowanym nauczaniu obu podsystemów, by poprawnie wykonać 
zadania ortograficzne (zob. GRAM./ORT./FON.), muszą uprzednio pra-
widłowo dokonać przekształceń (element gramatyczny). Odczytanie obu 
wersji uzmysławia im zaś różnice pojawiające się między pisownią i wymową 
określonych konstrukcji gramatycznych. 

Włączanie komponentu ortograficznego (i fonetycznego) do ćwiczeń 
gramatycznych jest działaniem, z którego płynie wiele korzyści. Cudzoziem-
com uczącym się od podstaw pozwala na wykształcenie poprawnych wzor-
ców artykulacyjnych i intonacyjnych konkretnych struktur gramatycznych, 
ćwiczenia z pisowni są zaś dla nich naturalnym uzupełnieniem triady struktu-
ra – jej wymowa – jej zapis. Osoby z polskimi korzeniami z kolei, dzięki inte-
gracji „widzą”, w jaki sposób struktury znane im ze słuchu, uzyskują kształt 
graficzny. Opanowanie poprawnego zapisu umożliwia im następnie szybsze 
rozpoznawanie znaków w tekstach pisanych. 

GRAM./ORT./FON. 
Proszę podkreślić właściwą literę w zdaniu głównym, potem przekształcić 
zdania tak, aby sprawdzić pisownię, a następnie głośno przeczytać obie wersje. 
DOPEŁNIACZ WYMOWA/PISOWNIA SPÓŁGŁOSEK DŹWIĘCZNYCH I BEZ-

DŹWIĘCZNYCH 

przykład: Mama kupiła haftowany obru[z/s] i piękny obra[z/s]. 
Mama nie kupiła ani haftowanego obrusa, ani pięknego obrazu. 
Mama kupiła haftowane obrusy i piękne obrazy. 
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1. Poka[sz/ż] nam swój nowy samochó[t/d]. 
Nie (my, cz. przyszły) . . . . wam naszego nowego . . . .  . 

2. Piłka[sz/rz] (l mn.) miał banda[sz/ż] (l.mn.) na kolanie. 
. . . . mieli . . . . na kolanach. 

3. Taksówka[sz/rz] (l.mn.) zaniósł nasz baga[sz/ż] (l.mn.) na peron. 
. . . . zanieśli nasze . . . . na peron. 

4. Muszę kupić, chle[p/b], mió[t/d] i paszte[t/d]. 
Nie musisz kupować . . . . ,  . . . . ani . . . .  . 

5. Zje[c/dz] obia[t/d] i otwó[sz/rz] wino. 
Niech oni nie . . . . i nie . . . . wina. 

Pisownia i słownictwo 

Przy zapoznawaniu uczących się z zasadami pisowni niektórych wyrazów (lub 
ich grup), niejednokrotnie trzeba wprowadzić nowe słownictwo. Często są to 
wyrazy rzadziej używane, wykraczające poza poziom ich zaawansowania języ-
kowego. Szansa na to, że zostaną zapamiętane jest niewielka. Można ją jednak 
zwiększyć, dokładając starań, by nieznane słowa nie stanowiły przypadkowych, 
„oderwanych” jednostek, a były powiązane pojęciowo lub tematycznie. 

Słownictwo każdego języka naturalnego jest systematoidem5. Z materii ję-
zyka da się bowiem wydzielić strefy pojęciowe, które są wypełnione grupami 
wyrazów powiązanych ze sobą i formalnie, i znaczeniowo. Okazją do uświado-
mienia uczącym się, jaki charakter mają te związki, mogą być ćwiczenia ortogra-
ficzne ukierunkowane leksykalnie. Trzeba je tylko w taki sposób opracować, by, 
poznając reguły ortograficzne, poruszali się w o k r e ś l o n y c h  tematach 
(zob. ORT./LEK., w którym leksyka należąca do kręgu tematycznego 
MIESZKANIE służy do zilustrowania uczącym się zasad pisowni -u/-ó). 

ORT./LEK. 
Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. 
MIESZKANIE PISOWNIA Ó/U 

  
pokój | stół | półki | funkcjonalny| przedpokój | łóżko | lodówka |  
sufit| ogród | biurko | ubikację | urządzony | kuchnia | lustro |duży 
Paweł oglądał kawalerkę w Podgórzu. …Pokój…0 z balkonem jest bardzo 
. . . . . . . . .1 i ładnie . . . . . . . . .2. Ma dwa okna, z których widać piękny 

                                                           
5 Systematoid – twór na kształt systemu, który nie umożliwia pełnej klasyfikacji elementów 

(zob. Miodunka 1989).  
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. . . . . . . . .3. Pod oknem stoi stylowe . . . . . . . . .4. Po prawej stronie w rogu 
jest wygodne . . . . . . . . .5, a po lewej – znajduje się . . . . . . . . .6 i krzesła. 
Ściany mają kolor żółty, a . . . . . . . . .7 jest biały. Na ścianach wiszą 
. . . . . . . . .8 na książki i piękne stare . . . . . . . . .9 w złoconej ramie. Obok po-
koju jest mała . . . . . . . . .10. Stoi w niej rząd szafek oraz . . . . . . . . .11. Miesz-
kanie ma widną łazienkę i osobną . . . . . . . . .12 z umywalką. . . . . . . . . .13 jest 
mały, ale bardzo . . . . . . . . .14: stoi w nim szafka na buty i wieszak na ubrania. 
Kawalerka bardzo podoba się Pawłowi. Jeśli właściciel spuści nieco cenę, 
będzie chciał ją wynająć. 

Działania integrujące są bardzo korzystne zarówno dla obcokrajowców, 
jak i dla osób znających polski z domu. Dla pierwszych stanowią okazję do po-
znania i zapamiętania większej liczby tematycznie powiązanych wyrazów, drugim 
umożliwiają poznawanie zapisu słów, które często znali jedynie ze słuchu. 

Słownictwo i gramatyka 

W podejściu komunikacyjnym celem nauczania jest umożliwienie uczącym 
się sprawnego posługiwania się językiem w sposób adekwatny do sytuacji, 
czyli odpowiedni do statusu uczestników komunikacji, jej celu, intencji 
i warunków. Proces kształcenia językowego ma przygotować ich do auten-
tycznej komunikacji, która nie polega na generowaniu poprawnych zdań, 
lecz jest wymianą poglądów, przekazywaniem określonych treści, załatwia-
niem określonych spraw itp. Język, który poznają, powinien być więc dosto-
sowany do ich obecnych i przyszłych potrzeb. By uczestniczyć w naturalnej, 
niesterowanej konwersacji6, muszą wiedzieć nie tylko, jak zbudowane są 
poszczególne struktury, ale przede wszystkim, jak ich używać. Tej umiejęt-
ności nie da się osiągnąć, jeśli nauka języka ukierunkowana jest na opanowa-
nie systemu gramatycznego. Realizacja konkretnych funkcji, wyrażanie myśli, 
przekazywanie istotnych w danym kontekście sytuacyjnym informacji, są 
bowiem możliwe jedynie wówczas, gdy uczący się wykazują znajomość nie 
tylko struktur gramatycznych, lecz także ich odpowiedniego wypełnienia 
leksykalnego. Nauczanie słownictwa i gramatyki nie powinno być zatem 
realizowane w układzie paralelnym, w którym osobną sekcję stanowią ćwi-
czenia słownikowe, osobną gramatyczne, lecz w powiązanym. 
                                                           

6 W niesterowanej konwersacji bardzo trudno przewidzieć treść i formę wypowiedzi roz-
mówcy, nawet w sytuacjach pozornie stereotypowych (zjawisko to znane jest jako niska 
prognostyczność aktu komunikacji).  
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Działania integrujące powinny przebiegać dwutorowo, czyli polegać na: 
– uzupełnianiu ćwiczeń leksykalnych komponentem gramatycznym, 
– leksykalnym kierunkowaniu zadań gramatycznych. 
Rozwiązanie pierwsze wiąże się z wprowadzaniem do ćwiczeń słownikowych 

różnego rodzaju transformacji. Chodzi bowiem o to, by uczący się, wykonując 
je, myśleli strukturami gramatyczno-leksykalnymi (zob. LEK./GRAM.B), a nie 
jedynie leksykalnymi (zob. LEK./GRAM.A).  

LEK./GRAM. A 
Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. 
PRZESĄDY 

żartują | płatają | pochodzi | stroją | zmyślają | wygłupiać się | spowodowało 

1 kwietnia – to dzień, w którym ludzie … żartują …0 sobie z bliskich i zna-
jomych, . . . . . . . . .1 im drobne figle. W tym dniu można też . . . . . . . . .2 do 
woli. Święto to jest znane w wielu krajach na świecie – w państwach angloję-
zycznych nazywa się je „All Fools’ Day”, we Francji „Poisson d’avril”, w Rosji 
„Dien Smiecha”. 

Geneza Prima Aprilis nie jest dokładnie znana. Podejrzewa się, że 
. . . . . . . . .3 ono z Francji, z czasów kiedy to, w 1564 roku król Karol IX, zre-
formował kalendarz. Związane z tym zamieszanie . . . . . . . . .4 mnóstwo 
śmiesznych sytuacji i na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy do dziś 
. . . . . . . . .5 w tym dniu żarty i . . . . . . . . .6 niestworzone historie. 
Na podst. http://magazynlokalny.co.uk 

LEK./GRAM. B 
Proszę uzupełnić tekst wyrazami z ramki. Proszę pamiętać o poprawnych 
formach wyrazów. 
PRZESĄDY ODMIANA CZASOWNIKÓW 

żartować | płatać | pochodzić | stroić | zmyślać | wygłupiać się | spowodować 

1 kwietnia – to dzień, w którym ludzie … żartują …0 sobie z bliskich i zna-
jomych, . . . . . . . . .1 im drobne figle. W tym dniu można też . . . . . . . . .2 do 
woli. Święto to jest znane w wielu krajach na świecie – w państwach angloję-
zycznych nazywa się je „All Fools’ Day”, we Francji „Poisson d’avril”, w Rosji 
„Dien Smiecha”. 

Geneza Prima Aprilis nie jest dokładnie znana. Podejrzewa się, że 
. . . . . . . . .3 ono z Francji, z czasów kiedy to, w 1564 roku król Karol IX, 
zreformował kalendarz. Związane z tym zamieszanie . . . . . . . . .4 mnóstwo 
śmiesznych sytuacji i na pamiątkę tego wydarzenia wszyscy do dziś 
. . . . . . . . .5 w tym dniu żarty i . . . . . . . . .6 niestworzone historie. 
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Rozwiązanie drugie polega na włączaniu materiału słownikowego tekstów 
do ćwiczeń gramatycznych7. I tak na przykład, jeśli na zajęciach poruszany 
jest temat ochrony środowiska, a zagadnienie gramatyczne przewidziane do 
realizacji w tym czasie to tryb rozkazujący, wówczas ćwiczenia automatyzu-
jące jego użycie powinny uwzględniać słownictwo tego zakresu (zob. 
GRAM./LEK.A). Jeśli zaś przy okazji omawiania efektywnych sposobów 
uczenia się, pamięci i jej znaczenia w procesie opanowywania języka, mamy 
zapoznać uczących się na przykład ze stroną bierną, do ćwiczeń gramatycznych 
powinno się włączyć leksykę należącą do pola tematyczno-pojęciowego 
PAMIĘĆ (zob. GRAM./LEK.B). 

GRAM./LEK. A 
Po przeczytaniu tekstu poświęconego ochronie środowiska proszę uzupełnić 
tekst czasownikami w odpowiedniej formie. 
OCHRONA ŚRODOWISKA | TRYB ROZKAZUJĄCY 

Przykład: Nie marnuj (ty – marnować) wody! 

. . . . . . . . .1 (my – chronić) przyrodę! Nie . . . . . . . . .2 (my – myć) zębów pod 
bieżącą wodą! . . . . . . . . .3 (my – oszczędzać) energię. Zawsze . . . . . . . . .4 
(my – gasić) światło! 

. . . . . . . . .5 (my – sortować) odpady! 

. . . . . . . . .6 (my – szanować) zieleń. . . . . . . . . .7 (pomagać – my) zwierzę-
tom. . . . . . . . . .8 (ratować – my) lasy. 

Nie . . . . . . . . .9 (my – śmiecić)! . . . . . . . . .10 (my – dbać) o czystość i po-
rządek wokół nas. . . . . . . . . .11 (my – dać) dobry przykład innym. 

GRAM./LEK. B 
Po przeczytaniu tekstu poświęconego pamięci proszę wykonać ćwiczenia. 
NAUKA | STRONA BIERNA 

I. Proszę zamienić zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej. 

Przykład: Ludzie zapamiętują informacje. 
Informacje są zapamiętywane przez ludzi. 

1. Człowiek przyswaja informacje w ciągu dnia. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                           
7 Taki „recykling” leksykalny stosowany jest w materiałach przeznaczonych dla niższych 

poziomów zaawansowania. W gramatycznych komponentach lekcji podręczników adresowa-
nych do bardziej zaawansowanych słownictwo z tekstów wykorzystywane jest zdecydowanie 
rzadziej. 
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2. W nocy mózg przetwarza przyswajane informacje. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3. Organizm produkuje hormony niszczące pamięć. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4. Naukowcy wykorzystują tę metodę od niedawna. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. Niektórzy ludzie zażywają lekarstwa wspomagające pamięć. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Zintegrowane nauczanie leksyki i gramatyki jest nie tylko przyjazne, lecz 
przede wszystkim korzystne dla uczących się. Skutkuje bowiem lepszym 
opanowaniem słownictwa, przy równie dobrym wyćwiczeniu struktur gra-
matycznych. Cudzoziemcom, dzięki zwielokrotnionemu kontaktowi z no-
wymi wyrazami, pozwala lepiej je zapamiętywać, a uczącym się, którzy zna-
jomość polszczyzny wynieśli z domu, umożliwia aktywowanie słownictwa 
pasywnego. 

Poradnik metodyczny  
– autorska propozycja zintegrowanego nauczania podsystemów języka 

Poradnik metodyczny Integrowanie kompetencji lingwistycznych na przykładzie 
dydaktyki języka polskiego jako obcego/drugiego (zob. Lipińska, Seretny, w druku)8 
został przygotowany, by ułatwić nauczycielom zespolone nauczanie podsys-
temów języka. Ukazuje on wiele sposobów łączenia technik rozwijających 
poszczególne umiejętności językowe, zwraca również uwagę na korzyści, 
jakie mogą płynąć ze stosowania proponowanego podejścia w odniesieniu 
do różnych grup odbiorców. 

Bardzo ważną częścią opracowania są cztery scenariusze jednostek tema-
tycznych9 ukazujące praktyczną realizację zintegrowanego nauczania kompe-

                                                           
8 Stanowi on owoc naszych wieloletnich doświadczeń dydaktycznych oraz warsztatów 

prowadzonych dla nauczycieli języka polskiego, pracujących zarówno w kraju, jak i na ob-
czyźnie. Przyczynkiem do jego powstania był zaś artykuł Ortografia a słownictwo – razem czy 
osobno? (2008), w którym po raz pierwszy pokazałyśmy, jak pożyteczne może być stosowanie 
w praktyce dydaktycznej nauczania zintegrowanego w obrębie kompetencji lingwistycznych. 

9 Pod tym pojęciem rozumiemy szczegółowy „konspekt serii lekcji dotyczących szerszego 
zagadnienia”, który w efekcie stanowi „materiał operacyjny” projektów interdyscyplinarnych 
(zob. Janowska 2010, 34–35). 
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tencji lingwistycznych w połączeniu z nauczaniem sprawności językowych. 
Proponowane tam rozwiązania pokazują, jak w naturalny sposób włączać 
ćwiczenia językowe mające charakter przedkomunikacyjny sensu stricto w tok 
zajęć rozwijających umiejętność mówienia, słuchania, czytania oraz pisania. 
Scenariusze są przeznaczone dla uczących się na poziomie samodzielności 
(B1 i B2), na którym możliwa jest pełna integracja nauczania podsystemów, 
wszystkie mają bowiem podobną wagę (zob. tab. 1). 

Naszym zdaniem, warto ukazywać zależności oraz powiązania między po-
szczególnymi podsystemami. Podejście takie nie tylko umożliwia uczącym 
się wielokrotny i zróżnicowany kontakt z tworzywem języka, którego zna-
jomość nie rozwija się samoistnie w toku zajęć sprawnościowych, lecz także, 
dzięki kombinacji technik nauczania, przyczynia się do urozmaicenia proce-
su kształcenia. Dzięki sprzężonemu nauczaniu podsystemów języka uczący 
się będą w stanie szybciej dostrzec relacje między tym, co słyszą/mówią, 
a tym, co widzą/piszą. Będą w związku z tym mogli p e ł n i e j  rozwinąć 
kompetencję lingwistyczną, bez której osiągnięcie pełnej biegłości językowej 
nie jest możliwe. 

Tabela 1: Poziom zaawansowania a rozwijanie kompetencji lingwistycznych10 

 Wymowa Pisownia Leksyka Gramatyka 

A1 ■■■ ─ ■■ ■■■ 
A2 ■■■ ■ ■■ ■■■ 
B1 ■■ ■■ ■■ ■■ 
B2 ■■ ■■ ■■ ■■ 
C1 ■ ■ ■■■ ■■ 
C2 ─ ■ ■■■ ■■ 

Seretny, Lipińska, w druku 

A zatem lepiej „łączyć niż rozdzielać”. 
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Teaching Language Skills in Integrated Teaching System – Practical Approach 

The cognitive approach in teaching points out clearly to the necessity of integrating language 
skills in didactic process. Such skills in everyday situations usually appear together: we read in 
order to write down certain information, we listen to someone’s utterance in order to repeat 
it to someone else, we write something for someone else to read it etc. Such attitude in teach-
ing imitates a real character of natural communication that combines different types of skills 
in one multidimensional entity. Methodological materials say nothing or very little on the 
necessity of integral teaching of the parts of language system that are connected even closer 
than language skills. No statement can be produced if we do not know the words that this 
statement should contain and we do not know the rules that must be followed to put these 
words together. We also need to be able to spell and write down the words correctly in order 
to make our statement understandable. The article discusses the idea of integrated teaching of 
the parts of language system along with highlighting its advantages. It is also going to be 
proved that due to such approach in teaching a learner has numerous and various contacts 
with language materials, which according to Craik and Lockhart (1971) enhances the process 
of remembering learnt material. 

Key words: language skills, language competences, language system, integrated teaching 
system 
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Proces przystosowania materiałów dydaktycznych  
z języka polskiego jako obcego  

do zasad podejścia zadaniowego 

Wprowadzenie 

Uczenie się przez wykonywanie zadań, podczas którego uczniowie anga-
żują się w działania skoncentrowane na przekazywaniu znaczeń, zostało po 
to stworzone, by umożliwić uczącemu się komunikowanie się poza środowi-
skiem szkolnym. Stawia się na płynność wypowiedzi i wiarę we własne moż-
liwości językowe. Gramatyka odgrywa tu również ważną rolę, ale traktowana 
jako środek pomocniczy w rozwijaniu językowej kompetencji komunikacyj-
nej. Podejście zadaniowe przygotowuje uczących się do podjęcia wyzwania, 
któremu muszą stawić czoło po ukończeniu kształcenia językowego. 

Stosownie zadań w kształceniu językowym polega na tworzeniu przeszkód, 
które uczący się muszą pokonać przy użyciu autentycznego języka. Realizują oni 
zadania, używając języka dla wyrażenia tego, co należy powiedzieć lub napisać, 
aby osiągnąć konkretny, często pozajęzykowy cel. Lekcja powinna więc zawierać 
proporcjonalnie dużo działań komunikacyjnych autentycznych. 

Dostosowanie tradycyjnych podręczników do zasad podejścia zadaniowe-
go polega sensu largo na p r z e k s z t a ł c e n i u  d z i a ł a ń  j ę z y k o w y c h  
w  s k u t e c z n e  z a d a n i a . Istnieje szereg sposobów tworzenia zadań tam, 
gdzie autorzy tzw. podręczników „starszej generacji” ich nie zaproponowali. 
Niekiedy nieznaczna modyfikacja polecenia wystarczy, by z prostego ćwiczenia 
uczynić interesujące zadanie. W innych przypadkach podobne transformacje 
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mogą okazać się trudne lub nawet niewykonalne. W naszych rozważaniach 
będziemy głównie koncentrować się na takich procedurach, które można 
z powodzeniem stosować w pracy z różnymi materiałami podręcznikowymi. 

Dla pełniejszego zrozumienia istoty proponowanych technik zadaniowych, 
usytuowaliśmy je w kontekście ogólnych rozważań na temat podręczników, 
podejścia zadaniowego oraz charakterystyk zadań jako narzędzi uczenia się. 

Jeśli chodzi o konkretne propozycje zmian dotyczących analizowanych tu 
podręczników, nasze refleksje będą oscylować wokół takich zagadnień, jak: 
precyzowanie i modyfikowanie celów jednostek tematycznych i zadań (łą-
czenie celów językowych z pozajęzykowymi), stosowanie zadań wstępnych 
wprowadzających do tematyki zajęć (kształtowanie nastawień i budzenie 
zainteresowań), odwoływanie się do wiedzy i umiejętności uczących się, 
nauczanie gramatyki przy pełnym udziale studentów, koncepcja ciągów za-
dań, czyli całościowych jednostek zadaniowych. 

Prawdą jest, iż ramy redakcyjne artykułu ograniczają obszar zagadnień do 
kilku podstawowych kwestii. Jednakże z drugiej strony, pełna analiza niezbęd-
nych transformacji jest w praktyce niemożliwa, ponieważ każdy podręcznik 
jest inny i do każdego należałoby podejść indywidualnie, analizując krok po 
kroku zawarte w nim treści. Poniższe uwagi i konstatacje oparto na własnych 
doświadczeniach w stosowaniu zadań w nauczaniu/uczeniu się języka pol-
skiego jako obcego. 

Uwagi ogólne na temat podręczników 

Pojęcie „podręcznik” może być rozumiane na wiele sposobów. Powszechnie 
używamy tego określenia, mówiąc zarówno o jednej książce do nauki języka, 
zawierającej potrzebne teksty i ćwiczenia, jak i o całej serii książek z obudo-
wą audiowizualną, w skład której wchodzą najczęściej: podręcznik dla uczą-
cego się, przewodnik metodyczny dla nauczyciela, zeszyt ćwiczeń, CD, filmy 
wideo na różnych nośnikach, CD-ROM-y oraz dodatkowe materiały inter-
netowe poszerzające treści językowe. 

Autorzy Europejskiego sytemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ 2003) po-
strzegają podręcznik jako materiał (pomoc) w formie pisanej, o podobnej 
funkcji jak np. prasa, fragmenty dzieł literackich etc., wpisujący się w pry-
watną i edukacyjną sferę życia (ESOKJ 2003, 54–55). Wielokrotnie podkre-
ślają, iż dokument ten jest adresowany m.in. do autorów podręczników, 
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którzy powinni tworzyć materiały nauczania zgodnie z założeniami ESOKJ. 
„Dokument Europejski system opisu kształcenia językowego oferuje wspólną dla 
całej Europy podstawę do opracowywania planów nauczania, zaleceń pro-
gramowych, egzaminów, podręczników itp.” (ESOKJ 2003, 13). W Europej-
skim systemie opisu – zgodnie z jego z założeniami – nie znajdujemy jednak 
szczegółowych instrukcji na temat, jak powinien wyglądać podręcznik „za-
daniowy”, co powinien zawierać i jak należy z niego korzystać. 

Od chwili opublikowania ESOKJ, w którym przyjęto zadaniowe podejście do 
nauczania/uczenia się języków obcych (podejście ukierunkowane na działanie), 
pojawiło się już wiele serii podręcznikowych dostosowanych – zdaniem ich 
autorów i wydawców – do koncepcji dydaktycznej zdefiniowanej w tym doku-
mencie. Jednakże logo europejskie to często zwykły chwyt reklamowy, mający 
na celu zwiększenie popytu na dane materiały. Na podstawie literatury (zob. 
Beacco 2004, Goullier 2005) i obserwacji nasuwają się następujące stwierdzenia: 
podręczniki tzw. najnowszej generacji nie zawsze idą w parze z najnowszymi 
tendencjami metodologicznymi i na odwrót, podręczniki starszej generacji nie-
koniecznie a priori muszą być skazane na odrzucenie, wycofanie z obiegu. 
Owszem, szybko dezaktualizują się, ale często zawierają ciekawe przykłady za-
dań, które można z powodzeniem wykorzystać we współczesnym nauczaniu. 

Analizując podręczniki do nauczania języka francuskiego różnych genera-
cji, Christian Puren zwraca uwagę na podstawową zasadę ich konstrukcji, 
nazywaną przez tego autora entrée (wejście). Termin ten rozumieć należy jako 
rodzaj podejścia do materiału i treści nauczania, eksponowanie któregoś 
z jego aspektów. Tak więc zdaniem tego autora, nauczanie może być skon-
centrowane na gramatyce, leksyce, kulturze, komunikacji i d z i a ł a n i u , 
a każdemu z tych podejść odpowiada dany typ zadań: czytanie, opisywanie, 
wyjaśnianie, reprodukowanie i mówienie, informowanie (się), d z i a ł a n i e  
przy użyciu języka (Puren 2006, 43). To rozróżnienie prowadzi do następu-
jącego stwierdzenia: typ uczących się i okoliczności, w jakich przebiega pro-
ces nauczania/uczenia się języka determinują wybór odpowiedniego pod-
ręcznika. Z metodycznego punktu widzenia należy rozważać, czy podręcz-
nik jest tradycyjny, komunikacyjny, funkcjonalny, czy kładzie większy nacisk 
na nauczanie mówienia czy pisania, czy rozwija równomiernie wszystkie 
sprawności językowe, czy uprzywilejowuje niektóre z nich, czy rozwija 
kompetencje komunikacyjne wespół z kompetencjami językowymi, czy 
rezygnuje z kształcenia w zakresie podsystemów językowych etc. 

Na planie kulturowym i społecznym pojawiają się kolejne pytania: czy sy-
tuacje przedstawione w podręczniku odpowiadają autentycznym sytuacjom, 
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w których funkcjonują rodzimi użytkownicy języka, czy są sztuczne i nie 
odpowiadają realiom socjokulturowym danego kraju. Wiąże się to oczywi-
ście z typem materiałów (tekstów i elementów ikonograficznych) wykorzy-
stanych przez autorów. Podobnych pytań można postawić wiele, a cel przy-
świeca im jeden: dokonać właściwego doboru podręcznika na podstawie 
cech uczących się, którzy będą z niego korzystać. 

Rozważając problem nauczania metodą projektów, bliską podejściu zada-
niowemu, Bogusława Gołębniak przestrzega pedagogów przed zbyt kur-
czowym „trzymaniem się” podręcznika, twierdząc, że podręczniki uniwer-
salne, odpowiadające potrzebom wszystkich uczących się, nie istnieją. Au-
torka podkreśla, że traktowanie podręcznika jako głównego instrumentu 
kształcenia ogranicza myślenie jego użytkownika, a następnie wyjaśnia, że 
nie chodzi o to, by odwieść nauczycieli od stosowania podręczników, lecz 
o to, aby wybrany podręcznik wraz z odpowiadającym mu zeszytem ćwi-
czeń, nie stanowił jedynej pomocy dydaktycznej w klasie, by uczący się mieli 
dostęp do wielu źródeł wiedzy (Gołębniak 2002, 72–73). 

Istota podejścia zadaniowego 

Przed wgłębieniem się w problematykę kształtu i funkcjonalności pod-
ręczników zadaniowych, warto przypomnieć zasady podejścia zadaniowego, 
by lepiej zrozumieć, czym konkretnie podyktowana jest konieczność przeo-
rientowania procesu dydaktycznego. 

Zadania nie są specyfiką dydaktyki językowej, a ich stosowanie w naucza-
niu/uczeniu się języków obcych znacznie wyprzedza publikację ESOKJ, 
zawierającą charakterystykę podejścia zadaniowego. Mówiąc o źródłach 
dydaktyki zadaniowej sprecyzowanej w ESOKJ, specjaliści podkreślają, że 
wyrosła ona na gruncie metod komunikacyjnych, że jest ich udoskonaloną, 
unowocześnioną wersją, dostosowaną do aktualnych potrzeb poznawania 
języków i kultur. Tę ogólną definicję i opis podejścia zadaniowego należy 
doprecyzować, podkreślając, iż podstawową różnicą w pojmowaniu obydwu 
pojęć jest zagadnienie c e l o w o ś c i  d z i a ł a ń  u c z e n i a  s i ę . Metody 
komunikacyjne koncentrowały się na samej komunikacji, bez wyszczegól-
nienia, do czego i w jakich okolicznościach umiejętność ta jest (i będzie) 
potrzebna uczącym się. Było to zgodne z ówczesną filozofią kształcenia 
językowego (lata 70. XX w.): język służył jako narzędzie komunikacji 
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w sytuacjach związanych z podróżą i krótkim (turystycznym) pobytem 
w kraju języka docelowego. Nie brano wówczas pod uwagę faktu, iż uczący 
się będzie wykonywał rozmaite zadania przy użyciu języka obcego, że język 
będzie mu potrzebny nie tylko w podstawowych sytuacjach komunikacyj-
nych, ale musi się nim posługiwać w ramach współpracy z obcokrajowcami 
mówiącymi danym językiem, odbierać i przekazywać informacje drogą elek-
troniczną etc. W jednoczącej się Europie i wobec rosnącej mobilności jej 
mieszkańców zmieniają się cele kształcenia językowego i jego filozofia: zna-
jomość języka, owszem, umożliwia radzenie sobie za granicą, ale jego użyt-
kownik jest teraz postrzegany jako obywatel różnojęzycznej i różnokulturowej 
Europy, przebywa za granicą, ponieważ ma do wykonania pewne zadania, 
podejmuje się ich w ramach studiów czy wykonywanej pracy. Dlatego ESOKJ 
mówi nie tylko o zadaniach językowych, mających na celu komunikowanie się, 
ale o sytuacjach, w których znajomość języka staje się jednym z narzędzi 
umożliwiających wykonywanie zadań, których podejmuje się dana jednostka 
społeczna. Stąd wynika wprowadzenie terminu uczący się/użytkownik języka. 
W miejsce dwóch kategorii: uczeń (w szkole) i użytkownik języka (po ukoń-
czeniu szkoły), twórcy ESOKJ zastosowali pojęcie złożone, by podkreślić, że 
uczenie się i używanie języka są ściśle ze sobą zespolone, że nie można ich 
oddzielać, stwarzać sztucznych barier, bo właśnie użycie języka w sytuacjach 
społecznych i zawodowych nadaje sens wszelkiemu uczeniu się. 

Dydaktyka zadaniowa nie promuje modelu native speakera jako wzorca po-
ziomu językowego, który powinni osiągnąć uczniowie, lecz uczącego się 
osiągającego cele stosownie do poziomu, na jakim przebiega kształcenie. 
A poziom ten określa się liczbą zadań, które uczeń potrafi wykonać. 

Zadanie jako narzędzie uczenia się języka obcego 

D z i a ł a n i e  i  w s p ó ł p r a c a  u k i e r u n k o w a n e  n a  o s i ą g n i ę -
c i e  z a k ł a d a n e g o  c e l u  to podstawowe elementy stanowiące o orygi-
nalności zadań w podejściu zadaniowym w porównaniu z zadaniami opar-
tymi na symulacji w podejściu komunikacyjnym. 

W Europejskim systemie opisu, bez eksplicytnego odwoływania się do teorii, 
przyjęto perspektywę „zadaniową”: zakłada się cel pragmatyczny w opozycji 
do modelu „idealnego native speakera”, a uczący się jest postrzegany jako 
aktywna jednostka społeczna mająca do wykonania pewne zadania (nie tylko 
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językowe), uwarunkowane kontekstem środowiskowym i sytuacyjnym 
(ESOKJ 2003, 20). 

Zadanie pedagogiczne komunikacyjne jest najczęściej definiowane w na-
stępujący sposób1: 

– wynika ono z jakiejś określonej potrzeby, 
– jest ukierunkowane na realizację postawionego celu, 
– wymaga planowania i użycia odpowiednich strategii, 
– angażuje uczących się, jest dla nich ważne, 
– pozostawia swobodę w zakresie doboru środków językowych i materia-
łów, 

– opiera się na interakcjach i współpracy uczących się, 
– rezultat zadania jest wyraźnie określony i identyfikowalny. 
Czym więc powinno charakteryzować się zadanie, aby mogło stanowić 

skuteczne narzędzie rozwijania kompetencji językowych? 
W charakterze odpowiedzi przytaczamy listę cech poprawnie zbudowane-

go zadania. Powinno ono być: 
– motywujące: sytuacja, której dotyczy musi być znana i bliska uczącym 

się, wzbudzać zainteresowanie i dawać uczniowi poczucie, że znajduje 
się w centrum swego uczenia się; 

– kompleksowe: uaktywniać kompetencje ogólne i językowe, czerpać ze 
źródła uprzednio nabytej wiedzy oraz umożliwiać nabywanie nowych 
kompetencji w oparciu o zastosowane materiały (prasa, książki, Inter-
net); 

– ukierunkowane na działanie, na rozwiązywanie problemów; przeszkoda, 
którą uczący się muszą pokonać, pobudza inwencję i generuje nowy 
sposób myślenia; 

– oparte na interakcjach między uczącymi się, którzy, działając wspólnie, 
mają sobie coś do zakomunikowania; 

– otwarte: po pierwsze, pozostawia się uczniom dużą swobodę w wyko-
nywaniu zadania, w dysponowaniu materiałami, podejmowaniu działa-
nia zgodnie z własnymi możliwościami, po drugie, wyniki zadania nie 
zawsze muszą być identyczne; 

– oryginalne: jeżeli nawet oczekuje się tego samego lub podobnego rezul-
tatu w porównaniu z zadaniami wcześniejszymi, należy różnicować tre-
ści, nie powtarzać tych samych procedur. 

                                                           
1 Zob. również definicje zadań takich autorów jak: J. Willis (1996), R. Ellis (2003), D. Nu-

nan (2004), F. Goullier (2005). 
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Aby zachęcić uczących się do efektywnego wykonywania zadań komuni-
kacyjnych, należy dostarczyć im realnych potrzeb czy powodów do komuni-
kowania się. Wiele czynników ma wpływ na efekt końcowy. Każdy z uczą-
cych się dysponuje częścią informacji potrzebnej do wykonania zadania. 
Pracując w grupie, muszą konsultować się, dyskutować, by znaleźć rozwią-
zanie jakiegoś problemu, są zachęcani przez kolegów i nauczyciela do wyra-
żania swoich opinii i sądów. Mogą mówić o sobie, o swoich doświadcze-
niach, traktuje się ich jako jednostki społeczne podejmujące decyzje i roz-
wiązujące różne problemy. 

Autorzy zadań powinni pamiętać również o tym, że w każdej sytuacji po-
trzebne są uczniom środki językowe, bez których komunikacja nie ma szans 
powodzenia. 

Ukierunkowanie działań językowych  
na osiąganie zakładanych celów 

Jak stosować zasady podejścia ukierunkowanego na działanie używając na 
zajęciach tradycyjnych materiałów? Jakie konkretne zmiany można zapro-
ponować w stosunku do tradycyjnych podręczników bez uszczerbku dla ich 
całościowej autorskiej koncepcji? 

Stojąc wobec konieczności stosowania niezadaniowych podręczników, nie 
należy kwestionować ich treści i procedur zaproponowanych przez autora, 
odrzucać partii materiału przed jakąkolwiek próbą jego dostosowania do 
wymogów aktualnej tendencji dydaktycznej. 

Od czego więc zacząć, z jakiej pozycji oceniać dane materiały? Proces do-
stosowywania materiałów do potrzeb dydaktyki zadaniowej może przebie-
gać wielotorowo i przybierać różne kształty w zależności od stosowanych 
materiałów i warunków kształcenia językowego. Przedstawiamy poniżej 
kilka najistotniejszych propozycji wyrosłych na gruncie praktyki pedago-
gicznej. Nie oznacza to wcale, że podobne kwestie nie mogą być rozwiązy-
wane w inny sposób. Różne koncepcje są możliwe, a nawet wskazane pod 
warunkiem respektowania podstawowych dyrektyw zdefiniowanych w ESOKJ. 
Niezależnie od przyjętej procedury, podstawowym wymogiem w procesie 
konstruowania zadań jest ukierunkowanie działań uczenia się na osiąganie 
jasno sprecyzowanych celów. Ta właśnie zasada powinna stanowić punkt 
odniesienia w proponowaniu różnych rozwiązań dydaktycznych. 
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Definiowanie i wyrażanie explicite celów językowych 

Cele kursu językowego, poziomu kształcenia (A1–C2), jednostek metodycz-
nych, poszczególnych lekcji oraz zadań stanowią szkielet budowli nazywanej 
systemem kształcenia językowego. Obowiązuje tu zasada koherencji i podpo-
rządkowania. Przeglądając niezadaniowe podręczniki, stwierdza się często brak 
celów wyrażonych explicite zarówno na poziomie całych jednostek tematycznych 
(podręcznikowych), jak również działań czy ćwiczeń językowych zapropono-
wanych wewnątrz poszczególnych jednostek. W dobie waloryzacji samokształ-
cenia i respektowania potrzeb językowych uczącego się, klarowne precyzowanie 
celów stało się koniecznością, zabiegiem, który ułatwia orientację i podejmowa-
nie decyzji wszystkim osobom zainteresowanym nauką języka. 

Zdefiniowanie celów komunikacyjnych i językowych na wstępie jednostki 
lekcyjnej, metodycznej czy podręcznikowej oraz podanie ich do wiadomości 
studentom przyczynia się do klarowności sytuacji dydaktycznej i pozwala 
podejmować skuteczne decyzje. 

Analizy celów danej jednostki podręcznikowej można dokonać, szukając od-
powiedzi na pytania: czego zamierzamy nauczyć studentów i na ile cel ten uda 
się zrealizować za pomocą podręcznika, który mamy do dyspozycji: czemu 
służą teksty i nagrania, czego konkretnie student będzie miał okazję się nauczyć; 
na ile wzbogaci się jego słownictwo, jakie nowe struktury gramatyczne włączy 
do swego interjęzyka, w jakich nowych sytuacjach komunikacyjnych będzie 
potrafił używać języka po przyswojeniu sobie materiału zawartego w danej jed-
nostce. W przypadku negatywnego bilansu, czyli ewidentnego braku konkret-
nych korzyści językowych, nauczyciel musi dokonać kolejnej analizy jednostki 
w celu uzupełnienia niezbędnych treści. Zabieg ten polegać może np. na zmo-
dyfikowaniu niektórych poleceń, przekształceniu mechanicznych ćwiczeń 
w zadania pedagogiczne, na włączeniu do procesu nowych materiałów czy zadań. 

Modyfikowanie poleceń 

Dodanie celu (często pozajęzykowego) do działań czyni je zadaniami. Po-
dajemy prosty przykład: Opowiedz kolegom, co robiłeś w ubiegły weekend. W tym 
działaniu językowym (tworzenie wypowiedzi ustnej) brakuje konkretnego 
celu. W jakim celu uczący się ma opowiadać o ostatnim weekendzie? On 
sam tego nie wie! Co więc można zrobić, co dodać do tego działania, by 
stało się zadaniem motywującym uczących się i stymulowało ich do pełniejszej 
wypowiedzi? Należy dodać jeden lub dwa cele, by ukierunkować interakcję. 
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Np.: Pracując w parach, proszę opowiedzieć koledze/koleżance, co robiłaś/łeś w ubiegły 
weekend. (1) Zastanówcie się wspólnie, kto z was lepiej wypoczął, czy ciekawiej spędził 
czas. (2) Wskażcie na podobieństwa i różnice w spędzaniu wolnego czasu. 

Inne przykładowe polecenie: Na podstawie mapy przedstaw prognozę pogody na 
jutro również wymaga korekty. Nie określono w nim żadnego celu, od które-
go przecież zależeć będzie treść tekstu. Ćwiczenie to stanie się ciekawym 
zadaniem z następującym poleceniem: Twój kolega/Twoja koleżanka wybiera się 
na urlop jesienią, proszę poinformować go/ją, jakiej pogody powinna się spodziewać 
w danej części Polski (np. na tle ogólnej prognozy na październik). 

 

Z powyższych przykładów wyraźnie wynika, iż włączenie celów do sche-
matycznych poleceń ukierunkowuje działania uczących się oraz stymuluje 
więcej interakcji. 

Działania nauczyciela w fazie przedzadaniowej.  
Antycypacja treści językowych 

Terminem „działania przedzadaniowe” określać tu będziemy zabiegi wyko-
nywane zarówno przed „wejściem” w daną jednostkę podręcznikową, jak rów-
nież fazę przygotowującą do wykonania konkretnych zadań śródlekcyjnych, 
prostych czy kompleksowych. Kształt tej fazy decyduje niekiedy o przebiegu 
i rezultatach lekcyjnego uczenia się. Możemy śmiało zaryzykować stwierdzenie, 
że efekty osiągane przez uczących się są proporcjonalne do wkładu pracy, jaki 
nauczyciel wnosi w przygotowanie ich do rozwijania kompetencji językowych. 
Jeśli chodzi o proces dostosowania tradycyjnych podręczników do wymogów 
podejścia zadaniowego, w tym obszarze nauczyciel ma największe szanse doko-
nania racjonalnych modyfikacji korzystnych dla uczniów. 

W podręcznikach niezadaniowych stwierdza się na ogół brak fazy wstęp-
nej, przygotowującej uczących się do percepcji nowego materiału. Brak 
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również jakiejkolwiek informacji, dlaczego muszą wykonywać takie czy inne 
polecenie, czemu ma służyć taka czy inna czynność przez nich wykonywana. 
Uświadomienie celów, umotywowanie wyboru tekstów, zadań, ćwiczeń jest 
podstawową koniecznością, wymogiem natury psychologicznej, zwłaszcza 
w grupach dorosłych uczących się. Oni chcą wiedzieć, czy nie tracą czasu, 
czego będą się uczyć i dlaczego. 

Powszechnie używane podręczniki proponują najczęściej bezpośrednie 
„wejście” w zagadnienia będące przedmiotem uczenia się. Lekcja/jednostka 
zaczyna się na ogół od takich poleceń, jak: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pyta-
nia. Wysłuchaj nagrania i powiedz, o czym rozmawiają jego bohaterowie. 

Z samej obserwacji zajęć wiadomo, iż nie budzi entuzjazmu uczących się 
systematyczne zaczynanie nowej lekcji od czytania czy słuchania dialo-
gów/tekstów. Klasyczna procedura: słuchanie/czytanie  zrozumienie  
pytania do tekstu  ćwiczenia gramatyczne i/lub leksykalne staje się po 
pewnym czasie bardzo nużąca i osłabia motywację. Jeśli nawet autor pod-
ręcznika z konieczności musiał zachować tę samą strukturę jednostki, nau-
czyciel nie musi zaczynać wszystkich lekcji w ten sam sposób i powinien 
maksymalnie różnicować wstępne procedury. 

W nowoczesnych podręcznikach skonstruowanych według zasad podej-
ścia zadaniowego, na początku jednostki autorzy definiują jej cele oraz za-
mieszczają tzw. fazę wprowadzającą lub inaczej mówiąc, „zadanie wstępne”. 
Jest to specjalnie opracowany materiał językowy i/lub ikonograficzny 
w formie uproszczonej. Niekiedy są to pojedyncze zdania wraz z ilustracjami 
lub same ilustracje, zapowiadające treść nowej jednostki. Ten materiał anty-
cypacyjny przedstawiony jest w taki sposób, by budzić zainteresowanie 
uczących się, którzy to – odpowiednio ukierunkowani przez nauczyciela – 
odkrywają treści, nad którymi będą pracować podczas danej lekcji lub na 
przestrzeni kilku jednostek. Wysuwanie hipotez, a następnie ich potwierdza-
nie lub modyfikowanie to działania, w które uczniowie chętnie się angażują. 
Sprzyja to trwałemu zapamiętaniu prezentowanych elementów, które po-
nownie pojawią się w zasadniczej fazie lekcji, no i w ćwiczeniach. 

Kształtowanie nastawień i budzenie zainteresowań  
– aspekt psychologiczny 

O istotnym znaczeniu fazy kształtowania nastawień przekonują nas liczni 
specjaliści. Procesy poznawcze, w tym uwaga, są uwarunkowane czasowo, 



IWONA JANOWSKA: Proces przystosowania materiałów dydaktycznych… 187 

trwają na ogół dość krótko i konieczne są działania intensyfikujące przyswa-
janie. Nasz system poznawczy skorelowany jest między innymi z antycypacją 
ukierunkowaną w przyszłość. Antycypacja to inaczej oczekiwanie na infor-
mację, przygotowanie się na nią i wyjście naprzeciw na podstawie wniosko-
wania (Dakowska 2001, 37). Dzięki antycypacji uczący się są lepiej przygo-
towani do odbioru informacji, do wykonania zadania poznawczego: ich 
umysł staje się zdolny do sprawniejszego przetwarzania większej liczby in-
formacji. W praktyce pedagogicznej to aktywne oczekiwanie i przygotowanie 
się na nadchodzącą informację odbywa się na wiele sposobów, np. poprzez 
przywołanie odpowiedniej wiedzy, wysuwanie hipotez, asocjacje etc. Ko-
nieczne jest, aby owa informacja wstępna była zintegrowana ze strukturą 
całości przekazu i aby uczący się dostrzegł ten związek. Struktury przywoła-
ne z pamięci trwałej muszą przystawać do informacji docierających z oto-
czenia. Ogólna informacja, jaka dociera do uczących się w fazie antycypacji, 
pozwala im lepiej skoncentrować się na szczegółach i pominąć elementy 
mniej przydatne. Zdaniem Marii Dakowskiej, procesy antycypacyjne odgry-
wają pierwszorzędną rolę w komunikacji i przyswajaniu języków obcych 
(Dakowska 2001, 38). Przywołanie z pamięci długotrwałej wiedzy niezbęd-
nej do przetwarzania informacji lub jej dostarczenie (jeśli uczący się jeszcze 
jej nie posiada) ułatwia praktyczne i natychmiastowe jej zastosowanie 
w działaniu w trakcie rozwiązywania zadań. 

Oto najczęściej stosowane rodzaje działań antycypacyjnych, dających się 
z łatwością zastosować w różnych kontekstach edukacyjnych: 

– praca na materiałach ikonograficznych związanych z tematyką zasadni-
czego dokumentu słuchanego lub czytanego, takich jak: ilustracje, zdję-
cia, tabele, wykresy, schematy etc., 

– rozmowa mająca na celu przywołanie niezbędnych informacji z życia 
wziętych, 

– czytanie krótkiej recenzji przed obejrzeniem filmu, 
– wysłuchanie krótkiego nagrania przed przystąpieniem do pracy na do-

kumencie pisanym, 
– odwołanie się do przeżyć i doświadczeń studentów, np. na temat zna-

jomości polskich miast, obyczajów, preferencji żywieniowych, 
– przypomnienie informacji z poprzednich zajęć, 
– rozpracowanie mikrostruktur przed makrostrukturami – działania uła-

twiające przyswajanie materiału poprzez stopniowanie trudności, 
– krótkie streszczenie dokumentu, który następnie zostanie poddany 

szczegółowej analizie, by rozbudzić ciekawość i ułatwić skoncentrowanie 
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się na szczegółach (ta propozycja bywa kontrowersyjna, zachodzi bo-
wiem obawa osłabienia motywacji i zainteresowania właściwym doku-
mentem). 

Powyższe propozycje to kilka konkretnych przykładów antycypacji treści 
językowych i wywoływania nastawień u uczących się języka obcego, nie 
sposób wymienić tu wszystkich, są one przede wszystkim dziełem inwencji 
nauczyciela. Im trudniejsze jest zadanie, tym bardziej niezbędne staje się 
przygotowanie uczących się do jego realizacji, bowiem nagromadzenie trud-
ności w zadaniu złożonym lub cząstkowym może mieć negatywny wpływ na 
jego wykonanie. 

Znalezienie sposobu, by wywołać pozytywne nastawienie uczących się nie 
jest problemem trudnym. Oczekiwanie na informację wpływa pozytywnie na 
jej przyswojenie (zaspokojenie wywołanej potrzeby). 

Odwoływanie się do wiedzy i umiejętności uczących się 

Stan wiedzy i umiejętności uczących się, zwłaszcza w grupach wielonaro-
dowościowych, jest bardzo zróżnicowany, mimo iż na podstawie testów 
plasujących zostali zakwalifikowani do danego poziomu (A1–C2). Podobnie 
ma się rzecz, jeśli chodzi o ich doświadczenie życiowe (system edukacyjny 
w kraju ojczystym, znajomość języków obcych, podobieństwo kultur lub 
różnice kulturowe etc.). Świadomość tych różnic jest argumentem przema-
wiającym za koniecznością odwoływania się do ich doświadczeń językowych 
i kulturowych. To, co dla jednych jest ewidentne, dla innych stanowić może 
problem. Współpraca, wykonywanie zadań w kilkuosobowych zespołach 
pozwala uczyć się wzajemnie od siebie. Natomiast w innych sytuacjach musi 
się o to zatroszczyć nauczyciel. 

Realizacja zadania wstępnego, wprowadzającego do tematyki lekcji (for-
mułowanie i weryfikacja hipotez), odbywa się z założenia na podstawie do-
świadczenia życiowego uczących się. Zachęca się uczniów do dyskusji, 
w czasie której formułują hipotezy na podstawie ich ogólnej wiedzy życio-
wej i znajomości tematu2. Ta dyskusja może być nazwana zadaniem, ponie-
waż skoncentrowana jest na przekazywaniu znaczeń, wymaga współdziała-
nia uczących się i ma wyraźnie określony cel. Ten cel jest podwójny: przy-
pominanie znanego słownictwa i struktur gramatycznych oraz poszerzenie 
                                                           

2 ESOKJ podaje termin „kompetencje ogólne użytkownika/uczącego się języka” (s. 94). 
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ich repertuaru. Po etapie dyskusji między uczniami, najczęściej w trakcie 
prezentacji hipotez, nauczyciel uzupełnia wypowiedzi uczących się, dorzucając 
nowe słownictwo niezbędne do wykonania kolejnych zadań. W ten sposób 
uczniowie przygotowują się do wykonania zadania właściwego: do recepcji 
tekstu oraz antycypują jego treści. Te zadania wstępne są potrzebne zarówno 
przy czytaniu, jak i słuchaniu tekstów. Można stosować różne rodzaje zadań 
i działań ukierunkowanych na odkrywanie treści tekstu. 

Zadania wstępne przygotowują uczniów do odbioru tekstu. Jest to bardzo 
ważny etap ułatwiający słuchanie i czytanie, które wkrótce nastąpią. W takiej 
sytuacji uczący się są motywowani do czytania, pragną zweryfikować swoje 
hipotezy lub wypowiedzi, a praca z tekstem ma cel i sens. Dla zilustrowania tego 
stwierdzenia podajemy przykład zaczerpnięty z podręcznika Polski mniej obcy 
z jednostki nr 28: „Jestem samochodem” (Madeja, Morcinek 2007, 185–189). 

Wypowiadanie się na temat samochodu wymaga użycia odpowiedniego 
słownictwa technicznego. Jednostka, do której się tutaj odwołujemy, zawiera 
bardzo dobry materiał umożliwiający przypomnienie znanych terminów 
i/lub ich odkrywanie. Jest to prosty szkic samochodu wraz z nazwami jego 
części. Autorki zaproponowały ten obrazek w celu ułatwienia zrozumienia tek-
stu i wykonania ćwiczenia leksykalnego, co oczywiście ma tutaj głęboki sens. 

Ale obrazek ten można wykorzystać jeszcze do innych celów; mamy na 
myśli etap wprowadzający do tematyki lekcji/jednostki metodycznej. 
W oparciu o obrazek proponujemy następujące z a d a n i a  c z ą s t k o w e , 
poprzedzające zadanie zaproponowane przez autorki podręcznika. 

ZADANIE GŁÓWNE: Relacjonować wydarzenia (fakty) związane z jazdą 
samochodem. 
ZADANIE 1. Proszę ustalić w grupach i przedstawić na forum zespołu, jakie problemy 
stwarza najczęściej samochód, co się psuje, co ulega zniszczeniu, co dzieje się w czasie wy-
padku etc. 
Przykład: koło odpada, zostaje przebita/zniszczona opona, rozbija się szyba, urywa się 
zderzak, nie działają reflektory, wycieraczka blokuje się, psuje się zamek w drzwiach, 
blokuje się bagażnik, nie działa kierunkowskaz, brakuje benzyny, cieknie olej… 

Dzięki pracy zespołowej studenci przypominają sobie posiadaną wiedzę, 
dzielą się informacjami z kolegami, a ci, którzy nie zetknęli się jeszcze z tym 
nazewnictwem – uczą się od innych. Nauczyciel może również przyjść im 
z pomocą, uzupełniając brakujące słownictwo i struktury. 

W czasie prezentacji wyników pracy poszczególnych grup sporządzamy na 
tablicy listę podstawowych usterek wymienionych przez studentów (jest to 
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wynik pracy wszystkich zespołów). Będzie ona przydatna przy wykonywaniu 
następnego zadania. 

ZADANIE 2. Poszczególne grupy otrzymują opis wypadku (innego w każ-
dej grupie). Po przeczytaniu i zrozumieniu notatki, przedstawiciele grup in-
formują pozostałych studentów o treści przeczytanego fragmentu. Wyniki 
pracy zespołów można tym razem odnotować w sposób syntetyczny w na-
stępującej tabeli: 

Kto? Co zrobił? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? 

imię i nazwisko 
kierowca 
mężczyzna/ 
kobieta 
właściciel 
pasażer 
prowadzący 

ruszył skręcił 
zahamował 
pędził 
zjechał na… 
zderzył się z… 
potrącił 
uderzył 
nie wyhamował 
uszkodził 

na jezdni 
na pasach 
na przejściu 
na poboczu 
na skrzyżowaniu 
na wiadukcie 
na trasie A4 
na „zakopiance” 

o godzinie… 
rano 
w nocy 
w dniu… 
w godzinach szczytu 

wpadł w poślizg 
jechał za szybko 
przekroczył dozwo-

loną prędkość 
był pod wpływem 

alkoholu 
ktoś nagle wybiegł 

na drogę 
wymusił pierwszeń-

stwo 
zasnął za kierownicą 
stracił panowanie 

nad kierownicą 
przejechał na czer-

wonym świetle 
awaria silnika/ 

hamulca 

 
ZADANIE 3. Proszę w grupach dokonać opisu wypadku, którego byli Państwo świad-
kami. Następnie składają Państwo zeznania w trakcie dochodzenia. 
Cały zespół zostaje podzielony na dwie części, które na przemian odgrywają 
rolę świadka wypadku (relacjonującego wydarzenia) i prowadzącego docho-
dzenie (zadającego pytania). Jako pomoc należy wykorzystać sporządzoną 
wcześniej tabelę. 

 
ZADANIE 4. To zadanie, które znajduje się w podręczniku: Proszę na pod-
stawie rysunku uzupełnić historię opisującą wypadek samochodowy. 
Ponieważ kolejny dokument analizowanej tu jednostki jest przeznaczony do 
słuchania (wizyta w salonie samochodowym), zaproponowane powyżej za-
dania wstępne stanowią przygotowanie studentów do rozumienia zarówno 
tekstu czytanego, jak i słuchanego. 
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Aktywne uczestnictwo studentów w procesie dydaktycznym 

Podręczniki niezadaniowe zrzucają na barki nauczyciela wszelką odpowie-
dzialność za efekty uczenia się. To on planuje jednostkę, dobiera materiał, 
wyjaśnia słownictwo i reguły gramatyczne, poleca wykonanie takich czy 
innych ćwiczeń, a następnie kontroluje i ocenia. Uczący się staje się biernym 
konsumentem dostarczonej mu wiedzy. Nawet w sytuacji, gdy nauczyciel 
dysponuje tradycyjnym podręcznikiem, jest możliwe (a nawet konieczne), 
aby chociaż część odpowiedzialności za własne uczenie się przejęli studenci. 
W zupełnie prosty sposób: nauczyciel nie powinien ich wyręczać, wręcz 
przeciwnie, szukać wszelkich sposobów i okazji, by na nich przerzucić ciężar 
uczenia się, stając się organizatorem procesu i facylitatorem. Należy wdrażać 
studentów do samodzielnego odkrywania prawidłowości, antycypowania 
treści, wykorzystywania ich doświadczenia życiowego i językowego w trakcie 
wykonywania zadań. Zwalczanie bierności to systematyczne przyzwyczajanie 
uczących się do samodzielnego wykonywania różnorodnych działań. 
W poleceniach umieszczonych w podręcznikach nowej generacji typowe 
polecenia to np. przeczytaj i wyraź swoją opinię…; przedstaw całemu zespołowi wy-
niki pracy grupy…; spróbuj odgadnąć, o czym jest mowa w tekście/nagraniu zatytuło-
wanym…; wypisz z tekstu nieznane ci struktury językowe i pogrupuj je tak, byś mógł 
dostrzec prawidłowości… etc. 

Gdzie to tylko jest możliwe, należy mobilizować uczących się do włącze-
nia się w tok lekcji, do odkrywania prawidłowości i reguł, po prostu – do 
działania. Znaczenie aktywności uczących się w perspektywie trwałego przy-
swajania języka podkreślają psychologowie: 

Aktywność podmiotu, polegająca na samodzielnym dochodzeniu do nowych 
stwierdzeń, przynosi znacznie wyższe rezultaty niż aktywność mająca charakter 
działań na treściach dostarczonych jednostce z zewnątrz. Informacje samo-
dzielnie wytworzone są m.in. trwalej pamiętane, bardziej odporne na interferu-
jący wpływ kolejnych treści. (…) Człowiek przyswaja kolejno różnorodne tre-
ści, toteż poznanie możliwości przeciwdziałania zapominaniu jednych wskutek 
uczenia się następnych jest bardzo ważne. Podejmowanie przez podmiot, 
w czasie uczenia się, właściwie dobranej właściwości może odegrać istotną rolę 
w zapobieganiu niekorzystnej interferencji (Włodarski 1996, 108). 

Aktywne uczestnictwo studentów w procesie dydaktycznym można pla-
nować i stymulować na różnych etapach kształcenia, w trakcie wykonywania 
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wszelkich typów zadań. Szczególnie cenna jest ich inicjatywa w uczeniu się 
nowych elementów języka. W przykładzie opisanym poniżej obserwować 
będziemy udział uczących się w odkrywaniu reguł gramatycznych. 

Nauczanie gramatyki w kontekstach 

W podejściu zadaniowym przyjmuje się, że należy skoncentrować uwagę 
uczących się na tych zagadnieniach gramatycznych, które są niezbędne do 
wykonania zadań. Użycie danych struktur w wypowiedzeniach ułatwia ich 
zapamiętywanie. Tam, gdzie wypowiedzi są stosunkowo proste i nie wyma-
gają użycia nietypowych struktur gramatycznych, warto skoncentrować się 
na przekazywaniu znaczeń, tzn. tworzyć wypowiedzi za pomocą słów i pod-
stawowych zwrotów bez odwoływania się do gramatyki. Wiele wyrażeń 
może zostać przyswojonych bez odwoływania się do reguł. Słowa i krótkie 
zdania są łatwiejsze do zapamiętania niż reguły gramatyczne, a właśnie naj-
częściej takich zwrotów potrzebują uczący się przy wykonywaniu zadań. Do 
objaśnień gramatycznych warto zawsze powracać na koniec zajęć, w pod-
sumowaniach. Wówczas trzeba wyjaśnić i dopowiedzieć to, co nie zostało 
zrozumiane czy opanowane, czego dopominają się sami studenci. W dydak-
tyce zadaniowej faza ta nazywana jest fazą „koncentracji na formie”. 

Odkrywanie reguł gramatycznych przez uczących się 

Niżej przedstawione propozycje modyfikacji w podejściu do nauczania 
gramatyki dotyczą jednostki 11. podręcznika Cześć, jak się masz? Cz. II: Spo-
tkajmy się w Europie Władysława Miodunki (2006, 189–216). Jednostka ta 
tworzy zwartą i logiczną całość, ukierunkowaną na rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnej i podsystemów języka. Z tego spójnego kontekstu postara-
my się wyizolować (bez uszczerbku dla jego całościowej koncepcji) jeden 
z zasadniczych problemów gramatycznych, by zmodyfikować nieco podej-
ście zaproponowane przez autora, a zwykłym ćwiczeniom gramatycznym 
bez kontekstu nadać zadaniowy charakter. 

Wśród tekstów tej jednostki znajdujemy wiersz Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego Ocalić od zapomnienia. Z metodycznego punktu widzenia jest 
to materiał wyjątkowo interesujący i przydatny, zawiera 13 rzeczowników 
w dopełniaczu liczby mnogiej. Autor posłużył się nim, podejmując taką 
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problematykę: przedstawia końcówki, podaje przykłady, a następnie propo-
nuje ćwiczenie struktur typu: ile książek, ile pomidorów; nie ma studentów, nie ma… 

Zastosowany w podręczniku dedukcyjny tok postępowania proponujemy 
zastąpić indukcją. 

Chociaż rzeczowniki użyte przez poetę nie należą do najłatwiejszych, pro-
ponujemy powierzyć studentom problem odkrywania reguł. Po wysłuchaniu 
nagrania i zapoznaniu się z treścią wiersza, można im polecić wyszukanie 
w tekście i wypisanie form w dopełniaczu, znalezienie i zapisanie obok do-
pełniacza form mianownika liczby pojedynczej jako podstawowej, pogru-
powanie rzeczowników z wiersza według końcówek, a następnie można 
zachęcić ich do szukania prawidłowości. Studenci wykonują dokładnie to, 
co zaproponował autor podręcznika jako zadanie dla nauczyciela, pracując 
w kilkuosobowych grupach, zastanawiają się nad formami, szukają prawi-
dłowości i odkrywają reguły, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem popełniania 
błędów. Nauczyciel czuwa nad całym procesem i to właśnie on zabiera głos 
jako ostatni, aby potwierdzić hipotezy studentów lub je odrzucić. 

Ta technika odkrywania reguł jest bardzo efektywna: poznanie reguły staje 
się problemem uczących się, muszą liczyć na siebie, a nie na nauczyciela. 
A dodatkowa korzyść z tego podejścia polega na tym, iż pracując w grupach 
czy w parach, muszą się porozumiewać w języku obcym (tutaj polskim) 
i wzajemnie sobie pomagać. 

Technikę indukcyjną (od szczegółu do ogółu) można powszechnie stoso-
wać w nauczaniu gramatyki. Korzyści jest kilka: zaangażowanie uczących się, 
współpraca i uczenie się od innych, komunikacja w obcym języku, pobudza-
nie do myślenia, trwalsze zapamiętanie. 

Wniosek: gdzie tylko nadarza się okazja, sprzyjają temu okoliczności lub 
zastosowane materiały – należy mobilizować studentów do działania, im 
powierzać proces odkrywania wiedzy. Zadanie nauczyciela polega na czuwa-
niu nad przebiegiem uczenia się, na korygowaniu, a następnie szukaniu spo-
sobów ponownego użycia poznanych struktur. 

Ćwiczenia gramatyczne 

Nowo poznane struktury powinny być wkomponowane w korpus leksy-
kalny jednostki i w ten sposób utrwalane, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze 
próby ich użycia. Autor omawianej jednostki zaproponował w tym celu 
bogaty zestaw ćwiczeń gramatycznych służących wdrażaniu do praktyki 
zaprezentowanych form dopełniacza liczby mnogiej. 
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Niektórym ćwiczeniom mechanicznym można jednak nadać kształt zadań. 
W analizowanej jednostce autor zamieścił ilustrację przedstawiającą kuchnię 
z pełnym wyposażeniem, nie przewidując żadnych konkretnych ćwiczeń do 
wprowadzenia czy utrwalenia bogatego słownictwa, które przedstawia obrazek. 
Po zapoznaniu się studentów z treścią wiersza K.I. Gałczyńskiego i analizie 
struktur gramatycznych proponujemy zadania oparte na tej ilustracji (s. 193). 

ĆWICZENIE 1. Możemy założyć np., że na rysunku nie ma stołu z naczy-
niami (łatwo go zakryć kartką papieru), natomiast pod rysunkiem są nazwy 
przedmiotów, które studenci mogą wykorzystać do tworzenia zdań z rze-
czownikami w dopełniaczu liczby mnogiej: 
Michel ma piękną kuchnię, pełną nowoczesnego sprzętu, ale n i e  m a  w niej… talerzy, 
łyżek, noży, widelców, łyżeczek, szklanek, filiżanek. 

ĆWICZENIE 2. To inne ćwiczenie oparte na tej samej ilustracji (s. 193): 
Organizują Państwo przyjęcie z okazji zakończenia sesji i brakuje Państwu naczyń. 
Pracując w 2–3 osobowych zespołach proszę ustalić, ile naczyń i jakie naczynia trzeba 
pożyczyć. Po uzgodnieniu między sobą, przedstawiciel każdego zespołu in-
formuje, co grupa pożycza (a może i czego nie pożycza). Np.: 
Grupa 1: Musimy pożyczyć: 10 kubków, 6 szklanek, 12 widelców, 12 łyżek, 6 talerzy. 
Ale nie pożyczamy ani łyżeczek, ani noży…, potrzeba nam tylko kilku talerzy. 
Grupa 2: Nam potrzeba/brakuje tylko… 
Grupa 3: W naszej kuchni nie ma…, musimy je pożyczyć. 

Jak widać, dodanie celu do polecenia zmienia zwykłe mechaniczne ćwi-
czenie w zadanie. 

Samodzielne odkrywanie przez uczących się reguł gramatycznych obejmu-
je kilka faz. Po czytaniu tekstu (tutaj wiersza K.I. Gałczyńskiego) zachęca się 
studentów do pracy nad formami gramatycznymi. Działanie to składa się 
z następujących etapów: 

– identyfikacja: wyselekcjonowanie, wyszukanie nowych (nieznanych) 
elementów językowych, występujących w tekście czytanym (lub w tran-
skrypcji nagrania), który jest przedmiotem „obróbki” dydaktycznej, 

– analiza: klasyfikowanie, grupowanie elementów językowych lub szcze-
gólnych wyrażeń, mające na celu odkrywanie prawidłowości i formu-
łowanie reguły (a także trwałe ich zapamiętanie), 

– ponowne użycie (ćwiczenie utrwalające): działania mające na celu trwa-
łe przyswojenie istotnych elementów językowych – stosowanie ich 
w znanych kontekstach, 
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– generalizacja reguł(y): rozszerzenie obszaru użycia danych struktur na 
inne konteksty; wyjście poza tekst i wskazanie więzi z innymi elemen-
tami języka. 

Podręczniki zawierają często mnóstwo ćwiczeń utrwalających, które można 
z korzyścią wykonać po realizacji zadania (uzupełnić zdania, połączyć ele-
menty, tworzyć dialogi). Te ćwiczenia powinny być wykonywane bez pomocy 
nauczyciela. 

Wyżej opisany proces odkrywania reguł gramatycznych wskazuje, jak bar-
dzo przyswajanie struktur językowych jest związane z tekstem, z tekstami, 
nad którymi pracują uczniowie. Jest niezwykle ważne, aby nauczanie grama-
tyki oparte było na tekście. Kontekst stanowi nieocenioną pomoc w zrozu-
mieniu problemu i jego zapamiętaniu. 

Ważne jest też, by po jakimś czasie powrócić do tego samego tekstu, np. po 
tygodniu, znaleźć sposoby na ponowne użycie poznanych struktur. Sposób 
powrotu do tekstu zależy od rodzaju tekstu, techniki mogą być rozmaite. 

Konstruowanie wieloetapowej jednostki zadaniowej 

Na podstawie wybranego tematu można tworzyć ciągi zadań różnego typu, 
zaczynając od zadań najprostszych, na kompleksowych skończywszy. Każde 
kolejne zadanie musi prezentować nieco wyższy stopień trudności od poprzed-
niego i stanowić większe wyzwanie dla uczącego się pod względem poznaw-
czym i językowym. Po „wejściu” w temat i przyswojeniu słownictwa, uczniowie 
z coraz większą łatwością wykonują następne zadania, z których każde ma inny 
cel, rozwijają swoje kompetencje, uczą się skutecznej komunikacji. 

Uzupełnienie treści podręcznika przez dodanie sekwencji zadań, czyli 
kompletnej jednostki tematycznej – to bezwzględnie najtrudniejszy sposób 
unowocześnienia kursu językowego. Po pierwsze, konstruowanie zadanio-
wej jednostki metodycznej wymaga doboru i zastosowania licznych materia-
łów pozapodręcznikowych. Po drugie, koncepcja zadań jest działaniem 
złożonym, znacznie trudniejszym od tworzenia prostych ćwiczeń języko-
wych. Ponadto ich uszeregowanie w ramach jednostki nie może być dziełem 
przypadku, lecz musi respektować podstawowe zasady przyswajania wiedzy. 
Po trzecie, jednostka taka musi wpisywać się w realizowany program. Szcze-
gółowy opis takiej jednostki przekracza możliwości niniejszego artykułu, 
dlatego przedstawimy w sposób syntetyczny tylko jej zasadnicze etapy. 
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Konstruowanie wieloetapowej jednostki zadaniowej wymaga podjęcia ta-
kich działań planistycznych, jak: wybór tematyki i zdefiniowanie zadania 
końcowego, specyfikacja celów uczenia się dla danej jednostki na podstawie 
zadania końcowego, specyfikacja treści (językowych i niejęzykowych) na 
podstawie zadania końcowego, zaplanowanie przebiegu procesu uczenia się: 
podział na mniejsze jednostki, określenie czasu niezbędnego do ich realiza-
cji, propozycje zadań komunikacyjnych i językowych, analiza zaplanowanej 
jednostki, uzupełnienie brakujących elementów w zakresie celów i treści; 
wszelkie inne korekty i uzupełnienia, zaplanowanie procedur i narzędzi ewa-
luacji na poszczególnych etapach jednostki, traktowanych jako integralne 
części procesu uczenia się. 

Cel jednostki zdefiniowany we wstępnych informacjach – to rozwijanie ję-
zykowej kompetencji komunikacyjnej na przestrzeni kilku (niekiedy kilkuna-
stu) jednostek lekcyjnych, które umożliwią wykonanie zadania głównego 
w końcowej fazie jednostki. 

Główne etapy zadaniowej jednostki podręcznikowej w układzie chronolo-
gicznym przedstawiają się następująco (zob. też Janowska 2011, aneks 1): 

– wyczulenie na tematykę jednostki (zadania wstępne), 
– rozwijanie kompetencji uczących się – serie pojedynczych, prostych zadań 

rozwijających kompetencje uczących się, głównie rozumienie tekstów słu-
chanych i pisanych; domyślanie się znaczeń na podstawie kontekstu, ele-
mentów ikonograficznych i intuicji, korzystanie z pomocy kolegów, 

– ćwiczenia gramatyczne i leksykalne: obserwacja form i odkrywanie re-
guł na podstawie kontekstu, 

– formy i środki językowe – to usystematyzowana prezentacja proble-
mów gramatycznych niezbędnych do realizacji zadania głównego, 

– utrwalanie poznanych reguł – ponowne ich zastosowanie w działaniu 
(zadania ustne i pisemne), 

– realizacja zadania głównego, 
– poznawanie elementów kultury kraju języka docelowego (praca na ma-

teriałach służących rozwijaniu kompetencji kulturowej), 
– samoocena. 

Podsumowanie 

Podejmowanie prób nauczania według zasad podejścia zadaniowego 
w oparciu o tradycyjne podręczniki jest możliwe, lecz wymaga wielu zabie-
gów przygotowawczych. Należy w pierwszej kolejności dokonać analizy 
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tekstów podręcznikowych, a następnie zaproponować zadania wstępne – 
wprowadzające tematykę i słownictwo, aby działaniom czytania i/lub pisania 
nadać charakter autentycznych zadań. Na podstawie przykładów zaczerpnię-
tych z podręczników do nauki języka polskiego jako obcego zostały omó-
wione podstawowe kryteria, którym powinny odpowiadać tworzone zadania. 

Starano się również zilustrować, w jaki sposób można przekształcać dzia-
łania w zadania, dorzucając do polecenia jakiś specyficzny cel lub instrukcję 
wskazującą, co uczniowie powinni robić i w jaki sposób. Modyfikacja pole-
ceń, zaproponowanie innego typu eksploatacji materiałów zawartych w sto-
sowanym podręczniku, wymagają niekiedy wprowadzenia dodatkowych 
dokumentów i opracowania do nich zadań. Odwołując się do zaleceń 
ESOKJ, pokazano, w jaki sposób należy konstruować zadania, aby stały się 
skutecznym narzędziem przyswajania języka. Zaproponowano również roz-
wiązanie alternatywne: propozycje własnych tematów, tekstów i zadań. Bez 
uszczerbku dla całego procesu można zastąpić całą jednostkę podręcznikową 
jednostką według własnej koncepcji, jeżeli będzie to korzystne dla uczących się. 

Podsumowując, należy podkreślić, iż podejście zadaniowe wymaga stoso-
wania strategii ukierunkowanych na aktywizację uczących się, na włączenie 
ich do procesu nauczania/uczenia się na zasadzie współpracy i współdziała-
nia. W każdej sytuacji związanej z wykonywaniem zadań schemat postępo-
wania jest podobny: zwrócić uwagę uczących się na dany problem  roz-
budzić ich ciekawość  odwołać się do ich wiedzy i doświadczeń życio-
wych  zgromadzić wskazane przez nich dane i ewentualnie je uzupełnić 
(elementy językowe)  kierować tak procesem, by stosowali je w kontek-
stach (w wypowiedziach, w dialogach) w trakcie wykonywania zadań. 
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Process of Adapting Teaching Aids of Polish as a Foreign Language to the Rules of  
Task-Based Approach 

Reading CEFR texts that use the task-based approach to teaching/learning foreign languages 
enables teachers to develop a critical approach towards the teaching aids that they have at 
their disposal and the ways they can be used in didactic process. In order to be up-to-date 
and teach Polish as a foreign language according to the rules of task-based approach the 
teacher must prepare the teaching aids on his own. However, older textbooks must not 
necessarily be banned and rejected. They often contain interesting examples of exercises that 
can be used during language classes. The main topic of the article is to present several ways 
of adapting the traditional textbooks to teaching and learning through the task-based ap-
proach. The author of the article asserts that it is not the type of textbook that decides about 
the method of teaching; on the contrary, with a little effort the teacher can apply a task-based 
approach using ‘traditional’ materials. 

Key words: task-based approach, planning a lesson, teaching aids, methods, techniques and 
strategies of teaching 
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Dialog kultur, czyli o podręczniku dla dzieci  
do nauczania języka polskiego jako drugiego 

W ostatnich latach w Europie obserwujemy wzmożony ruch migracyjny. 
Zjawisko to połączone jest z programem Unii Europejskiej, umożliwiającym 
podejmowanie pracy w krajach członkowskich. Polskich migrantów można 
odnaleźć m.in. w Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemczech czy Włoszech. 
Zjawisko migracji nierozerwalnie związane jest z ideą wielojęzyczności oraz 
wielokulturowości, co wyraziście się przejawia w doświadczeniach podziela-
nych przez skupiska mniejszościowe. W grupach mniejszości polskiej poja-
wia się potrzeba nauczania dzieci i młodzieży języka polskiego, którą realizu-
ją najczęściej punkty szkolne przy jednostkach konsularnych lub społecznie 
działające tzw. szkółki sobotnie. Zadanie nauczenia języka rodziców lub 
dziadków niejednokrotnie przysparza wielu problemów, ponieważ często dla 
nauczycieli i uczniów język jawi się tylko jako klucz do porozumienia i zdo-
bycia wiedzy. Jednakże glottodydaktyk wie, że znajomość języka nie wystar-
czy do komunikacji z Innym/Drugim. Uczący się musi zbudować mapę 
kultury, która poprzez poznawany język staje mu się po części dostępna. 
Warto zwrócić uwagę, że dzieci urodzone lub wychowywane poza rodzi-
mym interiorem kulturowym, mimo iż niejednokrotnie w przestrzeni do-
mowej komunikują się ze starszym pokoleniem w języku polskim, nie 
otrzymują równoważnej wiedzy na temat „odmiennych sposobów myślenia, 
odmiennych typów doświadczeń, które konstytuują wizję świata posługują-
cej się tym językiem społeczności” (Zawadzka 2004, 186), jak ma to miejsce 
w przypadku rówieśników wychowujących się w polskim kontekście geogra-



200 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

ficzno-społecznym. Stąd też można wysunąć tezę, że dla ucznia, dla którego 
język polski jest językiem drugim, każde spotkanie z reprezentantem kultury 
polskiej jest spotkaniem z Innym, oczywiście inaczej waloryzowanym aniżeli 
Inny pochodzący z całkiem odmiennego paradygmatu kulturowego. Jednak-
że to założenie nakłada na nauczyciela obowiązek prowadzenia komunikacji 
międzykulturowej, przekazywania na lekcjach języka informacji na temat 
geografii, realiów kulturowych oraz świata wartości, ciągłego uczestnictwa 
w negocjacjach kulturowych. Istotne byłoby wsparcie go w wypełnianiu tego 
obowiązku odpowiednimi pomocami dydaktycznymi. 

„Język jako wytwór kultury i jej składnik jest silnie przez nią zdetermino-
wany” (Zawadzka 2004, 186), co przejawia się chociażby w tym, że część 
słownictwa nie ma w ogóle odpowiednika w innych językach, a część uwa-
runkowana jest kulturowo i w różnych językach znaczy coś innego (za przy-
kład posłużyć może chociażby słowo „przyjaciel”). W każdym języku ina-
czej funkcjonują także tzw. formy rutynowe, które matrycowane są kulturo-
wo. Od innych pytań rozpocznie bowiem rozmowę telefoniczną Włoch, od 
innych Polak. Zatem każdorazowa próba przeniesienia funkcjonujących we 
własnym języku struktur i znaków formalnych może narazić cudzoziemca 
lub osobę pochodzenia polskiego wychowującą się poza krajem przodków 
na niezrozumienie. Tym samym uczący się powinien zostać wyposażony 
w narzędzia, które pozwolą mu na takie używanie języka wyuczanego, które 
jest zgodne z obowiązującym w nim sposobem odwzorowywania i interpre-
towania świata, funkcjonującym u jego rodzimych użytkowników. „Uczenie 
się języka – jak pisze Elżbieta Zawadzka – to znacznie więcej niż poznanie 
charakterystycznego dla niego systemu znaków i struktur formalnych. Istotne 
jest tu odczuwanie utrwalonych i przenoszonych przez każdy język syste-
mów wartości” (Zawadzka 2004, 186). 

W przypadku kształcenia dzieci z grup mniejszościowych obserwować 
możemy cztery etapy kształtowania tożsamości. Pierwszy – jak wskazuje 
w swojej pracy Nikitorowicz − związany jest z przestrzenią domową i zanu-
rzeniem w języku rodzimym, czemu towarzyszy poznanie rodzimej kultury. 
Drugi – obejmuje kontakt z językiem i kulturą lokalną, połączony jest 
z identyfikacją lokalną. Na tym etapie dziecko zauważa różnice w zachowa-
niu swoim i swoich bliskich, jak również otaczających je ludzi z innego para-
dygmatu kulturowego. Trzecia faza to przemyślane szukanie kontaktów 
z osobami dorosłymi ze swojej grupy kulturowej, poznanie języka, obyczajów, 
norm i wartości. Ostatni zaś etap kształtowania tożsamości to wchodzenie 
w „rozszczepioną tożsamość autonomiczną” (por. Nikitorowicz 1995, 34–35), 
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co może przybrać formę akomodacji, etnocentryzmu, reorientacji czy izola-
cji. Świadomość tego zjawiska powinna być kluczowa dla organizacji pro-
gramów nauczania oraz metod pracy z dziećmi polonijnymi, na co uwagę 
zwracają autorzy pracy Ku wielokulturowej szkole w Polsce (Bernacka-Langier 
i in. 2010, 164), którzy postulują konieczność rozwijania kompetencji kultu-
rowych i międzykulturowych u osób uczących się języka polskiego jako ob-
cego lub drugiego. 

Zajęcia z języka polskiego jako drugiego są dla uczącego się przestrzenią, 
w której styka się z „innością kulturową”, przy czym ten kontakt wymusza 
także z jednej strony „uświadomienie sobie własnej niepowtarzalności, war-
tości własnej kultury, umocnienie własnej tożsamości” (Zawadzka 2004, 
208), z drugiej zaś – konieczność modyfikacji w określonych sytuacjach 
komunikacyjnych własnych wzorów kulturowych. Uczący się języka obce-
go/drugiego, aby odnieść sukces komunikacyjny, musi posiąść kompetencję 
socjokulturową oraz podstawową wiedzę na temat językowego obrazu świa-
ta obowiązującego w kulturze przez niego poznawanej. Niejednokrotnie, 
chcąc sprawnie uczestniczyć w kulturze drugiej/obcej, musi on dokonać 
waloryzacji i zaadoptowania systemu wzorów kulturowych. 

Znajomość kultury obcej i własnej daje dopiero podstawy do porównywania 
pewnych zjawisk kulturowych, oceny ich, jak również relatywizacji pewnych po-
staw i zachowań, co prowadzi do lepszego zrozumienia siebie i innych. Ponieważ 
to, co utrudnia wzajemne zrozumienie się i porozumienie, to – zdaniem Lubec-
kiej (2003, 44) – „silna kulturowa «inność» uczestników rozmów, ich brak wraż-
liwości na kulturowo zdeterminowaną semantykę wypowiadanych przez każdą 
stronę słów i prezentowanych zachowań” (Mihułka 2009, 64). 

Przesłanki te stały się inspiracją do przygotowania podręcznika języka pol-
skiego jako obcego/drugiego dla dzieci i młodzieży polonijnej. W swym 
opracowaniu wyszłyśmy naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli pracujących 
w środowiskach mniejszościowych, uwzględniając zarówno problematykę 
stricte językową, jak też wybrane aspekty poprawności kulturowej obowiązu-
jącej w programach edukacyjnych oferowanych przez lokalną szkołę (na 
przykład kształtowanie modelu zdrowego odżywiania się). Oczywiście, ma-
my świadomość, że podręcznik może stanowić pomoc dydaktyczną w do-
wolnym kontekście kulturowym, zaś w warstwie narracyjnej nauczyciel 
i uczeń odnajdą tylko tropy nawiązujące do kontekstu kultur anglosaskich 
oraz germańskich. Jednakże „wkładanie” zbyt wielu kontekstów kulturo-
wych mogłoby jedynie przeszkadzać. Jeśli książka będzie wykorzystywana 
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we Włoszech czy w Hiszpanii, nauczyciel sam na lekcji doda elementy kultu-
ry lokalnej, w naturalny sposób kontynuując dialog międzykulturowy inicjo-
wany przez tekst. W przygotowanym przez nas podręczniku pomocą dla 
nauczyciela będzie zatem warstwa narracyjna, która wprowadza sytuacje 
inspirujące dyskusję na temat różnic w zakresie systemu wartości oraz rea-
liów kulturowych. Wystarczy chociażby wskazać na to, że bohaterowie to 
dzieci polskiego pochodzenia, których rodzice ponownie osiedlają się 
w Polsce. Bohaterowie mają z jednej strony polskie korzenie, z drugiej do-
świadczenie wczesnego dzieciństwa spędzonego w innym środowisku języ-
kowym i kulturowym. Poznają świat kultury polskiej, jednak nie odcinają się 
od opuszczonego miejsca, w którym pozostali ich rówieśnicy i wspomnienia. 

Przygotowanie podręcznika do nauczania języka drugiego dla dzieci może 
więc być sporym wyzwaniem. Proces nabywania języka drugiego jest od 
strony psychologicznej skomplikowany: to nie tylko opanowanie obcego 
systemu reguł, ale − jak wskazano − powolny proces wrastania przez obcy 
język w odmienną kulturę i społeczeństwo (Chromiec 2004, 44). Sam pod-
ręcznik, określany jako pomoc dydaktyczna, funkcjonując w dyskursie edu-
kacyjnym, także podlega wielu czynnikom kontekstowym. 

Najszerszy z nich, k o n t e k s t  globalny, s o c j o k u l t u r o w y , obejmuje 
idee, preferowane systemy wartości, tkwiące w długoterminowych, naczel-
nych celach edukacji, na których „budowane są wzorce wychowania i model 
absolwenta” (Nocoń 2009, 27). Jak podkreślają badacze, współcześnie jest 
to kontekst zmieniający się bezustannie wraz z szybkimi, zwłaszcza w ostat-
nich dekadach, przemianami cywilizacyjnymi i połączonymi z nimi zmiana-
mi w potrzebach edukacyjnych człowieka (Kojs 1998). Określa je raport 
Komisji Europejskiej, kładąc nacisk na opanowywanie przez uczących się 
nie tyle wiedzy, co metod nauczania, oraz tzw. kompetencji kluczowych, 
umożliwiających człowiekowi funkcjonowanie w otaczającej rzeczywistości1. 
Kontekst ten obejmuje także osiągnięcia techniczne, m.in. informatyzację 
i cyfryzację współczesnego świata, a więc nowe (elektroniczne) środki naucza-

                                                           
1 Kompetencje te zdefiniowane zostały jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpo-

wiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do 
samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej 
i zatrudnienia. Należą do nich: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym, 2) porozumiewanie 
się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje spo-
łeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna 
− por. http://www.efs.gov.pl/slownik/Strony/Kompetencje_kluczowe [dostęp: 5.03.2012]. 
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nia. Mają one znaczący wpływ na przededukacyjne doświadczenia uczących 
się – więc także dzieci – i na zmianę postrzegania świata oraz zachowań 
komunikacyjnych. Kultura audiowizualna rodzi nowy typ percepcji: tekst 
przestaje być linearnym tekstem werbalnym, a globalizacja, dokonująca się 
za pomocą mediów, otwiera wewnętrzne systemy edukacyjne na współpracę 
i poddaje je wzajemnym oddziaływaniom. W takiej sytuacji właściwe miejsce 
w systemie musi odnaleźć ta rola szkoły, która zapewnia uczniom w kon-
kretnym państwie i społeczeństwie „utrzymanie tożsamości narodowej 
i przekazywanie szeroko rozumianej tradycji” wśród innych kultur (Nocoń 
2009, 29). Współcześnie optymalne rozwiązanie wnosi w ten kontekst edu-
kacja międzykulturowa, która „powinna kształtować świadomość o równo-
rzędności wszystkich kultur, wytwarzać umiejętność rozwiązywania proble-
mów wynikających z uprzedzeń i stereotypów, kształcić otwartość, toleran-
cję i akceptację” (Zawadzka 2004, 216). 

W ujęciach edukacji międzykulturowej pojawia się teza dotycząca kształ-
towania „człowieka pogranicza”, posiadającego zdolność wychodzenia na 
pogranicze myślowe i badawcze, „umiejącego spojrzeć z boku na kulturę 
dominującą i budować pomosty umożliwiające wymianę wartości” (Za-
wadzka 2004, 216). Tym samym ma on świadomość inności kulturowej, jest 
na nią otwarty i akceptuje ją. Każde zajęcia językowe mogą stać się prze-
strzenią spotkania kulturowego, podczas którego uczący się zdobywa wiedzę 
„o innych kulturach i kulturowo uwarunkowanych zachowaniach, poprzez 
ich pozbawioną uprzedzeń analizę” (Zawadzka 2000, 451), zachowując jedno-
cześnie własną tożsamość. Komunikacja międzykulturowa z jednej strony po-
zwala uczącemu się porozumiewać się z przedstawicielami odmiennych kręgów 
kulturowych, a z drugiej – umożliwia budowanie tzw. mostów kulturowych. 

Znaczący wpływ na nauczanie, a więc także na tworzone pomoce dydak-
tyczne, ma k o n t e k s t  p s y c h o p e d a g o g i c z n y , w dyskursie dydak-
tycznym lokowany zwykle poniżej socjokulturowego. Jego komponentami 
są czynniki: programowe, dydaktyczne i psychologiczne. Kiedy tworzy się 
podręcznik do nauczania języka ojczystego, autor odwołuje się do określo-
nej w danym czasie teorii nauczania, powiązanych z nią zwykle sposobów 
przekazywania wiedzy (metod) oraz do określonego programu (podstawy 
programowej), wyznaczającego z góry określone cele edukacji językowej 
i literackiej dla poszczególnych etapów nauki i grup wiekowych. Podręcznik 
do nauczania języka drugiego jest zanurzony w kontekście szerszym: jego 
odbiorcy mogli wyrastać w systemach edukacyjnych opartych na innych 
teoriach nauczania (a dodatkowo – w odmiennych kulturach), być może 
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zostali przyzwyczajeni do innego sposobu rozwiązywania problemów, do 
innych metod, dzięki którym pogłębiali znajomość języka pierwszego. 

Jeśli w procesie nauczania języków obcych dochodzi do kontaktów uczących 
się z innością kulturową, to można przyjąć, iż u podłoża oceny danej sytua-
cji, problemu, osoby, tkwi indywidualny system wiedzy uczącego się, zespół 
poglądów i wartości odnoszących się do tej sytuacji. Elementy te tworzą ca-
łość, którą można scharakteryzować (…) jako konstrukcję indywidualną 
(Torenc 2007, 122). 

W ich rozpoznawaniu pomocna będzie współczesna psycholingwistyka, 
która wyposaża w niezbędną dla planowania procesu edukacji wiedzę 
o dziecięcym odbiorcy i jego motywacji do nauki języka drugiego: praktycz-
nie każde dziecko do 12. roku życia bez ingerencji dorosłych zaczyna się 
posługiwać językiem obowiązującym w obcym kulturowo otoczeniu, jeśli 
takim językiem posługują się jego rówieśnicy. W warunkach klasy szkolnej 
trudno jednak zapewnić tę samą intensywność, czas, identyczną motywację 
czy naturalność językowego kontaktu (Chromiec 2004)2. Wtedy w edukację 
warto włączyć rozwiązania dydaktyczne Cumminsa, który wskazuje, że przy 
odpowiednim postępowaniu socjokulturowym umiejętności językowe mogą 
być przetransferowane z jednego języka do drugiego: wszak procesy myślo-
we, które odpowiadają za uczenie się zarówno pierwszego, jak i drugiego 
języka są wspólne dla nich obu (Cummins 1984). 

Niewątpliwym ułatwieniem dla twórcy podręcznika w odtworzeniu wła-
ściwego kontekstu psychopedagogicznego może być też fakt, że większość 
systemów szkolnictwa w Europie realizuje model szkoły wspomagającej, 
traktującej ucznia podmiotowo, koncentrującej się na całościowym jego 
rozwoju (Gołębniak 2004). „Efektywność działań edukacyjnych uzależnia 
się [w nim] od diagnozy wstępnej, czyli rozpoznania poziomu wyjściowego 
nauczanych kompetencji”, do nauczania włącza się przede wszystkim meto-
dy aktywizujące uczniów do działania, a funkcjonującym modelem interakcji 
jest układ dialogowy, partnerski (Nocoń 2009, 30). Autorzy muszą jednak 
samodzielnie wypracować program nauki języka dla dzieci, jedynie częściowo 
                                                           

2 Główną rolę odgrywa tu chęć identyfikacji ze społecznością rówieśniczą mówiącą innym 
językiem, a także potrzeba porozumiewania się w tym języku (Chromiec 2004). Odbiorca 
dziecięcy nie ma jednak determinacji dorosłego, który zdaje sobie sprawę z odsuniętej 
w czasie korzyści z trudu włożonego w naukę języka, zwłaszcza, że decyzję o instytucjonalnej 
formie nauki podejmują za dziecko najczęściej rodzice. Ich motywacja może być obca małe-
mu uczniowi. 
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odwołując do ustaleń ESOJK, ponieważ w przypadku pomocy dydaktycz-
nych dla dzieci trzeba pamiętać o uwarunkowaniach psychologiczno-
-pedagogicznych grupy docelowej. Wszak cele nauczania są odmienne dla 
uczniów w różnym wieku. Należy je ułożyć, uwzględniając określone moż-
liwości intelektualne i emocjonalne uczących się3. 

Tymczasem k o n t e k s t  l o k a l n y  dyskursu dydaktycznego – a więc 
także funkcjonowania podręcznika do nauki języka drugiego – powiązany 
z konkretną sytuacją komunikacyjno-dydaktyczną, miejscem, warunkami 
zewnętrznymi, zwykle wprowadza czynniki zamazujące nieco jasność prze-
kazu kierowanego do odbiorcy wirtualnego. Nadawcy podręcznikowych 
komunikatów/zadań świadomi faktu, że w jednym zespole uczących się 
mogą się znaleźć dzieci w różnym wieku (o różnych możliwościach intelek-
tualnych), a z podobnymi kompetencjami w zakresie języka drugiego (ale 
odmienną sprawnością w zakresie języka pierwszego4), próbują dostosować 
swą pomoc do takiego kontekstu lokalnego. To oni konstruują specyficzną 
sytuację odbiorczą, wpisując w nią wewnątrztekstowego adresata na podsta-
wie stworzonej/wyobrażonej reprezentacji ucznia – z jego obrazem na po-
czątku (jaki jest, jak myśli, co już wie) i na zakończenie nauki z podręczni-
kiem (jak się ma rozwinąć, co ma umieć). To wyobrażenie przekłada się na 
wszystkie aspekty budowanego tekstu (poziom języka, słownictwo, dobór tema-
tyki, rodzaj zamieszczonych zadań, rodzaj ilustracji) (por. Nocoń 2009, 47). 

W podręcznikach do nauki języka drugiego dla dzieci nie będzie to od-
biorca ściśle określony, jednak wpisany na tyle czytelnie, by nieco szerszy 
zakres odbiorczy „wyczytali” z kart podręcznika uczestnicy interakcji dydak-
tycznej, a zwłaszcza nauczyciel. To od jego „kompetencj[i] warsztatow[ych], 
merytoryczn[ych] oraz językow[ych], także osobowoś[ci] (…), doświadcze-
ni[a] zawodowe[go]” (Nocoń 2009, 31), świadomości zróżnicowania (po-
znawczego, językowego, kulturowego) uczniów oraz od dostosowania do 
nich strategii działania – będzie zależał kształt i wykonanie każdej jednostki 
lekcyjnej – niepowtarzalnego zdarzenia komunikacyjnego. Zakłada się, że 
nauczyciel języka drugiego pełni rolę pośrednika (inter)kulturowego, z szeroką 

                                                           
3 Ucząc dzieci języka, możemy korzystać z wiedzy o: największej plastyczności mózgu i go-

towości do naturalnej akwizycji języka między czwartym a ósmym rokiem życia, co wiąże się 
z dobrym opanowaniem autentycznej intonacji i wymowy, podnoszącej się wraz ze świado-
mością językową zdolnością analizy i poszerzeniem obszaru strategii językowych. Musimy też 
pamiętać o: niewielkiej pojemności pamięci dziecka, słabej koncentracji, a także niewystarcza-
jącej motywacji do systematycznego wysiłku (Chromiec 2004). 

4 Istotne jest też, na ile system języka pierwszego różni się od języka poznawanego – drugiego. 
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kompetencją wielo- i międzykulturową. „W zakresie wiedzy kompetencja 
międzykulturowa nauczyciela zakłada znajomość podstaw społeczno-
-kulturowych różnych krajów, ale i znajomość różnych aspektów życia wła-
snego kraju i ich postrzegania przez innych” (Zawadzka 2004, 213). Sytuacja 
nauczyciela, który pracuje z grupami jednorodnymi językowo jest o wiele 
łatwiejsza, ponieważ może zapoznać się z różnicami w zakresie realiów 
i wzorów kulturowych obowiązujących w dialogujących językach i kulturach. 
Jego aktywność będzie skupiać się przede wszystkim na działaniach mają-
cych na celu uchronienie uczącego się przed błędnym interpretowaniem 
systemu wartości i zachowań osób wywodzących się z innej kultury. Tym 
samym, nauczyciel będzie zwracał uwagę, by na innego kulturowo nie pa-
trzeć poprzez zespół wartości cenionych we własnej kulturze. Dodatkowo 

pośrednik kulturowy powinien więc być osobą wrażliwą, o wysoko rozwinię-
tej empatii, otwartą na Inność i Innych, tolerancyjną, odznaczającą się szcze-
gólną kulturą poszanowania różnic kulturowych i mającą świadomość tego, 
że Inny nie oznacza wcale gorszy. Powinno go cechować również silne po-
czucie swojej tożsamości społecznej, która została dodatkowo wzmocniona 
i wzbogacona właśnie poprzez kontakt z obcą kulturą (Mihułka 2009, 65). 

Taki nauczyciel będzie właściwie wspierać kompetencję interkulturową 
uczniów, odbiór komunikatów pozawerbalnych, rozszyfrowywanie znacze-
nia słów oraz ich interpretację w kontekście kulturowym przez małych od-
biorców. Będzie wspólnie z nimi budował empatię dla Innego oraz odsła-
niał obszary stereotypów obowiązujących w kulturze, z której uczeń „wyra-
sta i którą współtworzy”5. 

Jak został ukształtowany odbiorca w podręczniku naszego autorstwa? Ad-
resujemy go, jak już wspomniałyśmy, do dzieci uczących się języka polskiego 
za granicą, przede wszystkim do dzieci polonijnych, zwłaszcza tych urodzonych 
poza granicami Polski, które wychowują się przede wszystkim w środowisku 
obcojęzycznym. Znając warunki nauczania języka polskiego w sobotnich 
szkołach europejskich, a także zróżnicowany poziom znajomości języka 
polskiego niezależnie od wieku, przeznaczyłyśmy swą pomoc dla odbiorców 
w wieku od 8 do12 lat – z założeniem, że nawet najmłodszy z nich potrafi 
                                                           

5 P.E. Gębal w pracy Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców (Gębal 
2010, 106–107) przywołuje postulaty autorów treningu kulturowego i zwraca uwagę na ko-
nieczność obecności w nauczaniu języka i kultury obcej takich elementów, jak: komunikacja 
w sytuacjach międzykulturowych, strategia właściwej interpretacji, umiejętność porównywania 
kultur oraz trening postrzegania. 
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już pisać (na poziomie propedeutycznym) i czytać (na poziomie semantycz-
nym) w języku kraju, w którym przebywa. Jest on uczniem w okresie wcze-
snoszkolnym, ma specyficzne potrzeby poznawcze i psychiczne, określony 
poziom kompetencji we własnym (pierwszym) języku. Dziecko w założo-
nym przedziale wiekowym (8–12 lat) myśli w sposób konkretno-obrazowy, 
ma niewielką pojemność pamięci i słabiej się koncentruje. 

Najistotniejsze w uczeniu takiego odbiorcy jest pozyskanie jego zaintere-
sowania do systematycznego wysiłku, zwłaszcza że decyzja dotycząca podję-
cia nauki najczęściej nie zależy od niego. Czynnik ten wpłynął na wiele 
komponentów podręcznika. Po pierwsze, rzutowało to na dobór metod, 
strategii i rodzaje ćwiczeń w podręczniku6. Po drugie, na rodzaj fabuły 
zastosowanej w książce, także na tematykę i sposób jej przedstawienia. 
Dziecko w młodszym wieku szkolnym odbiera przedstawiane mu narracje, 
identyfikując się z ich bohaterami, zwłaszcza jeśli są w jego wieku (Adam-
czykowa 2004). Najlepiej też zdobywa wiedzę i kreuje własną tożsamość, 
rozpoczynając od najbliższego sobie otoczenia – rodziny i środowiska 
rówieśniczego, co było i jest wykorzystane w programach, także w obowią-
zującej w Polsce podstawie programowej do edukacji wczesnoszkolnej 
(PP 2009). Dlatego bohaterami podręcznika zostały dzieci w podobnym do 
odbiorców wieku – ze swymi rodzinami i innymi dorosłymi z bliskiego oto-
czenia a także z pewnymi doświadczeniami „emigracyjnymi” w tle (dwójka 
dzieci wraca do kraju po latach nieobecności, inne mają rodzinę za granicą). 
Bohaterom towarzyszą zwierzęta, a oni sami, oprócz codziennych zmagań 
szkolnych, przeżywają przygody, dzięki którym uruchamiane są określone 
kręgi tematyczne. Szczególną rolę pełni upersonifikowany komputer – 
Komp, który dzięki swym nadzwyczajnym możliwościom pomaga bohate-
rom w trudnych sytuacjach7. Jako nowoczesne medium, bliskie współcze-
snemu uczniowi, pełni także rolę swego rodzaju przewodnika po proble-
mach językowych. Koncepcja fabularna pozwala też oddać dwójce dziecię-
cych bohaterów – gospodarzy, rolę przewodników po Polsce i jej tradycjach 
(np. są „znawcami” obchodzenia andrzejek czy dnia św. Mikołaja (w 2. czę-
ści). Postaci są dobrze zarysowane, także od strony plastycznej (rozpozna-
walne) i przedstawione na początku podręcznika. 

Nadawcami wewnątrztekstowymi stają się więc głównie dzieci (Krysia, 
Marek, Ania, Paweł) i ożywiony komputer, którzy wprowadzają uczniów 
w codzienne sytuacje (w szkole, w domu, w sklepie, w zabawie), a także 
                                                           

6 Do tego komponentu jeszcze powrócimy. 
7 Elementy fantastyki odgrywają ważną rolę w odbiorze dziecięcym. 
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przybliżają polskie realia kulturowe – z nimi odbiorcy poznają język polski. 
Komunikacja staje się więc prawie partnerska, a odbiór przedstawionych 
sytuacji ułatwia dodatkowo forma komiksu – atrakcyjna i percypowana wie-
lozmysłowo (komiksy mogą być odsłuchiwane z płyty CD). Jednostki lek-
cyjne zawierają minimalne dawki materiału, narastają wolno i rozwijają się 
w układzie spiralnym. Taka konwencja ułatwia wprowadzanie zagadnień 
językowych i słownictwa oraz powracanie do nich, pozwala też na powta-
rzanie i utrwalenie, oswaja z materiałem… 

Przyjrzyjmy się jednostce inicjującej opis wyglądu człowieka (por. rys. 1). 

 
Rys. 1. Mam długie włosy (Achtelik, Niesporek-Szamburska 2009, 23) 
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Dla dzieci poznających język polski na poziomie A1 wprowadzamy zesta-
wienie podstawowych cech określających wygląd: mały – duży, krótki – 
długi, jasny – ciemny, wysoki – niski, szczupły – gruby w połączeniu z ogól-
nym opisywaniem ciała i twarzy (wzrost: wysoki – niski i tusza: gruby – 
szczupły, głowa, włosy, oczy, nos, uszy). Rodzaj materiału ikonograficznego 
nie jest tutaj bez znaczenia – w podręczniku dla dzieci pełni wielorakie 
funkcje. Kolorowa plansza rysunkowa stanowi swego rodzaju zadanie 
wstępne (Janowska 2011) – antycypację zadaniową (Dakowska 2001, 37–38), 
wywołującą zainteresowanie zwłaszcza młodszych dzieci8. Uwagę starszych 
może przyciągnąć zestaw fotografii znanych postaci ze świata rozrywki, 
stanowiący jednocześnie bazę do ćwiczenia ze słuchu, „zbierającego” 
i utrwalającego poznane dzięki planszy słownictwo określające cechy. Funk-
cją materiału ilustracyjnego będzie więc skupianie uwagi młodych odbior-
ców. Jednocześnie jego układ (najpierw portret bohatera książki, potem 
cechy służące określeniu postaci) i rodzaj materiału językowego (zbiór anto-
nimów) – przy otwartym podejściu nauczyciela9 do treści podręcznika – 
mogą zostać wykorzystane do aktywizacji uczniów oraz indukcyjnego – 
w miarę samodzielnego – toku dochodzenia do refleksji językowej. Ilustracje 
wspomagają motywację uczniów, właściwie też ukierunkowują obserwację 
i analizę materiału językowego10. Koncentrujemy się tu na przekazywaniu 
znaczeń, ewentualne wątpliwości w pracy nad formą (objaśnienia grama-
tyczne) przesuwając do podsumowania zadania. Schemat ogólnego określa-
nia wyglądu zostanie utrwalony dzięki przedstawianiu członków rodziny 
(bohaterów podręcznika) na kolejnej stronie jednostki (por. rys. 2) 
                                                           

8 W zróżnicowanej wiekowo grupie. 
9 Ze względu na kompetencje językowe odbiorcy i założenie, że w podręczniku występuje 

wyłącznie język polski, polecenia są wyrażone w sposób prosty i skondensowany – ich pełna 
interpretacja należy do nauczyciela. 

10 To etapy postępowania dydaktycznego (poszukującego), opartego na indukcji oraz samo-
dzielnym, aktywnym dochodzeniu uczniów do odkrycia nowych wiadomości, opracowanego 
przed laty przez Zenona Klemensiewicza (w 1959 roku). Połączył on w ten sposób model pracy 
szkoły aktywnej i herbartowskiej (Jaworski 1978, 95). To model do dziś wykorzystywany 
w polonistyce szkolnej według schematu: 1) wprowadzenie: zetknięcie się ze zjawiskiem języ-
kowym/leksykalnym wraz z rozbudzeniem motywacji uczniów (potrzebą) do jego poznania; 2) 
opracowanie materiału przez obserwację (wyszukanie nowych elementów językowych) i analizę 
(odkrywanie prawidłowości, klasyfikowanie) oraz uogólnienie (wyciągnięcie wniosków, formu-
łowanie reguły); 3) utrwalenie (zastosowanie materiału najpierw w znanych, potem w nowych 
kontekstach) w praktycznym działaniu. Jakże blisko stąd do metody zadaniowej opracowanej 
współcześnie (por. fazy samodzielnego dochodzenia do reguł gramatycznych uczących się 
języka drugiego: identyfikacja, analiza, ponowne użycie, generalizacja reguły). 
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i połączony w skuteczne zadanie, jeśli poprosimy uczniów o krótkie opisy 
członków ich własnych rodzin (np. na podstawie zdjęć przyniesionych do 
utworzenia drzewa genealogicznego). 

 
Rys. 2. To jest moja rodzina (Achtelik, Niesporek-Szamburska 2009, 25) 

Materiał ilustracyjny wypełnia więc rolę zadaniową podręcznika, jego 
układ, charakter i zróżnicowanie zapewniają indukcyjny tok pracy, budząc 
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także zainteresowanie odbiorców w różnym wieku. W czarno-białym, także 
bogatym w ilustracje zeszycie ćwiczeń, ta ostatnia funkcja jest jeszcze 
wspomagana regulowaniem (indywidualizacją) tempa, gdyż uwaga uczniów 
pracujących szybciej (o wyższych możliwościach percepcyjnych) może być 
kierowana w czasie pracy w klasie na uzupełnianie (kolorowanie) obrazków 
związanych z konkretnym zadaniem. 

Jednocześnie koncentryczny układ treści podręcznikowych zezwala na 
płynne przechodzenie na wyższy poziom w zakresie konkretnego tematu. 
W grupach dziecięcych11 może się zdarzyć, że poziom kompetencji języko-
wej będzie zróżnicowany w odniesieniu do poszczególnych tematów. I tak 
np. opis postaci może być realizowany w wersji zaawansowanej ze wskaza-
niem znacznie większej liczby cech precyzujących wygląd człowieka (Achte-
lik, Niesporek-Szamburska 2009, 76–81). By zadanie opisywania w pełni 
motywowało do wykonania, warto nadać mu dodatkowy cel zadaniowy12 
i połączyć czynność z kształceniem kompetencji tekstotwórczej w pisaniu ko-
munikatu. Posługujemy się tu metodą analizy i twórczego wykorzystania wzo-
ru13, by uczniowie w sposób prawie niezauważalny opanowali sprawność formy 
(Cummins 1984). Zobrazowanie zastosowania metody przedstawia rys. 3. 

To tylko jeden z przykładów wykorzystania metod i ćwiczeń, które mogą 
uczniowi ułatwić naukę języka drugiego (także przez przetransferowanie 
umiejętności z języka pierwszego). Ze względu bowiem na specyficznego, 
młodego odbiorcę, często w dodatku pracującego w niejednorodnej grupie, 
istotne było dla nas stałe kierowanie się zasadami: 

– aktywnego udziału ucznia (przez stosowanie metod aktywizujących, anga-
żujących wszystkie zmysły odbiorcy i wdrażających w zróżnicowaną ak-
tywność, gdyż multisensoryczna prezentacja treści ułatwia percepcję mate-
riału i zwiększa zdolność zapamiętywania. Założyłyśmy więc: szerokie sto-
sowanie metod kształcenia sprawności językowej, a wśród nich dramy, 
przekładu intersemiotycznego, metody analizy i twórczego wykorzystania 
wzoru, gier i zabaw językowych – rebusów, labiryntów, puzzli, krzyżówek); 

                                                           
11 Zwłaszcza polonijnych. 
12 Książka proponuje w tym miejscu opis związany z poszukiwaniem zagubionego w skle-

pie dziecka. 
13 Jedna z 5 metod kształcenia sprawności językowej, opracowanych przez Annę Dyduchową. Po-

lega ona na dostarczeniu odpowiednio umotywowanym uczniom wzoru, jego obserwacji i analizie 
przez ćwiczenia, wreszcie transformacji (przez ćwiczenia transformacyjne pozwalające oderwać się od 
wzoru), by w końcu dojść do ćwiczeń całkowicie twórczych (Dyduchowa 1988). Nauczając języka 
polskiego jako obcego, można dłużej pozostać w sferze ćwiczeń transformacyjnych.  
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Rys. 3. Tworzymy komunikat (Achtelik, Niesporek-Szamburska 2009, 79) 

– motywacji w nauczaniu (przez dbałość o zainteresowanie ucznia dzięki 
wspomnianemu już wprowadzeniu bohatera-rówieśnika, przygodom 
w wątku fabularnym, ciekawostkom otaczającego świata na poziomie 
ucznia oraz zabawom dydaktycznym); 

– transferowania możliwie wielu umiejętności językowych z języka pierw-
szego (Cummins 1984); 

– poznawania języka w sposób całościowy (zgodnie z zasadą Whole Lan-
guage Theory) – przez zastosowanie podejścia komunikacyjnego: słucha-
nia – osłuchania, mówienia, rozumienia globalnego oraz szczegółowe-
go tekstu, a potem – czytania i pisania. W całości uwzględniamy strate-
gie interakcyjne, które mają zapewnić sukces komunikacyjny. Ta zasada 
zobowiązuje również do minimalizowania „wkładu” gramatycznego. 
Komentarz gramatyczny ograniczamy do podania reguły – konkretna 
sprawność gramatyczna jest przyswajana i utrwalana w ćwiczeniach 
o charakterze interakcyjnym. 
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Współczesny podręcznik, nie tylko ten do nauki języka, jest zwykle obu-
dowany dodatkowymi elementami. Poza książką dla ucznia, zeszytem ćwi-
czeń i książką dla nauczyciela pojawiają się w zestawie dodatki audiowizual-
ne, książeczki z tekstami uzupełniającymi, materiały dydaktyczne na stro-
nach internetowych – wszystko po to, by uczeń znalazł się w sytuacji zbli-
żonej do rzeczywistej, w której interakcja będzie w miarę naturalna, a po-
znawanie nowych informacji – łatwiejsze. Dzieci o wiele szybciej przyswaja-
ją nowe treści, jeśli pozostają one w związku z ich własną naturalną aktyw-
nością. Wystarczy zbliżyć sytuację nauki do rzeczywistej, a w przypadku 
odbiorcy dziecięcego wykorzystać dodatkowo techniki ludyczne, które za-
spokajają jego podstawowe potrzeby: ruch, działanie, skakanie, taniec, śpie-
wanie, gdyż dziecko, poznając otaczający je świat, korzysta ze swego ciała 
(ruchu, mimiki) i zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, węchu, a nawet smaku). 
Dlatego „zaplecze” lingwistyczne, stworzone w podręczniku dla takich po-
trzeb, składa się z piosenek, wierszy (w tym także – „łamańców języko-
wych”) i zabaw ruchowych: wyliczanek z komponentem ruchowym, śpiewu 
z gestem, zabaw tematycznych i interakcyjnych, a także manipulacyjno-
-plastycznych, jako że zabawa pozwala dzieciom przekraczać swoje umiejęt-
ności i uruchamia dodatkowo pamięć emocjonalną. Tym samym wspoma-
gane są uzdolnienia językowe i motywacja uczących się (Arabski 1985)14. 

W pracy ze starszymi dziećmi, korzystając z pozapodręcznikowych kom-
ponentów edukacyjnych, warto odwoływać się także do doświadczeń nie 
tylko życiowych, ale także lekturowych czy kulturowych. Przygody pana 
Kleksa okażą się bliskie i znajome, jeśli odwołamy się do uczniowskich do-
świadczeń z cyklem przygód Harry’ego Pottera15. Emocjonalne związanie 
z tematem (np. zainteresowanie fantasy) umożliwi też szybkie „przełożenie” 
wiedzy i tematyki na poznawany język. Opisywanie stworków i duszków16, 
zanim sięgniemy do polskiego licha czy mamuny, można rozpocząć od na-
wiązania do stworów typowych dla środowiska lokalnego naszych uczniów 
(np. angielskich, szkockich czy irlandzkich fairies i ich podziału na seelie 
                                                           

14 Przykładów takich ćwiczeń nie będziemy tu ze względu na ograniczenia artykułu przyta-
czać – znajdują się one w schemacie każdej jednostki w podręczniku zasadniczym, a także 
w zeszycie ćwiczeń. 

15 Por. cykl propozycji lekcyjnych spoza podręcznika, dotyczących obu lektur, można zo-
baczyć na stronie SJiKP: http://sjikp.us.edu.pl/ [dostęp: 10.03.2012]. Obejmują one m.in. 
tematy: Jak wyglądała nauka w Akademii Pana Kleksa i w Hogwarcie?; Pan Kleks i profesor Dumble-
dore – osobliwości i sekrety postaci.  

16 Por. układanie listu gończego z opisem postaci w rozdziale 16. (Achtelik, Niesporek-
-Szamburska 2009, 81). 
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i unseelie − duszki dobre i złe)17. Różnice kulturowe okażą się wtedy nie takie 
duże, a język dzieci wystarczający do poruszania się w interesujących dla 
nich tematach. 

Warto też wskazać, jak można rozwinąć tematykę zagadnień przedstawio-
nych w podręczniku do nauki języka drugiego – dla potrzeb dzieci najmłod-
szych w zróżnicowanej grupie. W tym przypadku nieodzowna będzie 
współpraca z rodzicami – wszak uczestnikami dyskursu szkolnego są nie 
tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice. Wspomniana już jednostka 
podręcznikowa (s. 81), w której pojawia się opisywanie stworków, może być 
dobrym pretekstem do mówienia o tradycjach kulturowych, a dodatkowo do 
oswojenia z różnego typu lękami i „potworkami” dziecięcymi. Młodsze 
dzieci można wtedy zapoznać z oryginalną piosenką, służącą jednocześnie 
usprawnianiu poprawnej artykulacji głoski [š]18. 

Prezentując słowa piosenki uczniom o preferencji wizualnej oraz tym, któ-
rych znajomość języka jest jeszcze słaba, można posłużyć się zabawnymi 
piktogramami. Dzieci mogą również stworzyć własne piktogramy obrazują-
ce kolejne wersy piosenki, co ułatwi zapamiętanie tekstu i uatrakcyjni zaję-
cia19. Kolejnym etapem mogłoby być wspólne ułożenie ruchów do piosenki, 
wspomagające dzieci o modalności kinestetycznej. Muzyka i ruch wpływają 
korzystnie na uaktywnienie prawej półkuli mózgu, co proces przyswajania 
materiału językowego czyni bardziej skutecznym – efektywnym i przyjem-
nym (Lipińska, Seretny 2006, 41). Możemy dalej rozwijać temat, wprowa-
dzając, w zależności od kompetencji językowej uczniów, tekst Doroty Gell-
ner Straszaki (łatwiejszy) lub Danuty Wawiłow Strzyga (trudniejszy)20. Pierw-
                                                           

17 A jest ich wiele, np.: małe skrzaty pixies, walijskie ellyllen, duszki domowe brownie, trolle 
i olbrzymy, puki, pukacze (knockers), gremliny, gobliny czy niemieckie lumpernikle i koboldy 
(por. www.langloo.com/seelie-i-unseelie-dobre-i-zle-duchy-z-brytyjskiej-mitologii.html [do-
stęp: 10.03.2012]. 

18 Piosenka nosi tytuł Szarak – Długie Uszy. Oto jej treść: „Sza, Szo, Szu, Sze, Szy − / Coś 
szeleści w chaszczach. / Sza, Szo, Szu, Sze, Szy − / Stwór o sześciu paszczach, / Sza, Szo, 
Szu, Sze, Szy − / Szczerzy zęby w głuszy… / A to tylko – / sza! sza! / szarak – Długie 
Uszy”. Cały projekt opracowany przez Olgę Pawlik do podręcznika Bawimy się w polski (jego 
precyzyjny zapis – z piktogramami, nagraniem i nutami) znajduje się na stronie SJiKP. 

19 W tym celu dzielimy dzieci na grupy. Każda z nich opracowuje graficznie jeden z wer-
sów. W czasie pracy dzieciom towarzyszy muzyka (nagranie piosenki). 

20 Oto oba teksty: D. Gellner, Straszaki: „Na starym, łysym krzaku mieszka rodzina straszaków. 
/ Straszak tata, straszak synek – każdy straszny odrobinę. / Każdy straszne miny stroi, jeden się 
drugiego boi! / Dziadzio Straszak stoi w cieniu, stoi z duszą na ramieniu. / A malutka straszak 
mama przestraszyła siebie sama! / Więc gdy spotkasz łysy krzak, idź na palcach, cicho tak, / 
by nie spotkać tych straszaków, co na łysym siedzą krzaku. (Gellner 2008, 6). D. Wawiłow, 
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szy jest pretekstem do rozmowy na temat strachów i lęków domowych dzie-
ci, drugi – może być nawiązaniem do kilku przykładów postaci z polskiej 
demonologii ludowej. W kolejnym etapie pracujemy metodą przekładu in-
tersemiotycznego: uczniowie w grupach rysują swoje „straszki” (strzygę lub 
straszaka) i korzystając z materiału podręcznikowego dotyczącego precyzo-
wania wyglądu, opisują swoje postaci21. Zajęcia może zakończyć rekapitula-
cja polegająca na zabawie w wykreślankę literową nawiązującą do tematu 
zajęć (por. rys. 4)22. 

Jakie hasło kryją jarzębinowe korale strzygi?  
Zbierz co drugą literę i wpisz hasło w kratki. 

 
Rys. 4. Wykreślanka (rekapitulacja) 

W tym momencie włączamy także do nauki języka drugiego rodziców, 
bowiem uczniowie otrzymują od nauczyciela List do rodziców, w którym jest 
krótka informacja na temat treści lekcji oraz prośba o rozmowę z dzieckiem 
na temat zajęć, wspólne działania intersemiotyczne wokół tematu, a także 
                                                                                                                                   
Strzygi: „Kiedy jesień się na dobre / zaczyna, / kiedy w polu czerwienieje / jarzębina, / kiedy 
liście pędzą z wiatrem / na wyścigi, / z ciemnych dziupli wykradają się / strzygi. / Idą boso 
na rozstajne / drogi, / w szare włosy wplatać ciernie / i głogi, / w strugach deszczu nad 
dachami / przelatać, / śpiącym koniom senne grzywy / zaplatać. / Czasem myślisz − / to 
puchają puchacze, / a to strzyga / na rozstajach płacze. / Czasem myślisz − / wiatr zawodzi 
w drzewach, / a to strzyga / na rozstajach śpiewa. / Czasem myślisz − / co tam w deszczu 
śmiga? / A to strzyga, mój mały / to strzyga… (Wawiłow 2007, 32). 

21 Podsumowanie mogą stanowić zadania polegające na zadawaniu pytań (dotyczących 
konkretyzacji wyglądu, czynności wykonywanych przez narysowane postaci itp.) i udzielaniu 
odpowiedzi przez wszystkie dzieci. 

22 Przygotowana przez nauczyciela i wklejana do zeszytów. 
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wspólną lekturę dodatkowego, krótkiego tekstu na zbliżony temat – wszyst-
ko tak rozłożone w czasie, by było to dla młodego odbiorcy przyjemnością, 
a nie przykrym obowiązkiem, oraz by stało się okazją do rozwijania kompe-
tencji językowej23. Aktywność „rodzinna” ma szczególne znaczenie w rodzi-
nach polonijnych, ponieważ rodzi się wtedy szansa na „oderwanie” użycia 
języka jedynie od prostych czynności domowych i skierowanie go ku prze-
życiom i budowaniu tożsamości dziecka. 

Podręcznik do nauki języka drugiego dla dzieci może do takich aktywności 
inspirować i motywować. Mamy świadomość, że nie istnieje podręcznik 
idealny. Nasza propozycja jest jedną z niewielu współczesnych prac glotto-
dydaktycznych adresowanych do dzieci i młodzieży polonijnej. Z naszego 
punktu widzenia wartością jest podyktowana układem treści propozycja 
poznania języka, kraju i kultury przodków z odwołaniem się do strategii 
dialogu międzykulturowego, ukazanie uczącemu się, że kultura lokalna 
i polska są równoważne i w równym stopniu atrakcyjne. Znajomość jednej 
i drugiej – przez język – pozwala nie tylko na swobodną komunikację 
w dwóch przestrzeniach kulturowych, ale także (a może przede wszystkim) 
na dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy dwiema kulturami, w któ-
rych uczeń funkcjonuje, a co za tym idzie – na znoszenie stereotypów i bu-
dowanie wrażliwości kulturowej, która jest niezbędna we współczesnym 
świecie. 
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Dialogue Between the Cultures.  
On Textbook for Children to Learn Polish as a Second Language 

The article is aimed at discussing the problem of teaching Polish as a foreign language to the 
children and teenagers of Polish origin. The authors point out to the specific situation of 
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teaching bilingual children and present several contexts (socio-cultural, intercultural, psycho-
logical and pedagogical, local) that determine the character of such teaching aid as a textbook 
for children who want to learn Polish as a second language. The authors of the article discuss 
components of such textbook and methods of preparing them using their own work (a text-
book Bawimy się w polski 1) as an example. They also present certain examples of developing 
an inspiration (for example an intercultural one) that this textbook contains. 

Key words: intercultural attitude, methods of teaching Polish as a foreign language to chil-
dren, textbook for children, dialogue between cultures, second language 
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„Sapie, dyszy i dmucha”, czyli o interiekcjach  
w nauczaniu języka polskiego jako obcego i rodzimego 

W ostatnich latach odnotować można rozwój badań i zainteresowanie te-
matem dźwięków ze strony różnych dziedzin wiedzy, co powoduje, że kła-
dzie się nacisk na wiele płaszczyzn rozpatrywanego problemu. Odbieranie 
dźwięków opisywane jest jako proces zmian fizykochemicznych w komór-
kach nerwowych. Z kolei w aspekcie psychologicznym ważne jest, że wraże-
nia słuchowe dostarczają nam informacji o „właściwościach” źródła dźwię-
ku. Reakcje na dobiegające dźwięki to odruchy, które określają stosunek 
człowieka do otoczenia. Rozważa się też, na jakie typy dźwięków reagujemy 
pozytywnie, a które „drażnią” nasze uszy. 

Leksemy odnoszące się do wrażeń słuchowych stanowią w języku polskim 
zbiór rozległy i bardzo zróżnicowany. Można wśród nich wymienić: czasowniki 
mówienia (np.: informować, krzyczeć, rozmawiać, gawędzić, opowiadać, rela-
cjonować, przemawiać), nazwy odgłosów wydawanych przez zwierzęta (np.: 
kwilenie, gęganie, skowyt, klekot), nazwy dźwięków, przy których wykonaw-
cę czynności wskazuje rzeczownik nieżywotny – nazwa narzędzia, maszyny 
itp. (np.: stukot, łomot, brzęk, chrzęst, klapanie, łoskot). Nie można również 
zapomnieć o wyrazach dźwiękonaśladowczych i wykrzyknikach (mowa 
o wykrzyknikach ekspresywnych, czyli takich, które mają naturę onomatope-
iczną, w których odczuwa się „dźwiękowość”), które stanowią klasę lekse-
mów nazywaną w niektórych opracowaniach interiekcjami. 

Zgodnie z kryterium zastosowanym przez Ewę Siatkowską (1977, 99–105), 
onomatopeje przekazują wiedzę o rzeczywistości zewnętrznej i są środkiem 
porozumienia nastawionym na odbiorcę, zaś wykrzykniki informują nas 
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o rzeczywistości wewnętrznej, czyli o stanie psychicznym mówiącego i peł-
nią przede wszystkim funkcję ekspresywną, a także funkcję socjalną, np. 
wydawanie rozkazów, zawołania, prośby. Obydwie grupy leksemów są bar-
dzo ważne w procesie komunikacji, ale odgrywają w nim odmienne role. 

Wyrazami, których funkcją jest wyłącznie przekazywanie treści ekspresyw-
nych, emocjonalnych, są wykrzykniki. Stanowią one odrębną, swoistą pod 
każdym względem klasę. Posiadają przede wszystkim treść uczuciową, są wy-
razem doznawanych stale uczuć, wzruszeń, nastrojów i pragnień. Ze względu 
na najróżniejsze doświadczenia, człowiek dysponuje całą gamą wrzasków, 
krzyków, jęków; dyszy, chrapie, chrząka, kaszle, wzdycha, czyli wydaje z siebie 
rozmaite ekspresywne odgłosy o charakterze wokalicznym oraz spółgłosko-
wym. „Te głosy, wynik odnośnych ruchów krtani, języka itd., są wynikiem 
bezpośrednim zachowania się całego organizmu, a w szczególności stoją 
w ścisłym związku z wyrazem twarzy, postawą i oddychaniem, zmieniającymi 
się w miarę różnych nastrojów, usposobienia i uczuć” (Rozwadowski 1950, 
118). Reakcje organizmu powodują, że zmienia się także jakość, dźwięk, barwa 
wydobywanego głosu, stopień i rodzaj jego siły, jego jasność i wysokość. 

Z tą charakterystyczną grupą leksemów będzie miał też styczność każdy 
cudzoziemiec uczący się języka polskiego (Ananiewa 2010). Słowniki dwuję-
zyczne, niestety, nie notują zbyt dużej ilości wykrzykników, a znaczenie tych 
wyrazów bardzo mocno osadzone jest w kontekście wypowiedzi. Na pod-
stawie kontekstu można bowiem odczytać intencje mówiącego i zoriento-
wać się, jakie emocje, uczucia czy też wolę wyrażają poszczególne wykrzyk-
niki. Ważne jest więc uświadomienie uczącym się języka, jak istotną funkcję 
w wypowiedzi pełni ta grupa leksemów. Bogactwo treści przekazywanych 
przez wykrzykniki pokazuje poniższa klasyfikacja (Orwińska-Ruziczka 1992): 

1. Wykrzykniki, które ukazują stany uczuciowe i emocjonalne mówiącego. 
Zaliczyć tu można takie wykrzykniki, jak: brr, fe, fuj – objaw zimna, nie-
przyjemnego uczucia, strachu, niesmaku; au, ach, och – oznaka bólu fi-
zycznego, rozpaczy, rozterki wewnętrznej; ojej – wyraz zdziwienia, za-
skoczenia; uha – przejaw radości, zadowolenia; 

2. Wykrzykniki, które wyrażają wolę mówiącego, czyli wydawanie rozka-
zów, zawołania i prośby. Tutaj zalicza się, np. ej, hej – sygnał przywołu-
jący odbiorcę; tss, pst – sygnał do uciszenia się lub przerwania rozmowy; 
a sio – sygnał dla ptaków (odpędzania); cyk – sygnał wzniesienia toastu 
(zachęcający do picia). 

Wykrzykniki warto systematycznie wprowadzać na zajęciach od samego po-
czątku procesu nauczania, wplatając je w prezentowane sytuacje komunikacyjne 
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i pokazując ich funkcję oraz zastosowanie w języku. Należą bowiem do podsta-
wowych środków wyrażania emocji, a umiejętność prawidłowego ich używania 
i rozumienia jest warunkiem niezaburzonej komunikacji oraz trafnego odbioru 
komunikatów. Studentom, którzy opanowali już podstawowe struktury grama-
tyczne i leksykalne, grupie średnio zaawansowanej można zaproponować zajęcia 
związane z umiejętnością nazwania emocji, mówienia o uczuciach, pokazywania 
emocji przez wykorzystanie metody psychodramy, pantomimy czy małej insce-
nizacji, w których wykrzykniki będą jednym z narzędzi służących do wyrażania 
odczuć. Lekcję związaną z emocjami, uczuciami proponuje w podręczniku Oto 
polska mowa Piotr Lewiński (2001). Jeden z rozdziałów książki nosi tytuł Uczucia, 
jednak wykrzykniki nie zostały tu prawie w ogóle wykorzystane, np.: 

 
Rys. 1. Oto polska mowa (Lewiński 2001, 124). 

W powyższym ćwiczeniu warto byłoby posłużyć się też zdaniami, w któ-
rych to wykrzykniki pełnią rolę głównego przekaźnika emocji, np.: 

– „Fuj, zupa pomidorowa z ryżem?” 
– „No to cyk!” 
– „Pst! Ktoś stoi za drzwiami” 
– „Au, proszę przestać!” 
– „Fiu-fiu… ale kampania!” 
– „Phi… też coś!” 
– „Ach, ten Piotrek!” 
Studenci, patrząc na zdania, mogą spróbować określić, co czuje osoba 

mówiąca lub jaka jest jej wola. W razie trudności, wątpliwości, pomocne na 
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pewno będzie odczytanie wypowiedzi przez nauczyciela. Studenci także 
powinni głośno przeczytać te zdania, stosując odpowiednią intonację. Ko-
lejnym ćwiczeniem wykorzystującym podane wypowiedzi, będzie przygoto-
wanie przez uczniów w grupach miniscenek z użyciem jednego ze zdań. 
Warto również poprosić o ułożenie zdań z poznanymi wykrzyknikami. 

Zajęcia tego typu z powodzeniem mogłyby zostać przeprowadzone także 
wśród uczniów polskich szkół. Inne byłyby wtedy cele lekcji, a zatem: pozna-
nie siebie, kształtowanie własnej osobowości, wzmocnienie poczucia własnej 
wartości, zapobieganie nieśmiałości, umiejętność radzenia sobie z emocjami 
i stresem, ale wykorzystanie wykrzykników i zastosowane metody byłyby takie 
same. Polscy uczniowie nie będą mieli raczej trudności z nazwaniem emocji 
związanych z poszczególnymi interiekcjami. Ważne tu będzie jednak kształ-
towanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej, nawiązywania 
i utrzymywania pozytywnych relacji z innymi. Uczniowie uczą się więc budo-
wać zdania z wykorzystaniem wykrzykników, a oprócz tego poznają funkcje 
tych słów w zdaniu oraz ćwiczą ich zapis ortograficzny1. 

Użycie wykrzykników ekspresywnych dotyczy częściej języka mówionego 
niż pisanego. Odnajdziemy je w wielu wypowiedziach potocznych. Nie jest 
jednak tak, że jeden wykrzyknik obrazuje tylko jedno uczucie, a każdy stan 
emocjonalny wyrażony jest tylko za pomocą jednego wykrzyknika. Niektóre 
wyrażenia wykrzyknikowe sygnalizują cały wachlarz emocji i dopiero osa-
dzenie w kontekście pozwala stwierdzić, co czuje osoba wypowiadająca się: 

ZACHWYT, PODZIW, np. aa; ach; och; oo; uu; fiu-fiu; ho-ho; ha; hej; 
LEKCEWAŻENIE, np. ee; ech; fii; ii; phi; 
OBRZYDZENIE, np. fu; fe; pfe; 
PRZESTRACH, np. ach; och; aj; oj; 
SILNY BÓL, np. aaa; 
LEKKI BÓL, np. aj; oj; uj; au; ou (por. Siatkowska 1977). 

Warto też w tym miejscu zaznaczyć, iż niektóre wykrzykniki pełniące 
funkcję ekspresywną motywują czasowniki ekspresywne (Mączyński 1982, 
255–259). Czasowników tych nie notują słowniki. Są to bowiem leksemy, 
które spotkać można w mowie potocznej bądź w języku literackim. Wśród 
tych formacji wymienić trzeba następujące derywaty: achać (wołać ach!), uchać 

                                                           
1 Połączenie umiejętności wyrażania emocji z ćwiczeniami ortograficznymi prezentuje kon-

spekt lekcji Ach, och, hej – ortograficzne emocje. Zob. www.ortograffiti.pl/content/…/ 
294/…/ORT7_Lidia_Wisniewska.pdf [dostęp: 11.03.2012]. 
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(wołać uch!), jejać (wołać jej!), ojać (wołać oj!). W mowie potocznej analogicz-
nie mogą być tworzone inne czasowniki tego typu, np. echać, ochać, pufać itp. 

        

Podstawową różnicą między onomatopejami a wykrzyknikami ekspresyw-
nymi może być to, że pierwsze nastawione są na naśladowanie rzeczywistości 
zewnętrznej, gdy tymczasem wykrzykniki ekspresywne naśladują naszą ludzką, 
wewnętrzną rzeczywistość. Wykrzykniki pełnią przede wszystkim funkcję 
ekspresywną, natomiast onomatopeje to środki porozumienia nastawione na 
odbiorcę. Jest to grupa leksemów, która reprodukuje, „przenosi” na płaszczy-
znę języka odgłosy otaczającego nas świata, czyli wszystkie dźwięki, brzęki, 
szelesty, szmery czy chrzęsty. Onomatopeje są dość obszerną i zróżnicowaną 
grupą leksemów, na co dowodem jest między innymi bogactwo wyrazów 
nazywających i polaryzujących dobiegające do naszych uszu odgłosy, dźwięki. 
Systematyczny podział onomatopei ze względu na źródło dźwięku przepro-
wadza Ewa Siatkowska (1977, 101). Autorka wyróżnia między innymi: odgło-
sy produkowane przez instrumenty muzyczne (bum-bum, tra-ta-ta, rym-cym-cym), 
odgłosy uderzeń (bach, buch, brzęk, brzdęk), odgłosy powstające przy szybkim 
ruchu i schwytaniu czegoś (łap, cap), odgłosy pojawiające się przy przelewaniu, 
kapaniu czy sączeniu wody (bul-bul, kap-kap, ciur-ciur), odgłosy wydawane np. 
przez ptaki i zwierzęta (kwa-kwa, ko-ko, kukuryku, muu, bee, mee). 

Onomatopeje, do których najczęściej sięga się na zajęciach języka polskie-
go jako obcego, to nazwy odgłosów wydawanych przez zwierzęta. Ćwicze-
nie leksykalne zwykle polega na połączeniu onomatopei (lub czasownika 
nazywającego mowę zwierząt) i nazwy zwierzęcia. Takie zdanie znajdujemy 
np. w podręczniku Oto polska mowa (por. rys. 2). 

Można też zaproponować studentom ćwiczenie trochę trudniejsze, w któ-
rym połączyć ze sobą należy trzy elementy: nazwę zwierzęcia, onomatopeję 
i czasownik nazywający wydawany przez zwierzę głos (por. Madeja, Morcinek 
2007, 163, ćw. 2). Zestawienie ze sobą onomatopei i czasownika onomatope-
icznego pozwala zauważyć, że wyrazy dźwiękonaśladowcze mogą stanowić 
podstawę słowotwórczą i motywować bezpośrednio lub pośrednio nowe 
wyrazy, np. stuk-stuk  stukać  stukot  stukotać. Ćwiczenia słowotwór-
cze i budowanie rodzin wyrazów dźwiękonaśladowczych może także przy-
nieść zaskakujące wnioski. Odniesienie do zjawisk słuchowych nie zawsze jest 
przez użytkowników współczesnej polszczyzny uświadamiane, często leksemy 
uległy przekształceniom fonetycznym i semantycznym, i trudno doszukać się 
dźwiękonaśladowczego źródła, np. w wyrazach chrupki, beksa czy ciapa. 
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Rys. 2. Oto polska mowa (Lewiński 2001, 164) 

 
Rys. 3. Polski mniej obcy (Madeja, Morcinek 2007, 163) 

Bardzo ciekawym elementem lekcji, na której wprowadza się nazwy od-
głosów zwierząt, jest porównywanie brzmienia tych onomatopei w różnych 
językach. Studenci chętnie podają nazwy odgłosów zwierząt w swoim języ-
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ku, dyskutują ze sobą, znajdują podobieństwa i różnice. Dzięki temu łatwiej 
zapamiętują też polskie wyrazy dźwiękonaśladowcze nazywające odgłosy 
wydawane przez zwierzęta. 

Na zajęciach języka polskiego jako obcego pojawiają się również interiek-
cje będące nazwami odgłosów innych niż odzwierzęce. Charakterystyka 
dźwięku, co pokazują dalsze ćwiczenia, dokonywana jest przede wszystkim 
poprzez wskazanie jego źródła. Jest to najprostszy i − być może − jedyny 
sposób dokładniejszego opisu wrażenia słuchowego, bo mimo iż dla języka 
ludzkiego kanał słuchowy jest podstawowym, człowiek nie radzi sobie do-
brze z mówieniem o dźwiękach, podobnie jak z mówieniem o zapachach 
czy o przestrzeni i uczuciach. Język jest ubogi przy opisywaniu naszych re-
akcji emocjonalnych i uczuć, a równie niewprawnie radzi sobie z opisywa-
niem dźwięków. Pomoc stanowić tu może naśladowanie dźwięków, a więc 
onomatopeje i wskazanie źródła dźwięku. 

Studentom proponuje się więc ćwiczenia leksykalne, które polegają na groma-
dzeniu i utrwaleniu słownictwa. Bardzo często przy samodzielnym wykonywa-
niu tych zadań cudzoziemcy sięgają do słowników, proszą o dokładne opisanie 
dźwięku. Na pewno pomocne byłoby odtworzenie nagranych odgłosów, choć 
prawdopodobnie problematyczne byłoby nagranie niektórych z nich. 

 
Rys. 4. Oto polska mowa (Lewiński 2001, 114) 
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Rys. 5. Oto polska mowa (Lewiński 2001, 113) 

Identyfikacji dźwięków nie ułatwia też odwołanie do tekstu – w tym wy-
padku wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima – oraz zamieszczenie w ćwicze-
niu definicji wyrazów dźwiękonaśladowczych. 
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Rys. 6. Polski mniej obcy (Madeja, Morcinek 2007, 147) 

A jak wprowadzane są onomatopeje na lekcjach języka polskiego w szko-
le? Wyrazy dźwiękonaśladowcze to jeden ze środków stylistycznych, jaki 
poznają uczniowie. Uczą się wyszukiwania i wskazywania ich w wierszach 
oraz dowiadują się, jaką funkcję spełniają wyrazy dźwiękonaśladowcze 
w poezji. Uczniowie młodszych klas ćwiczą rozpoznawanie onomatopei – 
odgadują i próbują zapisać usłyszane dźwięki, np. można najpierw wysłu-
chać odgłosów zwierząt i poprosić uczniów, by wymienili nazwy zwierząt, 
których głosy pojawiły się w nagraniu. Uczniowie mogą także naśladować 
głosem wybrane dźwięki lub odegrać dźwięki – to znaczy przedstawić scen-
kę w taki sposób, aby koledzy i koleżanki odgadli rodzaj dźwięku, jaki po-
wstanie podczas inscenizowanej czynności2. 

Wspólną płaszczyzną, do której odwołują się i lektorzy języka polskiego, 
i nauczyciele poloniści, jest natomiast wykorzystanie onomatopei w ćwiczeniach 

                                                           
2 Przykładowe konspekty lekcji, na których pojawiają się interiekcje: http://www.profesor. 

pl/publikacja,22691,Scenariusze,Jak-budzik-noca-chodzil8221–8211-poznajemy-wyrazy-dzwie 
konasladowcze [dostęp: 20.03.2012]. http://www.pspjednorozec.pl/publikacje_pliki/4.pdf 
[dostęp: 20.03.2012]. http://www.edukacja.edux.pl/p-12475-bawimy-sie-slowami-scenariusz-
-zajecia.php [dostęp: 20.03.2012]. 
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fonetycznych i artykulacyjnych. Aby wywołać i utrwalić poprawne głoski, za-
chęca się studentów i uczniów do naśladowania otaczających dźwięków, np.: 
wąż syczy: sss; wiatr wieje: szszsz; głos osy: bzzz; pociąg jedzie: czcz czcz; zegarek 
chodzi: cyk cyk; dzwonek dzwoni: dzyń dzyń; konia zatrzymujemy: prr… itp. 

Utrwalenie oraz różnicowanie głosek [s] i [š] w tekście także może odbyć 
się za pomocą wyrazów dźwiękonaśladowczych. 

Szumi wiatr, szumi wciąż: 
− Szszsz…, szszsz… 
A tu głośno syczy wąż: 
− Sss…, sss… 
Wiatr piosenkę nową szumi: 
− Szszsz…, szszsz… 
Lecz syk węża szum ten tłumi: 
− Sss…, sss… 
Zdenerwował się więc wąż: 
− Czy mam szumu słuchać wciąż? (…) 
Przecież pięknie syczę sam, 
Teraz ja tu koncert dam! 
− Sss…, sss… 
Węża syk i wiatru szum 
Naśladuje dzieci tłum: 
− Szszsz…, szszsz… 
− Sss…, sss…  
Skorek 2006, 142 

Onomatopeje mają także zastosowanie w logopedii, gdzie wykorzystywane 
są do ćwiczeń wszechstronnie usprawniających funkcje mowy. Ćwiczenia 
takie znajdziemy między innymi w dwóch książkach. Pierwsza, Dudni, stuka czy 
puka? Ćwiczenia słuchowe i dźwiękonaśladowcze wspomagające prawidłowy rozwój mowy 
dziecka Izabeli Jackowskiej oraz Iwony Rutkowskiej-Błachowiak (2009), zawie-
ra zabawy rozwijające percepcję słuchową, a druga – Tropem dźwięków i odgło-
sów. Onomatopeje. Ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój mowy dziecka Beaty 
Bonik (2011) – poprzez wspólne z dziećmi czytanie zachęca do rozmowy 
i zabawy, a także do powtarzania prostych wyrazów, przede wszystkim dźwię-
konaśladowczych. Interiekcje stały się także podstawą do konstruowania wielu 
innych pomocy logopedycznych, ćwiczą bowiem cały aparat mowy. Mogą też 
służyć do nawiązania kontaktu z dzieckiem w formie atrakcyjnej zabawy, 
a także kształtować i rozwijać najważniejsze funkcje mowy. 
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Nazwy odgłosów, wykrzyknień, także innych leksemów onomatopeicz-
nych, zwłaszcza tych, które naznaczone są ładunkiem ekspresywnym, co 
zazwyczaj wiąże się z efektami dźwiękowymi, odgrywają ogromną rolę 
w rozwoju mowy dziecka i stanowią ważną grupę leksemów w uczeniu się 
języka polskiego jako obcego. Przede wszystkim wykrzykniki wzmacniają 
wyrazy, podkreślając ich znaczenie, np. „ale gorąco uff…”. Leksemy te stano-
wią także podstawę posługiwania się językiem potocznym, a potem literac-
kim, są bowiem tworzywem nowych wyrazów (Mieszkowicz b.r.). Interiek-
cje przekazują informacje o najróżniejszych stanach emocjonalnych, obrazują 
schematy kulturowe. Stanowią więc element języka, który obowiązkowo 
należy wprowadzać na zajęciach języka polskiego jako obcego. Dzięki opa-
nowaniu umiejętności posługiwania się nimi, studenci mogą bez przeszkód 
uczestniczyć w komunikacji językowej. Wykorzystywanie interiekcji na zaję-
ciach powoduje, że mają oni do czynienia z żywym, niepozbawionym za-
barwienia emocjonalnego językiem, który słyszą wokół siebie. 
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‘Huffing, Puffing and Panting’. On Interjections in Teaching Polish as a  
Foreign and Native Language 

The article discusses different roles that the name of noises, exclamations and other onomat-
opoeic lexems of expressive character that are inscribed in cultural patterns can play in devel-
oping a child’s speech and in teaching Polish as a foreign and native language. It gives exam-
ples of the exercises and didactic strategies that support students in taking part in effective 
communication and make them get used to vivd language, filled with emotions. 

Key words: onomatopoeia, interjection, exclamation, expressing emotions, spelling exercises 
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O utworach z kontekstem historycznym  

w kształceniu polonistycznym 

Szkoła, oprócz wielu zadań wskazywanych w rozmaitych dokumentach, 
przygotowuje do życia w zbiorowości. By móc w tej zbiorowości funkcjo-
nować, trzeba być przygotowanym do podjęcia dialogu, w tym także dialogu 
kulturowego. Dlatego obecność w programach szkolnych tekstów z tak 
zwanego kanonu jest dydaktycznym aksjomatem. I nie budzi wątpliwości 
fakt, że to właśnie szkoła (w wielu przypadkach jako jedyna instytucja) prze-
kazuje tradycję, przedstawiając ją jako fundament współczesności. Zwraca 
na to uwagę wielu dydaktyków, między innymi z kręgu współpracujących 
z Katedrą Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego (Janus-Sitarz 2004, 2005, 2007, 2010, 2011). 

Wśród tekstów z kanonu istotne miejsce zajmują utwory z historią w tle. 
Rzecz jasna trzeba pamiętać, że historia to nie tylko znajomość faktów, dat, 
ale też wiedza na temat przemian, jakim podlega zbiorowa świadomość. 
Podstawa programowa przewiduje w III etapie nauczania wiele utworów, 
które dla uczniów gimnazjum są trudne w odbiorze. To właściwie wszystkie 
teksty napisane przed początkiem XX wieku, a więc utwory Jana Kocha-
nowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackie-
go czy Henryka Sienkiewicza (Dz. U. 2009). Tworzą one kanon kształtujący 
tożsamość narodową, budujący mosty międzypokoleniowe. Ale żeby pełniły 
takie funkcje, muszą być przez uczniów zrozumiane i „oswojone”, w jakiś 
sposób zaakceptowane. 



232 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Tymczasem szkolna praktyka pokazuje, jak wiele barier dzieli tekst literacki 
i uczniów – jego odbiorców, traktujących te dzieła jako historyczne i a priori 
składających deklarację, że takowych nie lubią. Najczęstszą przyczyną pro-
blemów z lekturą jest język utworu, który powoduje, że teksty są trudne do 
zrozumienia. Młodzieży nie interesują przedstawione w nich realia, odstrę-
cza objętość książek, zniechęca też tematyka patriotyczna i filozoficzna 
(Domagała 2011, 97–98). 

Wszystkie te wyróżniki odnaleźć można w Reducie Ordona. Jak trudny dla 
uczniów jest to tekst, mogłam się przekonać, analizując ankiety przepro-
wadzone po samodzielnym przeczytaniu wiersza przez uczniów. Nato-
miast o tym, jak ważne może być dla uczniów to dzieło, mówią ich wypo-
wiedzi po omówieniu wiersza przez nauczyciela według podanych wska-
zówek. Wnioski, dotyczące uczniowskiego odbioru Reduty Ordona zostały 
sformułowane w oparciu o ankiety przeprowadzone wśród gimnazjalistów 
kończących klasę pierwszą, z którymi przeprowadzono również indywidu-
alne rozmowy. Badaniu poddanych zostało ponad stu uczniów z trzech 
szkół. Były to dwie placówki krakowskie: gimnazjum publiczne uznawane 
za jedno z najlepszych w Krakowie [A] oraz gimnazjum rejonowe na no-
wohuckim osiedlu, skupiające młodzież trudną [B]. Trzecia szkoła to gim-
nazjum w Poroninie [C]. 

Uczniowie mieli ocenić stopień trudności tekstu. 80% uczniów placówki B 
i C i 40% ze szkoły A uznało tekst za bardzo trudny, pozostali określali go 
jako trudny; kilka osób stwierdziło, że jest całkowicie niezrozumiały. Jako 
główne przyczyny niezrozumienia tekstu wskazywano słownictwo, nieznane 
wyrazy, archaizmy. Kolejne to niejasne obrazowanie, nieznany kontekst 
historyczny i brak wiedzy na temat realiów epoki. Na ten ostatni aspekt 
zwracali uwagę uczniowie gimnazjum A. Ankietowani w większości zwracali 
uwagę na współwystępowanie kilku przyczyn, które utrudniały im zrozu-
mienie utworu. Jedynie w szkole A były to najczęściej pojedyncze wybory, 
związane bądź z leksyką, bądź z brakiem wiedzy historycznej (uczniowie 
mieli świadomość, że tej wiedzy im brakuje). 

Uczniowie mieli podkreślić w wierszu nieznane słowa i niejasne sformu-
łowania związane z poetyckim obrazowaniem. Nie zawsze widać było po-
wiązania z określeniem stopnia trudności a ilością podkreślonych wyrazów. 
Na przykład ci, którzy nie zaznaczyli ani jednego nieznanego słowa w tek-
ście, określali go jako bardzo trudny, a ci, którzy jako nieznane uznali ponad 
20 słów twierdzili jedynie, że jest trudny. Prawdopodobnie związane to było 
z niechęcią uczniów do wysiłku wnikliwego przeczytania utworu. 
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Niejasne dla uczniów słowa to z jednej strony terminy dotyczące wojsko-
wości, np. reduta, panew, kartacz, z drugiej zaś – słownictwo związane 
z kontekstem historycznym, np. car, knut, kibitka. Co ciekawe, w odpowie-
dziach na pytania kontrolne1 to ostatnie słowo było wyjaśniane jako dawna 
nazwa kobiety. Tak w 95% uczniowie odczytywali wers: „Zmarszczył brwi, 
– i tysiące kibitek wnet leci”. Niepełną świadomość znaczenia wyrazów 
można było stwierdzić w przypadku takich słów, jak np. „knut” (dla prawie 
połowy badanych osób był to łańcuch lub metalowy drąg), a nawet „ba-
gnet”, rozumiany jako topór, kula (w połowie wskazań w szkołach B, C). 
Uczniowie przymiotnik „rozjemczy” utożsamiali z sądowym, sprawiedli-
wym, rozstrzygającym o winie, a „despotyzm” kojarzyli z okrucieństwem czy 
z egoizmem. Z rozmów z uczniami wynikało, że archaizmy fleksyjne nie 
sprawiają im dużego problemu, nie mają oni jednak pewności, czy dobrze 
rozumieją ich sens, bo dawne końcówki sugerują im możliwość występowa-
nia słowa w innym, nieznanym im znaczeniu. Uczniowie często podkreślali 
słowa, które występują współcześnie, lecz nie są często używane, np. „ski-
nął”, „wionął”, „chorągwie”, lub dana forma występuje rzadko, np. „rzezie”, 
„mrą”. Niejasne były również słowa używane przez nich w innym znacze-
niu, niekorespondującym z kontekstem w utworze, (np. słowo „szyk” kojarzyli 
z kolejnością występowania wyrazów w zdaniu, a nie z wojskiem ustawionym 
w określonym porządku), „śród” wiążą ze środą, „po waleniu się trupów” 
kojarzą z wulgaryzmami. 100% uczniów uważało, że „zapał” w zdaniu: „Czy 
zapał krwią ostatni bombardyjer zalał?” to zaangażowanie i gotowość do 
działania. Rzadko domyślali się też znaczenia słowa „łoże” w zdaniu: „Czy 
ostatnie działo strącone z łoża w piasku paszczę zagrzebało?” Nieliczni 
wskazywali znaczenia typu: zrzucone ze skarpy. Uczniowie mylili również 
formy przedrostkowe, np. „wyłom” z przełomem. 

Jeżeli uczeń w zdaniu z poetycką metaforą, z inwersją, zapisanym z prze-
rzutnią, oprócz niezrozumiałych terminów napotkał słowa, które łączył ze 
współczesnymi znaczeniami, niemożliwe stawało się zrozumienie całej wy-
powiedzi. 

Charakterystyczny jest brak przytoczonych wyżej słów w przypisach do 
podręczników. Natomiast w uczniowskich pracach nie pojawiały się podkre-
ślenia wielu wyrazów, które wyjaśnione są przypisami w podręcznikach 
(Horwath, Kiełb 2010, 220–226), np. „lawa”, „działo”, „patron”, „mila”, 
                                                           

1 Uczniowie zaznaczali znaczenia spośród podanych w ankiecie, odnosząc się do tekstu 
utworu; definicje te zostały wybrane spośród odpowiedzi uczniów z grupy badanej wstępnie. 
Samodzielnie wyjaśniali fragmenty metaforyczne podkreślone w tekście. 
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„loch”, „luneta”, „adiutant”. I nawet jeżeli uczniowie nie znali szczegółów 
związanych z danym pojęciem, nie przeszkadzało im to w rozumieniu kon-
tekstu. Podczas redagowania przypisów do utworu trudnego pod względem 
językowym wybór słów do objaśnienia jest niełatwym zadaniem. Redaktorzy 
wychodzą z założenia, że uczeń powinien mieć definicję słownikową wyra-
zów trudnych lub nieużywanych, ale w przypadku takich utworów jak Reduta 
Ordona wiąże się to z wprowadzeniem kilkudziesięciu przypisów, które, 
wnosząc dodatkowe informacje, powodują chaos informacyjny i uniemożli-
wiają uczniowi skupienie się na utworze. Pozostają więc arbitralne rozstrzy-
gnięcia dotyczące wyjaśnień. Jeżeli objaśniamy „harmaty”, „jenerała”, to 
dlaczego nie „uciecze”, „myślił”, „patrzaj”? Jeżeli terminy, to czy wszystkie? 
Jak bez badań językowych rozstrzygnąć, czy dla ucznia niejasne jest słowo 
„adiutant”, „działo” czy „pułk”? Jeżeli objaśniamy słowo „car”, to należa-
łoby podać wyjaśnienie wyrazu „cesarz”. Uczniowie wszystkie wymienione 
wyrazy podkreślali jako nieznane, ale różna była ilość wskazań. Warto więc 
pomyśleć nad szerszymi badaniami rozumienia tekstów trudnych, zamiesz-
czanych w podręcznikach, choćby pod kątem przygotowywania przypisów. 
Dobrze byłoby opracować słowniki frekwencyjne środowiska uczniowskie-
go. Inną sprawą jest forma takich przypisów. Uczeń, który ma trudności 
z percepcją tekstu, rozpraszany dodatkowo ogromną ilością przypisów ze 
szczegółami, które też niełatwo mu zrozumieć, nie ma szans na właściwy 
odbiór utworu. Dobrym rozwiązaniem w dobie coraz powszechniejszego 
wydawania podręczników multimedialnych byłoby takie opracowanie przy-
pisów, które wizualizowałoby przynajmniej niektóre słowa. 

Współczesny uczeń ma trudności ze skupieniem uwagi na jednym zadaniu 
przez dłuższy czas, tak więc przypisy obrazkowe, animacje, schematy po-
zwalałyby na uzupełnienie wiedzy koniecznej do zrozumienia utworu. 
Zwłaszcza, że młodzież nastawiona jest na uzyskiwanie możliwie najszyb-
szych rezultatów przy minimalnym nakładzie pracy. 

Oprócz trudności leksykalnych w odbiorze tekstów literackich uczniom 
przeszkadza poetyckie obrazowanie, zwłaszcza gdy jest ono – jak w przy-
padku Reduty Ordona – niezwykle skomplikowane. Nawet jeżeli czytający 
rozumieją ogólny sens, niedostępna jest dla nich ekspresja słów i wywoły-
wane poprzez nie emocje. Jak zachwycać się poematem, skoro brak zrozu-
mienia niejednokrotnie wypacza sens obrazu? Na przykład frazę „i ogromna 
łysina śród kolumny świeci” ponad 20% uczniów rozumiało jako „głowę 
odbijającą się od słońca”, „słońce odbijające się od łysiny”, „łysego generała 
stojącego między kolumnami, któremu głowa świeci się w słońcu”, a nawet 
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jako „kolumnę, która już nie ma czego podtrzymywać, bo została zniszczo-
na”2. Do absurdalnych można zaliczyć też wyjaśnienia porównania „żołnierz 
jako młyn palny nabija, grzmi, kręci”. Były to np. odpowiedzi: „żołnierz się 
pali jak młyn”. Uczniowie błędnie interpretowali ten fragment, wyliczając 
cechy żołnierza, który według jednej czwartej ankietowanych jest silny 
i odważny; potężny i groźny; nieobliczalny i niebezpieczny. Uczniowie uru-
chamiali w niewłaściwy sposób swoją wyobraźnię, twierdząc na przykład, że 
zdanie „przybiegł, mieczem skinął i jak ptak jedno skrzydło wojska swego 
zwinął” oznacza, iż „ktoś podnosił wojsko na duchu”, „ktoś zginął” (skojarze-
nie z brzmieniem słowa skinął i błędne odczytanie wyrazu), „ktoś schronił się 
pod skrzydłem”, a „wylewanie się spod skrzydeł ściśnionej piechoty” tłuma-
czono na przykład jako „atak piechoty, która była ściśnięta, aby uniknąć kul”. 

Brak wiedzy historycznej nie pozwala poprawnie odczytać porównania 
„jak sępy czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy”. Uczniowska in-
terpretacja szła w różnych kierunkach i ten fragment wyjaśniany był na 
przykład: „czarne chorągwie prowadzą na śmierć tak jak sępy wskazują ciała 
zmarłych”, a nawet „sępy jedzą umarłych – padlinę, więc prowadzą, żeby 
zjeść”, „żołnierze nie boją się, prowadzą wojsko ogromne”. 

Wielu wyjaśnień historycznych wymaga fragment dotycząca cara. Na pyta-
nie, w jaki sposób Warszawa urąga carowi, uczniowie podają błędne inter-
pretacyjnie odpowiedzi, twierdząc, że „żołnierze zawarli pokój”. Wychodzą 
ze swoją interpretacją daleko poza tekst, pisząc, że „dzięki świętym i wierze 
w Boga”; nie rozumiejąc pytania, wskazują przyczyny sprzeciwu („niszczy ją 
wiele kul z armat”) lub usprawiedliwienie powstania, („bo car niszczy War-
szawę”). 

Uczniowie bardzo często w dosłowny sposób odczytują metafory i są na 
przykład przekonani, że mieszkańcy Warszawy zdzierają koronę, poselstwo 
liże stopy cara (jedna z uczennic dodała nawet przypisek: „fuj!”), a ten jed-
nym skinieniem przywołuje tysiące kobiet do siebie. Takie odczytanie budzi 
raczej wesołość niż odczucie tragizmu sytuacji. 

Dosłowność odczytania, nawet jeżeli mieści się w poprawności interpreta-
cyjnej, odziera utwór z ekspresji, nadanej mu poetyckim obrazowaniem. 
Tylko nieliczni (głównie z placówki elitarnej) dostrzegali w przytoczonym 
porównaniu wojsk z sępami, „mroczną atmosferę”, „drogę bez powrotu”, 
a „ostatnie działo strącone z łoża” tłumaczą jako klęskę ostateczną, walkę 
tragicznie przegraną. 

                                                           
2 Podaję autentyczne odpowiedzi uczniów. 
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Nie sposób podczas lekcji objaśnić wszystkiego, nie ma zresztą takiej po-
trzeby. Trzeba jednak zwrócić uwagę na te miejsca, których niezrozumienie 
wypacza interpretację utworu lub ją wręcz uniemożliwia. Na trudności zwią-
zane z leksyką oraz poetyckim obrazowaniem nakłada się brak wiedzy teore-
tycznoliterackiej, która ułatwiałaby wyodrębnianie postaci, osoby mówiącej, 
określanie sytuacji. Uczniowie jako bohaterów poematu wymieniają – 
oprócz Ordona i generała – szereg postaci łączonych w różnych konfigura-
cjach. Są to: Bóg, car, cesarz, mocarz, podmiot liryczny, król polski, Kazi-
mierz, Chrobry, Moskal, Petersburczany; armia polska, armia ruska, matki 
opłakujące dzieci, poddani cara, Turcy, wódz kaukaski, poselstwo paryskie. 
W jednej odpowiedzi pojawiają się jednocześnie adiutant, żołnierz, podmiot 
liryczny. Car i syn Wasilowy, cesarz i car – traktowani są jako różne postaci. 
W kilku pracach jako bohaterów wskazano nawet miejsca zdarzeń – szaniec, 
redutę Ordona, czy Ura (okrzyk zapisany na początku wersu wielką literą 
potraktowany został jako nazwa własna). Często, nazywając bohaterów, 
uczniowie podawali zamiast formy podstawowej formę wziętą z tekstu, np. 
„Jenerale”, „Ordona”, „Moskalom”. W tych wypowiedziach widać automa-
tyzm, bezrefleksyjne, mechaniczne odpowiadanie na pytania; do tego przy-
zwyczaiły uczniów testowe zadania egzaminacyjne. 

Po samodzielnej pracy z wierszem uczniowie mieli dwie lekcje, podczas 
których nauczyciel przybliżał tekst różnymi metodami, szczególną uwagę 
zwracając na te elementy, które sprawiały najwięcej trudności, oraz na ten, 
który uczniom szczególnie się podobał, czyli końcowy fragment opisujący 
wysadzenie reduty przez Ordona. 

W szkole nowohuckiej zajęcia przeprowadzono przede wszystkim za po-
mocą heurezy i wykładu, w gimnazjum w Poroninie włączono działania 
oparte na przekładzie intersemiotycznym, szkicowano plan pola bitwy, pro-
jektowano pomnik Ordona i redagowano napis, który mógłby być na nim 
wyryty. Wyjaśnienia prowadzono, wykorzystując reprodukcje obrazów 
i szkiców poglądowych. W szkole z centrum Krakowa zastosowano wiele 
sposobów aktywizacji uczniów przyzwyczajonych do takich metod, a więc 
dodatkowo: tworzenie scenopisu krótkiego filmu o wysadzeniu reduty, 
wchodzenie w rolę generała, który podczas narady sztabowej relacjonuje 
przebieg walki. 

Uczniowie, odpowiadając na pytanie, które działania najbardziej przyczy-
niły się do zrozumienia utworu: w szkole C – najczęściej wskazywali jedno 
działanie, w szkole B – wybierali jedno ćwiczenie (był to w większości przy-
padków przekład intersemiotyczny), w szkole A typowano różne zadania: 
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i pracę nad szkicem z pola bitwy, i tworzenie scenopisu, i analizę obrazu 
poetyckiego, i przyglądanie się reprodukcjom obrazów zamieszczonych 
w podręczniku. Wykład wyjaśniający wskazały tylko 2 osoby. 

Różnorodność ćwiczeń przełożyła się na zaakceptowanie utworu. Na py-
tanie, czy utwór Adama Mickiewicza powinien być omawiany w szkole, 90% 
uczniów odpowiedziało, że tak. Tylko cztery osoby ze szkoły C zdecydowa-
nie odrzuciły utwór, pięć miało wątpliwości. Jedna osoba ze szkoły A suge-
rowała, że powinien być on omawiany w liceum, a jedna ze szkoły B widzia-
łaby ten utwór na lekcji historii. Większość osób uważała, że Redutę Ordona 
należałoby omawiać w całości, te zaś, które wolałyby na lekcji zająć się 
fragmentem, wskazywały na końcową część, z dynamicznym i pełnym emo-
cji opisem wysadzenia reduty i z filozoficzną refleksją. 

Uczniowie ze szkoły A w ciekawy sposób uzasadniali swoje zdanie, pisząc 
o wartościach, jakie niesie utwór, o kształtowaniu postaw patriotycznych, 
o kreowaniu bohaterów, o poznawaniu tradycji, o refleksji nad postawami 
ludzi, dzięki którym współcześni Polacy mogą cieszyć się wolnością. 

Biorąc pod uwagę wypowiedzi uczniów, doświadczenia związane z oma-
wianiem tego utworu w szkole, a także najnowsze badania nad postawami 
współczesnych gimnazjalistów, można stworzyć model pracy nad tekstami 
trudnymi z rozbudowanym kontekstem historycznym. 

Aby uczniowie zrozumieli i przeżyli w odpowiedni sposób takie dzieło jak 
Reduta Ordona potrzebne są trzy (co najmniej jednolekcyjne) etapy pracy nad 
utworem. 

Pierwszy to poznanie realiów epoki i uwarunkowań historycznych w połą-
czeniu z analizą i interpretacją tekstów kultury (obrazy, muzyka, film). Dru-
gi, powiązany z zagadnieniami leksykalnymi – to zrozumienie tekstu i oswo-
jenie uczniów z nim tak, aby w fazie trzeciej możliwa była interpretacja 
oparta na działaniach uczniów i wynikająca z nich samodzielna refleksja. 

Wydawać by się mogło, że to oczywiste. Jednak w praktyce dwa pierwsze 
etapy są pomijane lub przeprowadzane powierzchownie – a to z braku czasu, 
a to z błędnego przekonania, że młodzi ludzie „mniej więcej” rozumieją tekst. 
Każdy z tych etapów poprowadzić można, angażując uczniów i wykorzystując 
ich umiejętności w radzeniu sobie z najnowszymi technologiami, a także ich 
chęć ćwiczenia takich sprawności, które uważają za przydatne w życiu. 

Tak więc wprowadzenie nie musi mieć charakteru nauczycielskiego wy-
kładu. Warto skorzystać z rozmaitych możliwości „e-dydaktyki” (Dziak, 
Żurek 2009). Etap pierwszy może być oparty na prezentacji w Power Point, 
czy też przy użyciu programu prezi, który pozwala na przedstawienie szczegó-
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łów w ciekawy dla ucznia sposób, a jednocześnie umożliwia całościową 
prezentację zagadnień. Program ten doskonale nadaje się do korelowania pracy 
indywidualnej i zespołowej (zob. prezi). Ciekawe dla uczniów są zadania o cha-
rakterze WebQuest (Kwiatkowska, Lewandowska 2003), który pozwala na efek-
tywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie 
dydaktycznym, ćwiczy sprawność samodzielnego zdobywania informacji 
i ich selekcjonowania. Takie posunięcia są konieczne, aby młodych ludzi – 
„digitalnych tubylców” (Żylińska 2010) – zainteresować i skłonić do działa-
nia. Szansą są właśnie atrakcyjne ćwiczenia tak zaprojektowane, aby spełnia-
ły swój edukacyjny cel. 

Propozycje zagadnień do opracowania w formie WebQuest dotyczyć mo-
gą historii stosunków polsko-rosyjskich na początku XIX wieku, spraw woj-
skowości uwzględniających kwestie techniczne, biografii Ordona, genezy 
utworu i osobistych przeżyć autora wiersza. Wszystkie te zagadnienia oma-
wiane być mogą poprzez wejście w rolę – historyka przygotowującego no-
tatki do napisania książki czy dziennikarza śledzącego historię bohatera lub 
reżysera przygotowującego się do pracy nad filmem, czy też historyka sztuki 
realizującego wystawę poświęconą wojnie polsko-rosyjskiej z 1831 roku. 
Ważne jest także odpowiednie zaprezentowanie prac. Jeżeli uczniowie, 
w ramach projektu gimnazjalnego, przygotują krótki film dokumentalno-
-naukowy i przedstawią go we wszystkich klasach, które w danym roku 
szkolnym omawiać będą Redutę Ordona, korzyści będą jeszcze większe. 

Podczas II etapu także trzeba aktywizować młodzież. Zamiast żmudnego 
śledzenia przypisów, uczniowie mogą, pracując w grupach, przygotować 
quiz dotyczący słów nieznanych dla konkurencyjnego zespołu. Przeprowa-
dzenie takiej zabawy w przyjemny, a jednocześnie bardzo zaangażowany 
sposób pozwoli oswoić się z utworem. Ważne będzie zróżnicowanie ćwi-
czeń. Do niektórych słów, szczególnie dla utworu istotnych, można zasto-
sować krzyżówki tematyczne, kalambury, zabawy oparte na pomyśle koła 
fortuny. Te zajęcia mogą być lekcją językową. Uczniowie porównują defini-
cje słów w różnych słownikach, leksykonach, encyklopediach. Sprawdzają, 
na ile objaśnienia przez nich zredagowane są zgodne z naukowymi źródłami. 
Sprawne przeprowadzenie zajęć pozwoli jeszcze przeanalizować jeden 
z początkowych obrazów poetyckich i włączyć do zajęć przekład interse-
miotyczny. Aktorska recytacja zamknie tę fazę. 

W III etapie, oprócz już wspominanych działań, można dodać przekształca-
nie utworu poetyckiego na artykuł problemowy. Uczniowie, nadając takiemu 
tekstowi tytuł, proponując lid, śródtytuły, ilustracje poglądowe, reprodukcje 
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obrazów, projekt pomnika, przygotują się doskonale do dyskusji na temat po-
stawy Ordona, którą mogą poprowadzić według formuły programów telewizyj-
nych, np. „Wybór należy do ciebie” lub też poprowadzą dyskusję panelową na 
temat postaw Polaków wobec wartości ojczyzny, wolności, heroizmu. 

Warto uwspółcześnić formułę metodyczną i przedstawić, jak wyglądałoby 
widzenie spraw ukazanych w utworze obecnie. Przeprowadzenie wywiadów 
z przedstawicielami różnych opcji politycznych, zaproponowanie umiesz-
czenia przygotowanego artykułu w czasopismach prezentujących określony 
światopogląd na pewno rozbudzi emocje. Ciekawym dla uczniów zadaniem 
będzie przygotowanie blogu i rozwinięcie dyskusji w Internecie. Możliwości 
jest wiele. Wykorzystać można wspomniany już program prezi, w którym 
uczniowie opracują utwór, włączając w określony przez nauczyciela schemat 
odpowiednie fragmenty Reduty ilustrujące określone zagadnienie. Dodają 
przy tym malarskie przedstawienia scen ukazanych w utworze (np. Wojcie-
cha Kossaka), utwory muzyczne, (np. Warszawiankę), dołączą archiwalne 
recytacje utworu i porównawczo – współczesne muzyczne rapowania, za-
mieszczą fragmenty filmów (np. z rekonstrukcji bitwy pod Olszynką Gro-
chowską). Stworzą w ten sposób pewnego rodzaju hipertekst, który po 
omówieniu na lekcji, może dalej być rozbudowywany przez zainteresowa-
nych uczniów. 

Należy pamiętać, aby na lekcjach poświęconych tekstom trudnym stoso-
wać nowy język humanistycznego dyskursu (Szczęsna E. 2004, 29). Poetyka 
intersemiotyczna, wykorzystująca w procesie czytania tekstu narzędzia spoza 
obszaru literaturoznawstwa i językoznawstwa, jest potrzebą chwili, bo – jak 
pokazują przytoczone przykłady – obecne pokolenia młodzieży inaczej od-
bierają tekst, inaczej rozumują, mają inne skojarzenia niż ich rówieśnicy 
sprzed, na przykład, dwudziestu lat. 
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A Secondary School Student Reads Reduta Ordona [Ordon’s Redoubt].  
On Literary Text with a Historical Context in Polonistic Education 

The article raises an issue of students’ cognition of literary texts from the nineteenth century 
included in the core curriculum. The author draws attention to the difficulties associated with 
understanding the literal and metaphorical language that varies from the everyday language of 
the students. The author also introduces methods to mitigate these problems and proposes a 
form of classroom exercises which facilitate the analysis and interpretations of literary works. 
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Straszno i śmieszno.  
Balladyna Juliusza Słowackiego i jej lektura w szkole 

Swoją Balladynę Juliusz Słowacki poprzedził dedykacją, a właściwie listem 
do Poety Ruin, czyli Zygmunta Krasińskiego. Napisał tam między innymi: 
„wychodzi na świat Balladyna z ariostycznym uśmiechem na twarzy, obdarzo-
na wewnętrzną siłą urągania się z tłumu ludzkiego, z porządku i z ładu, jakim 
się wszystko dzieje na świecie”, „niechaj tysiące anachronizmów przerazi śpią-
cych w grobie historyków i kronikarzy”, „Balladyna wbrew rozwadze i historii 
zostanie królową polską, a piorun, który spadł na jej chwilowe panowanie, 
błyśnie i roztworzy mgłę dziejów przeszłości” (Słowacki 1972, 7–8.)1. 

Kończy zaś zaskakującym epilogiem. Oto w akcję włącza się Publiczność, 
która podejmuje dialog z dziejopisem Wawelem: 

PUBLICZNOŚĆ 
Czyjże jesteś stronnik? 
WAWEL 
Jestem sędzia bezstronny i naoczny świadek. 
PUBLICZNOŚĆ 
Jakżeś ty piorunowy opisał przypadek? 
Powiedz! myśmy widzieli rzecz całą do końca. 
WAWEL 
(…) 
Królowa jak Salomon panowała mądrze, 
Więc musiała być mądrą, przy mądrości cnota. 

                                                           
1 Wszystkie cytaty z Balladyny za tym wydaniem. 
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PUBLICZNOŚĆ 
Panie Wawel, za prędka twych sądów szczodrota. 
Było za kulisami stać od pierwszej sceny. 

To dwa mocne i bardzo istotne sygnały, które powinny wyznaczać lekturę 
tego dramatu. Rządzą nim uśmiech (a raczej śmiech), anachronizm, ironia, 
dystans, gra, niejednoznaczność. Ostatnie słowa należą do publiczności: 
„Pochlebiasz, mój łysy, / I królom, i poetom… idź precz za kulisy!” Tak 
kończy się Balladyna. Dlatego lektura pomijająca aspekt zabawy, wyzwolonej 
wyobraźni oraz wszechogarniającej ironii jest – delikatnie mówiąc – słabo 
uprawomocniona. Powiedzmy więcej: jest wyrazem niedoczytania, niedoin-
terpretowania tych fragmentów, które burzą lekturę leniwą, opartą na przy-
zwyczajeniu. 

Balladyna, odkąd się ukazała w druku, należała do tych dzieł Słowackiego, 
które były chętnie czytane, komentowane, wystawiane, została włączona do 
żelaznego kanonu lektur szkolnych (najpierw w szkole podstawowej, obec-
nie w gimnazjum, por. PPK, 40). Problem polega na tym, że jej recepcja jest 
zbyt łatwa i bezproblemowa; często jest Balladyna traktowana jako dramat 
mało skomplikowany, nie sprawiający kłopotów, przystępny dla młodzieży, 
prosty w eksplikacji, a przy tym dobry dydaktycznie, bo wyrazisty. Rezulta-
tem jest czytanie bałamutne, wybiórcze, obok tekstu. 

Z Balladyną problem miał już sam Słowacki. Napisał ją najprawdopodob-
niej tuż po Kordianie, ale na druk czekał całe pięć lat. Traktował ją jak swoi-
sty wybryk wyobraźni, utwór mało poważny, ryzykowny. 

Z recepcją nadgoplańskiego dramatu bywało różnie, niekiedy sprawiał on 
kłopot, kiedy indziej jednak wszelkie niejasności pomijano, a lekturę podpo-
rządkowywano jakiemuś jednemu, akceptowanemu w danym momencie klu-
czowi2. Najpierw zwracano uwagę na szekspirowski charakter dzieła3. Wiktor 
Weintraub, włączając się w ten nurt czytania dzieła, stwierdził nawet, że Sło-
wacki był bardziej szekspirowski niż sam Szekspir, w Balladynie wielu widziało 
kwintesencję stylu szekspirowskiego – polskiemu romantykowi udało się 
wszak połączyć w jedno Makbeta i Sen nocy letniej, Króla Leara i Ryszarda III, 
a i z innych dzieł wielkiego stanfordczyka co nieco tam by się znalazło. 

                                                           
2 Historię recepcji Balladyny omówił Henryk Markiewicz (Markiewicz 1989). Stamtąd czer-

pię informacje na temat różnych interpretacji dzieła. O różnych odczytaniach dramatu pisali 
również Mieczysław Inglot (Inglot 1984) oraz Stanisław Makowski (Makowski 1981). 

3 Tak było od początku, gdy tylko dzieło ukazało się drukiem. O czytaniu Balladyny za po-
mocą Szekspirowskiego klucza szczegółowo pisał Wiktor Weintraub (Weintraub 1977). 
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Z tym wątkiem wiązały się dyskusje na temat tragiczności Balladyny. Sam 
Słowacki nazwał swe dzieło tragedią, jakkolwiek raczej nie przywiązywał 
dużej wagi do takiej kategoryzacji, skoro mówił o nim również jako o baśni 
dramatycznej. Tragiczność polegałaby głównie na tym, że centrum fabuły 
zajmuje seria zbrodni, jej wyznacznikami byłyby więc smutek, groza, domi-
nacja zła. Nie ma tu jednak ani cech tragedii jako gatunku, czy to w rozu-
mieniu Arystotelesa, czy nowożytnych neoklasyków, nie ma też tragiczności 
jako kategorii estetycznej czy egzystencjalnej. Toteż w dyskusjach podkre-
ślano raczej tragiczność ironii życia. A ten trop miał już charakter wybitnie 
romantyczny – wiódł w stronę ironii romantycznej. I nie gatunku dotyczył, 
lecz światopoglądu. 

I tutaj się zaczęły prawdziwe kłopoty. Bo trzeba było sobie powiedzieć, 
czy można w Balladynie znaleźć coś więcej niż tylko grę romantyka z Szekspi-
rem lub popis romantycznej dezynwoltury poety, który potrafi czytelnikom 
grać na nosie. Dostrzegano więc w dramacie historiozofię, wizję pradziejów 
Polski, jej początków, co oczywiście nie było sprzeczne z intencją poety, 
który przecież podobnym sprawom poświęcał sporo uwagi, jednak w pełni 
poważne traktowanie takiego odczytywania historii było przesadą, bo zakła-
dało jednoznacznie poważne potraktowanie świata wykreowanego w drama-
cie. Ten model czytania zakorzenił się jednak, swoją kulminację zyskał 
w czasach socrealizmu, gdy próbowano mówić o Balladynie jako utworze… 
antyfeudalnym (taką lekturę zaproponował sam Kazimierz Wyka, o ile jed-
nak jego interpretacja – choć kontrowersyjna – była uczciwa i przekonująca, 
to w rozwinięciu przez ochoczych kontynuatorów przekształciła się we 
własną parodię). Nie tylko list do Poety Ruin i epilog wówczas nie pasowały, 
nawet interwencja nadprzyrodzona przeszkadzała, wobec czego w insceni-
zacji teatralnej bohaterki nie zabijał piorun, umierała ona na zawał serca 
(takie rozwiązanie pojawiło się w inscenizacji Aleksandra Bardiniego z 1954 
roku). Rzecz ciekawa, polityczne odczytywanie Balladyny ma długą tradycję, 
a zaczyna się niedługo po ukazaniu się dzieła: jednym z najstarszych świa-
dectw jest raport rosyjskiego cenzora, który dostrzegł w nim… satyrę na 
imperium carów. Skądinąd było to spostrzeżenie inteligentne i w pewien 
sposób słuszne, choć niewątpliwie zawężało lekturę. 

Inna linia interpretacyjna wiodła w kierunku metafizyki czy nawet mistyki. 
Do takiego odczytania niewątpliwie zachęcała lektura późnego Słowackiego. 
Według tej interpretacji, Balladyna traktuje o mocy zła, zburzeniu moralnego 
ładu świata, który może odnowić dopiero boska interwencja. Co ciekawe, 
dużą wagę przywiązywano do inspiracji chrześcijańskiej, choć zarówno fabuła, 
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jak i postrzeganie świata są tu pogańskie. Spory dotyczyły postaci głównej 
bohaterki – na ile ona jest zła, a na ile tragiczna (tutaj wraca wątek tragizmu), 
a więc wplątana w odwieczną psychomachię. Taka lektura zyskuje swój 
mroczny i pełen beznadziei wymiar. Wtedy dramat Słowackiego postrzegany 
jest jako przepełniony ciemną wizją świata wypełnionego złem, którym 
rządzą zbrodnia i śmierć, a przed nimi nie ma ucieczki. Tak odczytywali go 
Mieczysław Górkiewicz i Tadeusz Kantor (który formalnie był wtedy auto-
rem scenografii, ale w istocie miał duży wpływ na koncepcję spektaklu) 
w inscenizacji z roku 1973, w której został wyeksponowany motyw wsze-
chogarniającej żałoby. 

I wreszcie ostatni, choć nie mniej ważny trop interpretacyjny: ludowość. 
Odczytywano Balladynę jako utwór sięgający do wyobraźni ludowej, jakkolwiek 
literacko przetworzonej, dostrzegano tu związek (polemiczny?) z Mickiewi-
czem jako prawodawcą polskiej ballady. W takim ujęciu dramat Słowackiego 
byłby odbiciem najbardziej pierwotnego, wiejskiego, niepodległego zepsuciu 
postrzegania ładu w świecie. 

Wszystkie powyżej wspomniane tropy interpretacyjne znajdują swoje od-
bicie w lekturze szkolnej Balladyny, tylko że zostają w niej bądź osłabione, 
bądź zwielokrotnione4. Nie zapominajmy, że dzieło to czytane jest (zależnie 
od zmian programowych i decyzji nauczyciela w całości lub fragmentach) 
przez uczniów pomiędzy dwunastym a szesnastym rokiem życia, częściej 
jednak wcześniej niż później. Recepcja dramatu musi być zatem uproszczona. 

Obecna na niższych etapach edukacji, w najlepszym razie traktowana jest 
jako dzieło wprowadzające w tajniki romantyzmu, w najgorszym jako baśń. 
Dlaczego w najgorszym? Bo jeśli nawet Balladyna jest baśnią, to mroczną, 
okrutną, a przy tym przewrotną i zaskakująco śmieszną. To dzieło stawiające 
przed czytelnikiem duże wymagania, nie ma w nim prostoty i łatwego prze-
słania, gdy tak się je przedstawia, po prostu się je fałszuje. 

Ale nie tylko baśniowość jest tu zwodniczym tropem. Niekiedy Balladynę 
prezentuje się uczniom jako przykład tragedii. Podczas gdy tak być nie po-

                                                           
4 O tym, jak Balladyna jest czytana w szkole, niech świadczy przykład materiałów meto-

dycznych w opracowaniu Danuty Polańczyk (Polańczyk 2003), gdzie zostały zebrane niektóre 
formy odbioru dramatu (polityka, baśniowość, realizm) i zarekomendowane do interpretacji 
szkolnej. Problem polega na tym, że zostały one przejęte z dosyć przypadkowo dobranych 
źródeł bez należytego krytycyzmu, np. w lekturze politycznej powtarza się tezę o feudalnych 
stosunkach społecznych w Balladynie, co może da się wybronić, ale z perspektywy współcze-
snej lektury (zwłaszcza z perspektywy ucznia) jest kwestią kompletnie drugorzędną i wiodącą 
w ślepy zaułek interpretacyjny. 
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winno, ponieważ każdy rys tragiczny znajduje w niej swoje komiczne (albo 
i groteskowe) przedrzeźnienie. Raczej można by powiedzieć, że jest to anty-
-tragedia, jak jest to anty-baśń. 

Zwraca się uwagę na balladowość, ludowość i inne romantyczne cechy. 
Owszem; trzeba sobie jednak zawsze zadać pytanie, czym tutaj jest ballado-
wość (jako swoista kategoria estetyczna, nie cecha gatunkowa) i czemu słu-
ży, a także czemu służy ludowość, też przecież potraktowana przewrotnie. 

O grze z Szekspirem oczywiście nie może być mowy, bo uczeń na tym 
etapie edukacji nie zna jeszcze dzieł angielskiego dramaturga, a na pewno nie 
zna tych dzieł, do których Słowacki nawiązuje. Historiozofia i metafizyka są 
zbyt trudne, więc je też się pomija. 

Porzućmy jednak ton polemiczny. Bo skoro Balladyna jawi się jako dramat 
nieoczywisty i wcale nie taki łatwy w lekturze, to trzeba by przedstawić po-
zytywną propozycję interpretacji. 

Niedawno Włodzimierz Bolecki pokazał, ile ze Słowackiego zaczerpnął 
Witold Gombrowicz, między innymi posłużył się przykładem Balladyny, 
w której dostrzegł zapowiedź Ślubu i przekonująco wskazał istotne paralele, 
nie tylko w fabule i w realizacji podobnych motywów, ale też w wizji czło-
wieka, który ulega transformacji pod wpływem władzy (Bolecki 2010). Ja 
bym powiedział więcej – w tym kłopotliwym dramacie romantyka zawiera 
się zapowiedź dwudziestowiecznego teatru absurdu5, czystej formy Witkace-
go, a nawet postmodernistycznej gry literackiej. Przesadzam? Ani trochę. 
Wychodząca w świat z ariostycznym uśmiechem Balladyna zbiera w sobie 
przedromantyczną tradycję nieoczywistości w literackim opisywaniu świata 
(oprócz wielkich w postaci Szekspira i Ariosta, patronują jej autorzy sowi-
zdrzalscy, a nawet to, co dziś nazwalibyśmy nurtem karnawałowym w dziejach 
kultury) i zapowiada nowoczesne gry z estetyką, która staje wobec problemu 
prawdy literackiego przedstawienia. Romantyzm jest tu zwornikiem – z jednej 
strony ściąga z historii to, co alternatywne, nieklasyczne, nieoficjalne, z drugiej – 
otwiera nurt literatury niepokornej, kwestionującej kanony, podważającej 
formy6 (i Formy). 

Kłopotem dla czytelnika w Balladynie jest nie tylko jej rama (dedykacja 
i epilog), ale jej – mówiąc językiem Słowackiego – „wnętrzna” budowa7. 
                                                           

5 Tezę taką postawił Weintraub (Weintraub 1977). 
6 Właśnie tak, jako grę form, Balladynę potraktował Tadeusz Kantor w swojej inscenizacji 

dramatu, którą przygotował w 1943 roku w teatrze konspiracyjnym. 
7 Markiewicz opisuje ciągnące się przez dziesięciolecia dyskusje o budowie Balladyny, zazna-

cza przy tym, że te same elementy, które przez jednych postrzegane były jako wady konstrukcji, 
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Zbyt często dwa przeplatające się wątki: historia głównej bohaterki i historia 
Goplany, czyta się osobno, jakby toczyły się one niezależnie od siebie. Pro-
blem polega na tym, że są ze sobą ściśle sprzęgnięte i rozdzielanie ich ozna-
cza gwałt dokonywany na tekście. Przyjrzyjmy się im trochę dokładniej. 

Oczywiście wątek Balladyny ma charakter tragiczny, choć w szekspirow-
skim, nie antycznym sensie; to tragedia władzy, namiętności, zła, ale też 
moralnego ładu, który musi zostać odbudowany. Wątek Goplany jest para-
lelny, lecz wobec tamtego odwrócony: też władza, namiętność, zło, lecz 
pokraczne, bezradne, śmieszne. W obu punktem wyjścia jest wola małżeń-
stwa: Kirkora, który u Pustelnika szuka rady, gdzie szukać żony, oraz Go-
plany, która zakochała się w Grabcu. Za radą Pustelnika Kirkor, mściciel 
pokrzywdzonego króla, będzie szukał żony w wiejskiej chacie. Goplana, 
wiedźma i królowa jeziora, już jest zadurzona w wieśniaku. Taki podwójny, 
a zarazem paralelny, jest początek. Tragedia zacznie się od zazdrości wiedź-
my, bo Grabiec jest zakochany w Balladynie, więc trzeba tak zadziałać, żeby 
swoją ukochaną utracił, niechby na rzecz dzielnego rycerza. Można więc 
stwierdzić, że już od zawiązania akcji oba równoległe wątki się przeplatają, 
a właściwie przedrzeźniają. Po jednej stronie mamy władzę (jakkolwiek 
pojmowaną): Pustelnik (wygnany król Popiel III) i graf Kirkor, Goplana, po 
drugiej lud: Grabiec, Wdowa i jej córki. Po jednej mężczyzn, po drugiej ko-
biety; idąc dalej tym tropem: zbrodnie (w historii Pustelnika, w czynie Balla-
dyny) i komiczne, choć nie mniej naganne działania przebiegłych, kierujących 
się niskimi motywami fantastycznych istot; miłość (romantyczną, sentymen-
talną, naiwną) i cynizm wraz z utożsamianym z interesownością rozsądkiem. 
To, co poważne, kontrowane jest śmiesznym i groteskowym, to, co niskie, 
demaskowane przez powagę. Nie jest obojętne, że oba wątki się przenikają, 
a żaden nie ma znaczenia nadrzędnego. 

Co prawda rama dramatu – dedykacja i epilog – mogą sugerować, że do-
minujący jest tu śmiech8, a przynajmniej dystans, sprawa jest jednak bardziej 
skomplikowana. Rzeczywiście, wątek Balladyny jest tu zdecydowanie ośmie-
szony, sparodiowany, pokazany w krzywym zwierciadle. Każde zdarzenie 

                                                                                                                                   
przez innych traktowane były jako walor, efekt romantycznej dezynwoltury estetycznej auto-
ra. Co ciekawe, zazwyczaj analitycy pomijali rolę epilogu, jako elementu zaburzającego lektu-
rę, najwięcej uwagi poświęcił mu Juliusz Kleiner. 

8 W tym kierunku podążył w swojej inscenizacji z 1974 roku Adam Hanuszkiewicz, dla 
niego żywiołem dominującym w Balladynie był śmiech. Co ciekawe, taka interpretacja spotkała 
się z oburzeniem sporej części krytyki, choć przedstawienie zostało dobrze przyjęte przez 
publiczność i utrzymywało się w repertuarze przez długie lata. 
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z tego wątku znajduje przedrzeźnienie w wątku paralelnym. Miłości poważ-
nej, dramatycznej, zostaje przeciwstawiona miłość pokraczna. Namiętności 
władzy – władza przypadkowa i groteskowa. Nadprzyrodzonemu ładowi 
moralnemu – bajeczny, karnawałowy nieład. Tyle że śmieszne kompromitu-
je powagę, ale nie unieważnia strasznego. Tragiczny wątek Balladyny jest 
paralelnie ośmieszany przez jego parodię, a ostatecznie zostaje skompromi-
towany w epilogu (gdzie zostaje wyeksponowana teatralność, sztuczność, ale 
też mistyfikacja i manipulacja oficjalnej historiografii). Równocześnie jednak 
komiczny wątek Goplany i Grabca zmierza ku elegijnej konkluzji. Bo zara-
zem jest straszno i śmieszno, śmieszno i straszno. 

Istota Balladyny polega na tym, że jest to dramat zbudowany na niejedno-
znaczności i ambiwalencji9. Rzeczywiście: centralną kategorią jest tu ironia 
romantyczna. Ale można powiedzieć więcej – pojawia się tu zapowiedź iro-
nii (po)nowoczesnej, sięgającej głęboko w aporie świata, dotykającej stano-
wiącego jego fundament absurdu10. Bo ład moralny jest tu względny. Tak, 
piorun zabija zbrodniczą królową. Jeśli jednak widowisko wcale na tym się 
nie kończy, ale jego finał zostaje zdemaskowany w swojej sztuczności 
i konwencji, to znaczy, że wiara w moc nadrzędnej instancji czuwającej nad 
porządkiem w świecie jest słaba. Nie jest może zatem nadużyciem zamiana 
pioruna w zawał serca, bo obie te ingerencje (nadnaturalne czy naturalne, 
wszystko jedno) w działania człowieka są tak samo wyznaczone przez wyob-
raźnię literacką i tak samo są przedmiotem jakiejś opowieści. I tylko opowieści. 

Poeta dokonuje zatem swoistej (do tysiąca anachronizmów dodajmy jeszcze 
ten) dekonstrukcji11 – zarazem działania literackiego, jak i sposobu mówienia 
                                                           

9 Markiewicz tak skomentował fakt, że Balladyna z trudem poddaje się interpretacji: „Co się 
na tę wieloznaczeniowość składa? Przede wszystkim wysoki stopień niedookreślenia przebie-
gu zdarzeń, motywów postępowania oraz charakterów postaci. Wbrew arbitralnym, 
a sprzecznym z sobą twierdzeniom tekst dramatu nie pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć 
[któregokolwiek z dylematów interpretacyjnych – K.B.]” (Markiewicz 1989, 82). 

10 Zwłaszcza w znaczeniu, jakie tej kategorii nadawał Richard Rorty. Tak koncepcję Ror-
ty’ego streścił Michał Paweł Markowski: „[ironia to – K.B.] postawa antymetafizyczna, świa-
doma tymczasowości każdego opisu rzeczywistości i braku słownika finalnego, w którym 
można by dokonać wyczerpującego opisu świata. Ironista, w przeciwieństwie do metafizyka, 
który wierzy w istnienie prawdziwej natury zarówno świata, jak człowieka, utrzymuje, że 
człowiek jest jedynie ‘pozbawioną ośrodka siecią przekonań i pragnień” (Burzyńska, Mar-
kowski 2007, 486). 

11 Niech to słowo tu nie dziwi, Balladyna ze swej istoty (struktury) wydaje się głęboko de-
konstrukcyjna, a przynajmniej tak może być współcześnie odczytywana. Zapowiedział to już 
Markiewicz: „Ale może (…) jakiś dekonstrukcjonista odczyta ją (…) jako obiekt «nierozstrzy-
galności interpretacyjnej»” (Markiewicz 1989, 81). 
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o świecie. Pokazuje, gdzie w literaturze tkwi słabość, w jakim stopniu ona jest 
tylko literaturą. Mówi Wawel (koniunkturalista, manipulator, cynik i ironista): 

Sądzę o piorunie, 
Że kiedy burza bije, trzeba bić we dzwony, 
Że gałązka laurowa lepsza od korony, 
Bo w laur piorun nie bije ani głowie szkodzi. 

Bycie poetą byłoby zatem gwarancją bezpieczeństwa, na pewno większą 
niż angażowanie się w politykę czy pisanie historii. Poeta tworzy światy al-
ternatywne, literackie, nad którymi bez reszty panuje. Miejscem, w którym 
przebywa, jest sama twórczość. Tyle że twórczość służy mówieniu o świecie. 
A świat poddaje się ironii oraz interpretacji, bo tak w gruncie rzeczy jest 
nieuchwytny i trudny do jednoznacznego opisania. Jest równocześnie 
straszny i śmieszny, poważny i groteskowy, patetyczny i karnawałowy, 
prawdziwy i konwencjonalny. Balladyna w takiej lekturze okazuje się dramatem 
śmiesznym i strasznym. Śmiesznym, bo rządzi nią duch parodii. Strasznym, 
bo mówi o świecie rzeczy bardzo poważne i niepokojące: karnawał nie jest 
w stanie odczarować zła, Forma, choć ośmieszona, w istocie rządzi światem. 

Jak z tak czytanym Słowackim iść do szkoły?12 Czy gimnazjaliście mówić 
o niejednoznaczności świata, który nie poddaje się prostej wykładni?13 Może 
nie trzeba mu nic mówić. Niech sam tę niejednoznaczność odkryje. Warto 
natomiast Balladynę z nim porządnie przeczytać. Żeby zobaczył, jak bardzo 
nowoczesny jest to dramat. Owszem, język romantyczny stanowi tu trudność, 
ale właśnie gra, parodia mogą pomóc w oswojeniu tego języka i konwencji, 
która wewnątrz dzieła ulega ośmieszeniu, a co za tym idzie reinterpretacji. 
Uczeń, obcując z kulturą współczesną, również tą popularną, nieustannie 
spotyka się z przewrotnością, z przewracaniem na nice form. On cały żyje 
                                                           

12 Bolecki pisze: „Gombrowicz w Ferdydurke szydzi ze szkolnej lektury Balladyny sprowa-
dzającej ten dramat Słowackiego do kwestii zupełnie nieistotnych („cuda i czary”), a całkowi-
cie pomijającej problematykę, którą w Ślubie uznał za jeden z najważniejszych problemów 
dwudziestowiecznej antropologii filozoficznej” (Bolecki 2010, 187). Dodajmy: „kwestie 
zupełnie nieistotne” wciąż dominują w szkolnej recepcji dramatu. 

13 Markiewicz sformułował to pytanie jeszcze mocniej: „Czy tak skomplikowana konstruk-
cja [Balladyny – K.B.] jest w pełni przyswajalna dla licealisty, a nawet studenta – można wąt-
pić” (Markiewicz 1989, 81). Skoro nie dla licealisty i studenta, to tym bardziej nie dla gimna-
zjalisty. Dlatego trudno mówić o pełni odbioru (zresztą nigdy nie do ogarnięcia w jakiejkol-
wiek lekturze, a zwłaszcza szkolnej), trzeba raczej mówić o kierunku interpretacji, możliwie 
przystępnym, atrakcyjnym, otwierającym na ciekawe i pożyteczne konsekwencje intelektualne, 
odwołującym się do doświadczeń estetycznych i życiowych ucznia. 
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w postmodernistycznym karnawale. Który skądinąd jest karnawałem serio, 
dotykającym spraw najpoważniejszych, ale bez uznawania władzy powagi. 

Nauczyciel ma do dyspozycji dwa sposoby czytania Balladyny w gimna-
zjum: w całości lub we fragmentach. Lektura w całości oczywiście może być 
trudna, nie tyle ze względu na fakt, że dramat jest obszerny, ile z uwagi na 
język, który odległy jest od tego, którym na co dzień posługują się młodzi. 
Zapoznanie się z całym utworem ma jednak tę zaletę, że dopiero wówczas 
możemy dostrzec paralelizm budowy dramatu i toczące się w nim gry powa-
gi i śmiechu, konwencji literackich, umowności. Jeśli jednak nauczyciel zde-
cyduje się na lekturę fragmentów, powinien je starannie dobrać, żeby poka-
zać to, co w dziele najważniejsze. Na przykład mogłyby zostać zderzone 
dwie sceny obejmowania władzy: przez Grabca i przez Balladynę. I one 
powinny być poddane konfrontacji z epilogiem. 

Czego należałoby unikać? Na pewno Balladyna nie jest dziełem, które mo-
głoby służyć wyjaśnieniu uczniowi istoty tragizmu, a zwłaszcza cech gatun-
kowych tragedii. Ślepą uliczką byłaby lektura powierzchownie polityczna lub 
(zwłaszcza) historiozoficzna, np. eksponująca cechy narodowe Polaków, bo 
oznaczałoby to ideologiczne doszukiwanie się w dziele gotowych tez. Ryzy-
kowne jest skupianie się na baśniowości, choć ten trop może być interesujący, 
jeśli nauczyciel uwrażliwi uczniów na grę z konwencją baśni, którą podejmu-
je tu autor. Konteksty historyczne lub historycznoliterackie domagałyby się 
od nauczyciela wprowadzenia dodatkowej wiedzy; oczywiście Balladyna jest 
dziełem w pełni romantycznym, więc da się na jej przykładzie pokazać pod-
stawowe założenia estetyki i światopoglądu tej epoki, można to jednak zro-
bić dopiero w ostatniej klasie gimnazjum, w dodatku z uczniami zdolnymi. 

Najwłaściwszy wydaje się znany uczniom kontekst postmodernistycznej 
kultury popularnej, w której zderzane są z sobą różne konwencje estetyczne. 
To rodzaj zabawy, więc można Balladynę w punkcie wyjścia potraktować jako 
pretekst do zabawy (np. zabawy w teatr z wszystkimi jego sztucznościami 
i umownościami). Nie można się jednak na tym zatrzymywać, bo w ten sposób 
zatracilibyśmy sens i cel lektury. W odpowiednim momencie nauczyciel powi-
nien przekierować uwagę uczniów w stronę tego, co w dziele poważne. Chodzi 
jednak o to, żeby uczeń sam wyciągnął wnioski: co wynika z tego, że wątki serio 
(niekiedy aż okrutne i bolesne) są przedrzeźniane, a z kolei z wątków buffo 
wyłania się powaga? Balladyna może stać się pretekstem do refleksji nad znacze-
niami zawartymi w grach konwencji, które proponuje współczesna kultura: nic 
nie jest jednoznaczne, wszystko może zostać poddane interpretacji (nie zawsze 
uczciwej) – przykładem jest tu kronikarz Wawel – zadaniem odbiorcy jest za-
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chowanie czujności i uwagi. Jesteśmy jak Publiczność z epilogu, która przecież 
widzi i potrafi krytycznie ocenić to, co jest jej przedstawiane. 

Balladyna „urąga tłumowi ludzkiemu, z porządkowi i ładowi, jakim się 
wszystko dzieje na świecie”. Taka jest jej wymowa. Zarazem stanowi wyraz 
gry literackiej. Jej lektura powinna zmierzać do odkrycia niejednoznaczności, 
którą wyraża. A nawet więcej: powinna być przykładem lektury, w której 
czytelnik zmaga się z dużym wyzwaniem estetycznym i intelektualnym. Bo 
szkoła interpretacji to nauka zmagania się z wyzwaniami świata, który 
w swej istocie nie jest jednoznaczny. 
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Frightfully and Ridiculously. Balladyna by Juliusz Słowacki and Reading It at School 

Balladyna by Juliusz Słowacki is a text which causes controversy as its interpretation cannot be 
unequivocal – it results from the plot based on the rule of parallelism and parody as well as 
its structure and its frame that is an evident sign of irony. The history of critical reception of 
Balladyna demonstrates how difficult it is simply to read this drama. It can be regarded as a 
quintessence of Romantic playing with conventions, but it contains many elements of pre-
-Romantic tradition and it also opens the aesthetic and worldview perspectives for modern 
and postmodern literature. Such multidimensional drama is included in a core curriculum at 
lower secondary school. It is a source of difficulties for teachers and students and it is often 
read in too simplified manner during the lessons. The aim of the article is to present a sug-
gestion of such attitude towards the drama that can help to discover the play of ambiguous 
perspectives that is inscribed in it. 

Key words: Balladyna, Słowacki, interpretation, irony, school 
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Zwierzęta a dydaktyka literatury.  
Wokół szkolnej lektury powieści Olgi Tokarczuk  

Prowadź swój pług przez kości umarłych 

Nowa podstawa programowa na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej 
w zakresie rozszerzonym proponuje między innymi lekturę powieści Olgi 
Tokarczuk. To, która z książek znanej prozaiczki będzie czytana, zależy 
oczywiście od nauczyciela. Zapewne ankieta przeprowadzana wśród nauczy-
cieli, wskazałby nie tylko na ich preferencje czytelnicze, ale przede wszyst-
kim na utylitarność wyboru. I choć to wszystko hipotezy, zaryzykowałabym 
stwierdzenie, że popularnością cieszyłby się Prawiek i inne czasy, ponieważ 
sami nauczyciele, jeśli nawet nie sięgnęli po tę powieść, to mieli możliwość 
zapoznać się z jej fragmentem na przykład w podręczniku do klasy pierwszej 
wydawnictwa „Stentor”, lub Bieguni – powieść nagrodzona podwójnie, bo 
przez czytelników „Gazety Wyborczej” (Nike czytelników) i jury Nagrody 
Literackiej Nike. Zresztą taki wybór nie wydawałby się kontrowersyjny. 
Wyżej wymienione powieści dawałyby szanse na podjęcie ważkich „poloni-
stycznych” problemów, czasami na wyrost nazywanych egzystencjalnymi. 
Ale co właściwie kryje się za „egzystencją”? Właściwie niewiele – burzymy 
mur, zza którego dobiega głos, a tam … pustka. To już wie każdy uczeń, 
który przeczytał Dziewczynę Bolesława Leśmiana. Dlatego jako nauczyciel 
praktyk opowiadam się przeciwko pustosłowiu, opowiadam się przeciwko 
„egzystencji”, która na lekcjach języka polskiego jest słowem wytrychem 
z frekwencją przyprawiającą o zawrót głowy. Powiedzmy „dość” wyborom 
moralnym, mesjanizmom, tragizmowi, wielkim bohaterom. To męczące. 



252 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Przewietrzmy klasę i kanon, dajmy odetchnąć uczniom i sobie. A więc, co 
czytać, aby porzucić wielki heroiczny świat albo w ogóle go przenicować 
i dotknąć „egzystencji”, ale korzystając z kuchennych schodów? 

Oczywiście, cała literatura traktuje o człowieku, ale przy okazji czasami 
zauważa jeszcze naszych braci mniejszych. Czy zauważają ich także lekcje 
języka polskiego? Raczej nie, bo taki problem w konfrontacji z wielką literaturą 
narodową i powszechną zresztą też, w sąsiedztwie wielkich filozoficznych haseł 
i filologicznych zagadnień, może być uznany za polonistyczny „obciach”. 
Wyjątkiem jest Jan od Biedronki, choć wydaje się, że jego obecność w kanonie 
lektur, jak dotąd jest podyktowana względami pragmatycznymi – w najgor-
szym metodycznym wykonaniu poezja księdza Jana Twardowskiego ilustruje 
postawę franciszkańską. 

A gdyby tak poczytać o zwierzętach… „Po cóż patrzeć na zwierzęta?” – 
tak pytał kiedyś John Berger w zajmującym eseju, w którym w oparciu 
o liczne przykłady śledził zjawisko postępującej marginalizacji zwierząt 
w świecie zachodnim i konsekwencji tego procesu dla człowieka (Berger 
1999, 7). Olga Tokarczuk w powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych, 
i to właśnie dla tej książki widzę w szkole realną szansę, bacznie przygląda 
się zwierzętom, ale jeszcze baczniej ludziom, po to, aby zdemaskować hipo-
kryzję antropologicznych założeń i rozprawić się z gatunkowym szowini-
zmem, pozwalającym człowiekowi na wiarę w ludzką supremację w naturze. 
A tego w szkolnej dydaktyce literatury prawie nie było1. Konflikt człowiek – 
zwierzę w powieści jest ukazany jako agon, którego naturalną przestrzenią 
jest las. Jednak, aby zobaczyć w ten sposób świat, należy zdecydować się na 
oddalenie. Bohaterka/narratorka powieści, kiedyś nauczycielka angielskiego, 
teraz bezrobotna z sezonowym zajęciem polegającym na pilnowaniu zimą 
domków letniskowych, jest outsiderką, nieakceptowaną przez tak zwanych 
normalnych ludzi. Mieszka, jak sama określa miejsce, na Płaskowyżu. To 
przestrzeń tylko dla wytrwałych, którzy bardziej cenią sobie wolność niż 
bezpieczeństwo i wygodę. Zresztą Płaskowyż nie jest arkadią i nawet jej nie 

                                                           
1 Z takich właśnie powodów postulowałabym, aby powieść lub jej fragmenty zapropono-

wać cudzoziemcom uczącym się języka polskiego. Odpowiednio dobrane fragmenty z powo-
dzeniem mogłyby stanowić przeciwwagę dla narodowo zaangażowanej literatury polskiej, 
w której przykłady obfituje kurs języka polskiego. Czytane fragmenty mogłyby dotyczyć 
niezwykle oryginalnych opisów przyrody, które nakłaniają do mówienia o wizji świata, ba-
śniowości i mityzacji przestrzeni. Za szczególnie interesujące, także dla studentów, uważam 
fragmenty przedstawiające naszego południowego sąsiada – Czechy. Zebrany materiał mógł-
by posłużyć dyskusji nad wizerunkiem Czecha i Czech w powieści Olgi Tokarczuk. 
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udaje. Zima zmusza do pokory nawet najbardziej twardych miejscowych, 
jednak mistyka miejsca nie pozwala na ucieczkę tym najbardziej wrażliwym. 
Wystarczy jedynie zmienić perspektywę oglądu świata, aby poczuć tremendum 
w spotkaniu z naturą. Udziałem bohaterki staje się ikaryjskie spojrzenie − 
patrzy na przestrzeń, w której żyje, ze wzniesienia: 

Pejzaż, który się przede mną otworzył, składał się z odcieni bieli i czerni, 
przeplecionych ze sobą liniami drzew na miedzach między polami. (…) Wi-
działam piękne figury geometryczne pól, pasy i prostokąty, każdy inny 
w swej strukturze, o własnym odcieniu, inaczej nachylony do pospiesznego 
zimowego Zmierzchu (Tokarczuk 2009, 62). 

To znany także uczniom romantyczny motyw, który nakazuje kończyć 
wiersz pełną podziwu samogłoską „Aaa”. Ale Tokarczuk nie poprzestaje na 
analogii do Sonetów krymskich. Ten, kto widzi inaczej, już nigdy nie wróci do 
postrzegania sprzed iluminacji. „Widziałam” jest czasownikiem profetów. 
„Otwierający się pejzaż” odsłania przed widzem to, co do tej pory było 
ukryte, boskie uporządkowanie. To, co z ludzkiej perspektywy pozornie jest 
chaosem, z perspektywy boskiej jest kosmosem. Bohaterka powieści miała 
wgląd w taką właśnie perspektywę i pragnie jej dla całej struktury świata. 

Zaczyna od lasu, który stał się jej naturalną przestrzenią. Jest jego strażnicz-
ką i jednocześnie widzem spektaklu natury. Drzewa stanowią dla niej natural-
ną kurtynę lub kulisy, w zależności od pory dnia i aktu przedstawienia: 

Wracałam okrężną drogą, było już dobrze po południu. Wtedy na skraju lasu 
zobaczyłam białe Lisy, dwa. Szły powoli, jeden za drugim. Ich biel na tle zielonej 
łąki była nie z tego świata. Wyglądały jak służba dyplomatyczna z Królestwa 
Zwierząt, która przybyła tu na rozpatrzenie sprawy (Tokarczuk 2009, 166). 

Las jest tłem liturgicznego przedstawienia, w którym światło buduje sa-
crum. Zamiast rozety w katedrze gotyckiej natura oferuje rozświetlony bielą 
fronton lasu. Kto nie rozumie tego monumentalnego piękna, jest skazany na 
estetyczną, ale i egzystencjalną aberrację. Tak jak Studzienni, rodzina przy-
jeżdżająca co piątek do swojego domku letniskowego. Porządkując ogród 
wokół domu, sprzeniewierzają się porządkowi natury, porządkowi lasu: 

Zgodnie zajęli się wyrywaniem roślin, które dotąd rosły koło ich domu, żeby 
posadzić inne, które kupili w sklepie. Trudno było zgadnąć, jaką kierowali się 
logiką. Dlaczego nie podobał się im czarny bez, a na jego miejsce woleli wisterię. 
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Ułożyli przed domem kamienie w fantazyjny kopiec i obsadzili go iglakami, 
jak mówili: tują, kosodrzewiną, cyprysikami i jodłami. Bez żadnego sensu, 
według mnie (Tokarczuk 2009, 176). 

Człowiek, nieudolnie naśladując naturę, buduje groteskowe twory, które 
poprzez tradycję próbuje wpisać w typowo polski pejzaż: „Najmniejszy 
dom, pod mokrym laskiem, zakupiła niedawno hałaśliwa rodzina z Wrocławia. 
(…) Dom miał być przebudowany i zmieniony w dworek polski – dobuduje 
mu się kiedyś kolumny i ganek, z tyłu będzie basen” (Tokarczuk 2009, 67). 
Las w tym przypadku jest wielce pożądaną dekoracją, która wspiera „asymi-
lacyjne” dążenia nowych nabywców domu. Chcą koniecznie wpisać się 
w szersze tło, zaznaczyć swoją obecność, podkreślając zasiedziałość w no-
wej przestrzeni przez „udawanie” zasady decorum. Kreują „tak zwany” rene-
sansowy krajobraz uniwersalny, w którym proporcjonalnie rozkładają się 
elementy architektury i natury, tworząc niemalże boską harmonię. Jednak 
ten pospiesznie wyczarowywany polski koloryt lokalny w ich wykonaniu jest 
groteskowy. Dom jest swoistego rodzaju simulacrum – odzwierciedleniem 
czegoś, co tak naprawdę nie istnieje. Mający dopiero powstać dworek jest 
w samej swej istocie paradoksalny: dwór, który jako symbol tradycji i prze-
szłości ma być dopiero wykoncypowany na bazie nierzucającego się w oczy 
istniejącego już domu, w zupełności łamie zasadę decorum. Przedmiotowo 
potraktowany las, sprowadzony jedynie do funkcji scenografii dla farsowej ar-
chitektury dworkowej, zostaje ośmieszony, powiedzmy po gombrowiczowsku: 
„upupiony”. Można uznać, iż w powieści Tokarczuk estetyka ma wiele wspól-
nego z etyką. Pogwałcenie naturalnego piękna lasu, poddanie w wątpliwość 
jego mistycyzmu jest konsekwencją antropologicznego fundamentalizmu 
estetycznego. Opozycja piękno – kicz wywołuje kolejną: dobro – zło. 

Jedynie poezja nie sprzeniewierza się mistyce lasu. Porządek słów może 
ocalić irracjonalną więź nadwrażliwców z lasem, stąd w powieści cytaty 
z Blake’a. Poeta nie tylko jest cytowany dosłownie, bohaterka przecież wraz 
ze swoim przyjacielem zastanawia się nad możliwościami przekładu nie-
przekładalnej metafizyki angielskiego poety. Poezja Blake’a zamieszczona 
w mottach kolejnych rozdziałów prowadzi czytelnika przez gąszcz pojawia-
jących się znaczeń. Blake dla bohaterki to metafizyczny znawca natury, stąd 
trudno wyobrazić sobie las u Tokarczuk bez obecności boskiego słowa: 
„Błąkająca się sarna po lesie / Ludzkiej Duszy niepokój niesie” (Tokarczuk 
2009, 100). Zatem człowiek u Tokarczuk to nie tylko homo ferus – przybysz 
z lasu, ale to właśnie las jest metaforycznym wyobrażeniem człowieka. Błą-
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kanie się, poszukiwanie, strach, labirynt – elementy określające las, budują 
także diagnozę psychiki człowieka. 

Jak łatwo zauważyć, bohaterka powieści, z racji tego, że jest zdeklarowaną 
czytelniczką Blake’a i posiada zupełnie inną perspektywę oglądu świata, jest 
zwolenniczką odmiennych estetycznie spektakli. Idąc do lasu, zauważa podry-
wające się do lotu stado kwiczołów. Patrzy na nie jak na dzieło sztuki, szukając 
uogólnień i parabolicznych konstrukcji. Wykład, w którym zaznacza, że 

Stado (…) potrafi walczyć, dość specyficznie i perfidnie, umie się też ze-
mścić – szybko wzbija się w powietrze i jak na komendę wypróżnia się na 
prześladowcę, dziesiątki białych ptasich kup spadają na piękne skrzydła Ja-
strzębia, brudząc je, sklejają, kwas żre pióra. (…) Unikają go [jastrzębia] też 
swoi, inne Jastrzębie. Wydaje im się trędowaty, zarażony straszną chorobą. 
Jego majestat poniósł szwank. Wszystko jest dla Jastrzębia nie do zniesienia 
i zdarza się, ze Ptak ginie (Tokarczuk 2009, 120), 

jest opowieścią o ludziach. Prawo silniejszego, prawo grupy, strach przed 
innością – te wszystkie niepisane reguły zewnętrznego świata, przed którym 
skutecznie chroni się bohaterka, są ilustrowane „żywotami’ zwierząt. Ale do 
czasu, ponieważ w strukturę lasu – porządku natury wkrada się zbrodnia 
podyktowana nie instynktem lub koniecznością a okrucieństwem. 

Bohaterka znów wędruje wzdłuż kulis świata – ściana lasu cudownie eks-
ponuje aktorów spektaklu: „Z bardzo daleka zobaczyłam znajomego Lisa, 
o którym mówię Konsul – taki wytworny i dobrze wychowany. (…) Lis mi 
zniknął z oczu, a ponieważ nie miałam nic innego do roboty, poszłam skra-
jem lasu w jego stronę” (Tokarczuk 2009, 122). Lis, podobnie jak królik 
z Alicji w Krainie Czarów, prowadzi do makabrycznego odkrycia. Tym razem 
kurtyna lasu odsłania scenę tragedii: „Wielki czarny kształt na śniegu, za-
schnięte plamy krwi. W pobliżu, nieco wyżej Konsul. Spojrzał na mnie prze-
ciągle, spokojnie, bez strachu, jakby mówił: Widzisz? Widzisz? Pokazałem 
ci, ale teraz ty musisz się tym zająć” (Tokarczuk 2009, 123). Widoczne na 
śniegu ślady innych zwierząt każą przypuszczać, że przybyły one, aby 
uczestniczyć w misterium śmierci i żałoby. Las zatem staje się na podobień-
stwo romantycznego ujęcia natury świadkiem okrutnej zbrodni, który prze-
chowuje pamięć o wyrządzonej krzywdzie i domaga się sprawiedliwości. 

Las wydaje się ogromną czeluścią, która zasysa człowieka. Czym to skut-
kuje dla dydaktyki literatury? Może tym, że powieść Prowadź swój pług… jest 
samotną wyspą na morzu „szkolnych” tekstów. Jedyne analogie, jakie się 
nasuwają, dotyczą poezji Bolesława Leśmiana, jednak o ile w wierszu Topielec 
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natura domaga się ofiary, to u Tokarczuk las potrzebuje raczej zadośćuczy-
nienia. U Leśmiana nałożyły się na siebie dwa porządki: wody i roślin − 
zieleń prowokuje do skoku tak jak woda. W powieści Prowadź swój pług… las 
kusi, wysyłając posłańców: 

Wnętrzak, kiedy przychodził na fermę i patrzył przez okno, widział las, ścianę 
lasu pełnego paproci, i tamtego dnia zobaczył piękne puszyste, dzikie rude Li-
sy. Nie bały się zupełnie; siadały jak psy i patrzyły na niego nieustannie wyzy-
wająco. (…) lecz im bliżej podchodził, tym bardziej one cofały się w las, jesz-
cze nagi i mokry o tej porze roku. (…) Lisy prowadziły z nim dziwną grę, zni-
kały mu z oczu i pojawiały się znowu, dwa, trzy, a potem wydawało mu się, że 
widzi też i piękne, puchate młode Liski. I w końcu, gdy jeden z nich, ten naj-
większy (…) usiadł przed nim (…) Wnętrzak przykucnął z wrażenia i posuwał 
się pochylony do przodu, (…) na co ów Lis być może się skusi i w ten sposób 
zamieni się w piękny kołnierz. (…) Nogawka spodni podwinęła się i poczuł na 
kostce coś zimnego i metalowego” (Tokarczuk 2009, 206). 

Tokarczuk pokazuje niesamowitą, bo nieznaną do tej pory ludzkiemu do-
świadczeniu, relację zwierzęcia z człowiekiem. Lis w wyrafinowany sposób, 
jak najbardziej ludzkimi metodami, morduje swojego oprawcę. Zaś las jest 
milczącym sprzymierzeńcem takiego sposobu wymierzania kary: „Po chwili 
przeciążona brzoza złamała się i w ten sposób Wnętrzak znalazł spoczynek 
na ziemi, w zagłębieniu po glinie, gdzie pod podszyciem szykowały się do 
wzrostu pędy paproci” (Tokarczuk 2009, 207). Hodowca lisów jest Leśmia-
nowskim topielcem, którego 

Wówczas demon zieleni wszechleśnym powiewem 
Ogarnął go, gdy w drodze przystanął pod drzewem, 
I wabił nieustannych rozkwitów pośpiechem, 
I nęcił ust zdyszanych tajemnym bezśmiechem, 
I czarował zniszczotą wonnych niedowcieleń, 
I kusił coraz głębiej – w tę zieleń, w tę zieleń! 
Leśmian 1983, 47 

Las żyje i − można zacytować romantyka − „czuje”. U Tokarczuk to 
przestrzeń zbuntowana, nastawiona na rewolucję wobec morderczych rzą-
dów człowieka. Cichy i inteligentny las wykorzystuje swoją przewagę. Zwy-
kle to jego się obserwuje albo pomija, sprowadzając do funkcji tła albo pej-
zażu, jest przecież przez ludzkie oko reifikowany. Tymczasem to on zaczyna 
patrzeć na człowieka: „Ten, kto rzuca spojrzenie, / jest zawsze podmiotem, 
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/ ten zaś, który jest jego celem / jest zawsze zmieniony w przedmiot” 
(M. Jay; Charewicz 2007, 24). Człowiek po takiej zmianie ról czuje się co 
najmniej nieswojo. Spojrzenie lasu wytrąca go z poczucia bezpieczeństwa2. 

Kim jest bohaterka/narratorka wobec patrzącej natury? Chyba jej sprzymie-
rzeńcem. Kimś, kto jest wyposażony w umiejętność empatii. Obserwując świat, 
nie zazdrości zwierzętom tego, czego sama nie posiada (by przywołać sławione 
przez Nietzschego szczęście krowy „uwiązanej u kołka chwili”) ani nie postuluje 
sentymentalnego, ośmieszonego przez czas „powrotu do natury”. Chodzi jej 
raczej o zawiązanie przymierza ze zwierzętami. Opierałoby się ono na niwelo-
waniu podziału pomiędzy nimi a ludźmi. Z pomocą w zrozumieniu problemu 
przychodzi filozofia, np. według Heideggera rośliny są pozbawione świata, 
zwierzęta są ubogie w świat, natomiast człowiek zdefiniowany jest jako ten, kto 
świat tworzy (Mościcki 2009, 61). Dwadzieścia lat później Heidegger weryfikuje 
swoje poglądy i dopowiada, że „Śmiertelni to ludzie. Zwą się śmiertelnymi, 
bo mogą umierać. Umierać znaczy: podołać śmierci. Tylko człowiek umiera. 
Zwierzę ginie. Ani przed sobą, ani za sobą nie ma ono śmierci jako śmierci” 
(Mościcki 2009, 62). Derrida nie zgadza się na taką kategoryzację: 

Pośród nie-ludzi, i w oderwaniu od nie-ludzi, istnieje ogromna wielość innych 
istot żywych, które w żadnym razie nie dają się ujednolicić, chyba że poprzez 
przemoc i celowe pominięcie, w kategorie tego, co nazywamy zwierzęciem lub 
zwierzęcością w ogóle. Istnieją po prostu zwierzęta i zwierzosłowo. Pomieszanie 
wszystkich różnych od człowieka istot żywych w ogólnej kategorii zwierzęcia jest 
nie tylko wykroczeniem (…), to także zbrodnia: zbrodnia nie przeciw zwierzęco-
ści, lecz właśnie pierwsza zbrodnia wobec zwierząt (Mościcki 2009, 64). 

Ucieczka od antropologii daje nową możliwość spojrzenia na śmierć zwie-
rząt. Jeśli pomyślimy za Derridą i Agambenem śmierć, „która nie będzie ani 
ludzka, ani zwierzęca, to okaże się, że wszystkie istoty żywe mają do niej 
równy dostęp” (Mościcki 2009, 67). Takie ujęcie wydaje się fascynować 

                                                           
2 O podobnym doświadczeniu wspomina Witold Gombrowicz: „Spacerowałam po alei eu-

kaliptusowej, gdy wtem zza drzew wylazła krowa. Przystanąłem i spojrzeliśmy sobie oko 
w oko. Jej krowiość zaskoczyła do tego stopnia mą ludzkość – ten moment, w którym spoj-
rzenia nasze się spotkały, był tak napięty – że stropiłem się jako człowiek, to jest w moim, 
ludzkim, gatunku. Uczucie dziwne i bodaj po raz pierwszy przez mnie doznane – ten wstyd 
człowieczy wobec zwierzęcia. Pozwoliłem, żeby ona spojrzała na mnie i zobaczyła mnie – to 
nas zrównało – wskutek tego stałem się także zwierzęciem – niedozwolonym. Poszedłem 
dalej podejmując przerwany spacer, ale poczułem się nieswojo… w naturze, która osaczała 
mnie zewsząd i jakby… oglądała mnie” (Gombrowicz 1997, 34). 
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Tokarczuk, której bohaterka/narratorka potrafi pomyśleć świat jako wspól-
ną przestrzeń wszystkich istot żywych, zaś śmierć jako coś mimo wszystko – 
wbrew jej nieuchronności i koniecznemu cierpieniu – przygodnego, coś, co 
– dopóki nie dotknie – nie definiuje jednostkowego życia w żadnym istot-
nym wymiarze. Dlatego tak bardzo nie godzi się na polowania: 

Patrzcie, jak funkcjonują te ambony. To jest zło, trzeba ten fakt nazwać po 
imieniu; przemyślne, perfidne i wyrafinowane zło – budować paśniki, sypać 
tam świeże jabłka i pszenicę, wabić Zwierzęta, a kiedy się już oswoją i przy-
zwyczają, strzelić im z ukrycia, z ambony w głowę. Chciałabym znać pismo 
Zwierząt (…) – znaki, którymi można by było pisać dla nich ostrzeżenia: „Nie 
podchodźcie tam”. To jedzenie niesie śmierć. Trzymajcie się z dala od ambon, 
nie wygłoszą z nich do was żadnej ewangelii, nie dostaniecie tam dobrego sło-
wa, nie obiecają wam zbawienia po śmierci, nie zlitują się nad waszą biedną du-
szą, bo duszy nie macie. Nie zobaczą w was bliskich sobie, nie pobłogosławią 
was. Duszę ma najpodlejszy zbrodniarz, lecz nie ty, piękna Sarno, ani ty, Dzi-
ku, ani ty, dzika Gęsi, ani ty, Świnio, ani ty, Psie (Tokarczuk 2009, 129). 

Zresztą u Tokarczuk śmierć zwierzęcia ma zawsze wymiar jednostkowy, 
jest czymś więcej niż tylko notatką w oficjalnym obiegu. Uświadamia to 
także narratorce Borys Sznajder, entomolog, który pojawia się w pobliskim 
lesie, aby badać i chronić zgniotka szkarłatnego. Dzięki niemu bohaterka 
poznaje głębiej las, wraz z przyjacielem podnosi ściółkę, aby oglądać larwy, 
które, jak twierdzi, „nie były zbyt piękne, ale wzruszała mnie ich ufność – 
powierzały swoje życie drzewom, nie przypuszczając, że te ogromne nieru-
chome Stworzenia są w istocie tak kruche i na dodatek całkowicie zależne 
od woli ludzi” (Tokarczuk 2009, 187). Trzeba walczyć o jawność ich śmierci. 

Bohaterka mówiąc o śmierci zwierząt, demaskuje narracje o zwierzętach. 
Tokarczuk w jednym z wywiadów podkreśla, że „język myśliwych jest per-
wersyjnym, poetyckim maskowaniem prawdy. Właściwie żadne słowo nie 
nazywa tego, co się dzieje” (Tokarczuk 2010, 71). Być może stąd właśnie, na 
zasadzie kontrastu, pojawia się także indywidualizacja języka samej narratorki. 
W jej idiolekcie gatunki zwierząt zapisywane są wielkimi literami, podobnie 
zresztą jak uczucia lub inne pojęcia abstrakcyjne, np. Wina, Kara. Odrealnienie 
języka powoduje odrealnienie całego świata Płaskowyżu, sprowadzonego do 
mitycznego Nigdzie i Wszędzie, w którym odbywa się archetypiczny pojedy-
nek dobra ze złem. Zatem las staje się przestrzenią symboliczną tego agonu. 

Zostaje on uwieczniony na fotografii, która powstaje w ramach myśliw-
skiego rytuału: 
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Na fotografii wszystko było widać doskonale. Najlepszy dowód Zbrodni, jaki 
można tylko sobie wyobrazić. Stali tam mężczyźni w mundurach, w szeregu, 
a przed nimi na trawie leżały porządnie poukładane zwłoki Zwierząt – Zające, 
jeden przy drugim, dwa Dziki, jeden duży, drugi mniejszy, Sarny i potem wiele 
Bażantów i Kaczek, Krzyżówek i Cyraneczek, małe jak kropki, jakby te ciała 
Zwierząt były napisanym do mnie zdaniem, a Ptaki tworzyły długi wielokropek 
– to będzie trwać i trwać. (…) Lecz to, co zobaczyłam w rogu tego zdjęcia, 
sprawiło, że o mało nie zasłabłam, i zrobiło mi się ciemno przed oczami. 
(…) W rogu zdjęcia leżały trzy martwe Psy, porządnie ułożone, trofea. Jed-
nego z nich nie znałam. Dwa pozostałe – to były moje Dziewczynki. Męż-
czyźni dumnie prezentowali się w mundurach. Z uśmiechem pozowali do 
zdjęcia. Bez trudu mogłam ich rozpoznać. W środku był Komendant, a przy 
nim Prezes. Z drugiej strony stał Wnętrzak, ubrany jak komandos, a obok 
niego ksiądz Szelest w koloratce. I dyrektor szpitala, i szef straży pożarnej, 
właściciel stacji benzynowej. Ojcowie rodzin, przykładni obywatele. (…) 
Męski zapach wyprawionej skóry, naoliwionych strzelb, alkoholu i potu. Ge-
sty panowania, insygnia władzy (Tokarczuk 2009, 292–293). 

Opisywana przez narratorkę fotografia jest dowodem zbrodni, choć 
wkomponowanej w estetykę zabijania. Przeglądając zdjęcia myśliwskie, 
można zauważyć, że niektóre gatunki zwierząt dorobiły się swojego po-
śmiertnego portretu: leżący jeleń zwinięty w kłąb z uniesioną przez myśliwe-
go głową, czasami jeszcze z włożoną do pyska zieloną gałązką, symbolizują-
cą ostatni posiłek; leżące pokotem zwierzęta przygotowane do odliczania 
czy rozpostarte na uniesionych rękach człowieka skrzydła ptaków, swoim 
układem przypominające ukrzyżowanie. Czy fotografowanie zabitych zwie-
rząt jest etyczne? Sam moment fotografowania ma coś z pozbawiania życia 
– jak pisze R. Barthes: „Fotografia (…) stanowi tę bardzo subtelną chwilę, 
gdy – prawdę mówiąc – nie jestem ani podmiotem, ani przedmiotem, ale 
raczej podmiotem, który czuje, ze staje się przedmiotem. Przeżywam wtedy 
mikrodoświadczenie śmierci (…): naprawdę staję się zjawą” (Barthes 1996, 
25). W tym kontekście można powiedzieć, że moment robienia zdjęcia jest 
rodzajem transformacji żywego w nieżywe. Zabite przez myśliwego zwierzę 
staje się „trofeum” albo ofiarą zbrodni. Czy z równą odwagą człowiek foto-
grafowałby ludzkie ciała? Znamy takie przypadki z historii, kiedy żołnierze 
fotografują się nad zwłokami swoich cywilnych ofiar. To znak dominacji 
i zbrodni. Wydaje się, że narratorka opisując fotografię, nawiązuje do takiej 
właśnie kompozycji. Mundury, broń i niewinne ofiary u stóp to świadectwo 
zbrodni, za którą przyjdzie zapłacić. Ten koncept przypomina scenę z filmu 
Pozytywka, którego bohaterka próbowała udowodnić niewinność swojego 
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ojca, posądzanego o zbrodnie na więźniach obozu koncentracyjnego pod-
czas II wojny światowej. Jej zabiegi przyniosły oczekiwany skutek. Jednak 
po długiej fali procesów kobieta przypadkiem odkrywa zdjęcie – oczywisty 
dowód tego, że ojciec jest zbrodniarzem. W mundurze wraz ze swoim kom-
panem stoją na ciałami ofiar. Sytuacja w powieści Olgi Tokarczuk jest po-
dobna, choć porównanie martwych ciał zwierząt i ludzi wydaje się ryzykow-
ne. Dlaczego jednak nie zestawić tych fotografii, skoro ikonograficznie 
i semantycznie wyglądają one podobnie i odwołują się do tego samego wzo-
ru obrazowania? (Miskowiec 2009, 139). 

Pytania postawione przez Tokarczuk można potraktować jako propozycję 
odrzucenia antropocentrycznego paradygmatu, który każe myśleć o domina-
cji człowieka i jego bardziej lub mniej uzasadnionym miejscu w przyrodzie. 
Krytycy okrzyknęli Prowadź swój pług przez kości umarłych ekokryminałem, ale 
wydaje się, że ta etykietka nie precyzuje wszystkich znaczeń. Być może po-
wieść jest ekumenicznym zawołaniem „Nie zapominajcie o lasach, przecież 
stamtąd przyszliście”. Może właśnie taka lektura stanie się w szkole odtrutką 
nie tylko na „ciężkie norwidy”, ale jednocześnie skieruje uwagę uczniów 
i nauczycieli na swoistego rodzaju humanistyczny postkolonializm oznacza-
jący konieczność rozliczenia się z grzechów wobec zwierząt. Postawić na 
lekcji problem kolonizacji natury, człowieka – zbrodniarza dysponującego 
w starciu ze zwierzętami znakomitym orężem filozoficznym, a często i reli-
gijnym, to otworzyć się na nowe, przełamać dyskurs o Człowieku, kierując 
uwagę na Zwierzę. A przełamać monopol na „egzystencję” na lekcjach języ-
ka polskiego to już nie lada wyczyn. 
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Animals in Didactics. Reading Olga Tokarczuk’s Novel  
Prowadź swój pług przez kości umarłych  

[Drive Your Plow Over the Bones of the Dead] at School 

The author of the article proposes the way of reading and interpreting Olga Tokarczuk’s 
novel at high school. The choice of the novel results not only from the changes in curricu-
lum, but also from a chance of enriching the lists of obligatory reading with the texts under-
taking interesting problems such as relation between man and animals. The scholar sees here 
a counterweight for problems connected with liberation of the nation or social topics that 
seem to dominate in Polonistic discourse at high-school. The very presence of Olga Tokar-
czuk’s novel at Polish language classes would question an anthropocentric way of interpreting 
the world around. 

Key words: didactics, curriculum, interpretation 
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Po polsku nie tylko się mówi!  
Metodyka nauczania kultury  

w dydaktyce polonistycznej w Chinach 

Uczenie kultury polskiej jest na pekińskiej polonistyce częścią procesu na-
uczania języka polskiego, mimo że we wcześniejszej pracy dydaktycznej 
nauczanie kultury nie było traktowane jako odrębny przedmiot. Dopiero 
w ciągu ostatniej dekady zaczęto zwracać uwagę na przedmioty kulturowe 
i włączać je do kanonu studiów. Poniższy referat jest zbiorem doświadczeń 
płynących z nauczania kultury polskiej w Katedrze Języka Polskiego Pekiń-
skiego Uniwersytetu Języków Obcych oraz mojej koncepcji praktycznego 
wykorzystania wiedzy o Polsce podczas zajęć lektoratowych. 

Zanim wymienię metody nauczania kultury, chciałabym na wstępie wyja-
śnić rozumienie pojęcia kultura. W jaki sposób rozumieć ją w kontekście 
nauczania języka polskiego jako obcego? Według definicji słownikowej, 
„kultura to artystyczna i umysłowa część działalności człowieka oraz jej 
wytwory, np. literatura, filozofia, sztuka. Także ogół tego, co jest wytworem 
pracy i myśli ludzkiej, np. zwyczaje, sposoby pracy, sztuka” (Bańko 2000, 
731). Jak wynika z cytowanej definicji, kultura jest bardzo obszernym termi-
nem, obejmuje nie tylko dziedziny teoretyczne, takie jak literatura, filozofia 
czy historia, ale także tematy związane z życiem codziennym, np. obyczaje, 
sposób życia i pracy. Można zatem bez wątpienia stwierdzić, że kultura jako 
ważna część studiów polonistycznych jest niezbędnym elementem całego 
procesu nauczania języka polskiego jako obcego. 

Od wielu lat można zaobserwować, że w dydaktyce języków obcych dominu-
je tzw. podejście komunikacyjne, zgodnie z którym w procesie nauczania 
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języka zwraca się przede wszystkim uwagę na rozwijanie kompetencji ko-
munikacyjnej, a tym samym na rozwijanie związanej z nią kompetencji kul-
turowej. Wydano różne podręczniki służące do szybkiego opanowania 
sprawności komunikacyjnej, dzięki którym tematyka zagadnień, gramatyka 
i słownictwo są łatwo przyswajane przez Europejczyków. Niestety, mało 
kto zdaje sobie sprawę, że przekazywane treści mogą stanowić problem dla 
uczących się polskiego poza Europą. Znane w Europie osobistości, pozycje 
z literatury światowej, filmy wcale nie muszą wywoływać automatycznych 
skojarzeń wśród chińskich studentów. Mało tego, zagadnienia te nie zawsze 
są odbierane w sposób jasny i jednoznaczny. 

Cały czas pamiętam powiedzenie swojej nauczycielki angielskiego, Chinki, 
w liceum: Don’t ask why. Just remember what!1. Nietrudno zrozumieć jej myśl: 
aby szybko władać językiem, nie musimy wiedzieć, dlaczego tak się mówi, 
tylko mamy pamiętać, jak to się mówi. Przez długi czas byłam przekonana, 
że ta myśl jest trafna i powtarzałam ją swoim studentom. Natomiast trudno-
ści wprowadzania tego „CO” w głowy Chińczyków krok po kroku budziły 
u mnie refleksje, czy aby na pewno nie należałoby dowiedzieć się, dlaczego 
tak się mówi. Dlaczego witamy na ulicy znajomego Cześć, jak się masz?, a nie 
Czy już zjadłeś / zjadłaś?2. Dlaczego odpowiadamy na komplementy Dziękuję 
zamiast Gdzie, gdzie?3. Wiele tego typu pytań pojawia się na lekcjach. Pewne 
fakty – dla Europejczyków naturalne − są dla Chińczyków zupełnie nie do 
wyobrażenia! Zacytuję fragment artykułu mojej koleżanki, Jagny Malejki, 
która pracowała na pekińskiej polonistyce prawie 6 lat: 

Miałam z moimi studentami4 wspólne korzenie i – mimo oczywistych różnic – 
wspólną kulturę, wspólną religię, wspólny świat. Jedliśmy mniej więcej to samo 
i w ten sam sposób, słuchaliśmy podobnej muzyki, oglądaliśmy te same filmy, 
znaliśmy te same pozycje z literatury powszechnej; w operach, teatrach, fil-
harmoniach czekały na nas podobne, a nawet te same przedstawienia, tak sa-
mo spędzaliśmy wolny czas. Mieliśmy zbliżony model rodziny, kształciliśmy 
się w podobnych systemach edukacji i kształtowaliśmy się w zbliżonych syste-
mach społecznych, żyliśmy w światach o podobnych hierarchiach i stosunkach 

                                                           
1 Nie pytaj, dlaczego. Tylko pamiętaj, co! 
2 Chińczycy zwracają się do znajomego pytaniem Czy już zjadłeś/zjadłaś zamiast Cześć, jak się 

masz? Mimo że to zdanie już jest trochę archaiczne, wielu starszych Chińczyków nadal go używa. 
3 Chińczycy są bardzo skromni, dlatego nie przyznają, że są godni aktu komplementowa-

nia. Zdanie Gdzie, gdzie jest pośrednio zdaniem zaprzeczonym.  
4 Autorka we wcześniejszej części artykułu określiła, że studenci przez nią uczeni wcześniej 

przeważnie pochodzili z zachodniego kręgu kulturowego.  
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międzyludzkich. Wreszcie mieliśmy podobny arsenał min, ruchów, gestów, 
uśmiechów i sposobów flirtowania (Malejka 2010b, 168). 

Natomiast gdy zaczynamy uczyć języka polskiego i kultury polskiej poza Eu-
ropą (a dokładnie rzecz ujmując poza zachodnim kręgiem kulturowym), sy-
tuacja zdecydowanie się zmieni (Malejka 2010a, 332). 

Nie tylko polska lektorka, a także my, chińscy wykładowcy na PUJO5, je-
steśmy świadkami, z jak wielką trudnością chińscy studenci uczą się języka 
polskiego. Można nawet przytoczyć skrajny przykład egzaminu, podczas 
którego studentka popełniła błąd w zadaniu polegającym na ułożeniu 
w kolejności czynności codziennych. Zamiast: napisać sprawozdanie w pracy  
wrócić do domu  zjeść obiad, ułożyła plan dnia w następujący sposób: napisać 
sprawozdanie w pracy  zjeść obiad  wrócić do domu. Nie otrzymała punktów, 
ale czuła się usprawiedliwiona, ponieważ Chińczycy jedzą obiad w pracy, 
dalej pracują, dopiero około 18.00 wracają do domu. Dlatego ważne jest, by 
lektor najpierw przedstawił studentom typowy schemat dnia w Polsce. Ta-
kich przykładów można wymienić sporo. W związku z tym uważam, że 
uczenie kultury polskiej jest bardzo istotnym elementem dydaktyki poloni-
stycznej zwłaszcza dla Azjatów, w tym – Chińczyków. 

Kształcenie polonistów w Chinach rozpoczęło się na początku lat 50. XX 
wieku na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych. Katedra Języka Pol-
skiego jest obecnie jedną z dwóch najstarszych katedr na Wydziale Języków 
i Kultur Europejskich. Studenci uczą się języka polskiego od samego po-
czątku, czyli potocznie mówiąc – „od zera”. W toku studiów prawie wszyscy 
studenci mają możliwość przynajmniej raz wybrać się do Polski na roczny 
kurs językowy. Ma to miejsce najczęściej na drugim lub trzecim roku stu-
diów. Program nauczania obejmuje takie przedmioty, jak: lektorat języka 
polskiego, gramatykę języka polskiego, konwersacje, rozumienie ze słuchu, 
czytanie prasy polskiej, tłumaczenie, wiedzę o Polsce, historię i kulturę Pol-
ski, historię literatury polskiej, lektury z literatury klasycznej i współczesnej, 
pisanie itp. Wymienione przedmioty można podzielić na dwie grupy: 
przedmioty kształcące umiejętności językowe i przedmioty przekazujące 
wiedzę ogólną. Na podstawie dwóch wymienionych grup spróbuję przed-
stawić, jak uczymy kultury w toku nauki polonistycznej. 

Studia polonistyczne zaczyna się „chrztem”, tzn. nadawaniem imion. Ma-
my taki zwyczaj, że na pierwszej lekcji, czyli lekcji integracyjnej, lektor nadaje 

                                                           
5 Pekiński Uniwersytet Języków Obcych. 
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studentom polskie imiona. Taki zwyczaj jest popularny na całej uczelni, 
nawet w całym kraju w przypadku uczących się języka obcego. Początkowo 
motywacją takiego zwyczaju było ułatwianie lektorom wymawiania imion 
studentów, bo chińska fonetyka jest zbyt trudna i specyficzna, by lektorzy 
zagraniczni, bez znajomości podstaw języka chińskiego, mogli cokolwiek 
prawidłowo wyartykułować. Z taką trudnością nikt się nie spotyka, ucząc 
europejskich studentów. Zasada nadawania imion jest taka, że staramy się, 
aby polskie imiona brzmiały podobnie do chińskich imion studentów. Dzi-
siaj widzimy wiele zalet takiego zwyczaju: po pierwsze, studenci muszą nau-
czyć się wymawiać swoje imię, potem koleżanek i kolegów. To jest pierwsze 
ćwiczenie fonetyczne. Po drugie, studenci zaczynają się dowiadywać od 
lektora, że Polacy nadają dzieciom imiona na podstawie Biblii. To jest bar-
dzo egzotyczne dla chińskich studentów, bo Chińczycy nadają dzieciom 
imiona wymyślone6. To prawdopodobnie pierwsze elementy wiedzy o Pol-
sce. Po trzecie, studenci budują pierwsze poczucie związku z językiem pol-
skim − dzięki wzajemnemu zwracaniu się do siebie za pomocą polskiego 
imienia, przede wszystkim na lekcji, a potem w akademiku, w kampusie, 
a później nawet w pracy. Obecnie w gronie polonistycznym nasi absolwenci 
są znani pod polskimi imionami, np. Leon, Ula, Karol, Marysia itd. Kiedy 
studenci już potrafią wymawiać imiona, wprowadzamy informacje, że 
w języku polskim jest możliwość ich zdrabniania i spieszczania: Marysia to 
zdrobnienie Marii, Kasia pochodzi od Katarzyny, Tomek jest zdrobnieniem 
imienia Tomasz. W taki sam sposób zwracamy się do naszych studentów, 
a przy okazji używamy jeszcze wołacza. Na dodatek, zawsze mówimy stu-
dentom, że zwracamy się do ludzi bliskich po imieniu, a w sytuacji oficjalnej 
używamy zwrotów grzecznościowych. 

Styl oficjalny i nieoficjalny jest pierwszą prawdziwą trudnością dla chiń-
skich studentów. Już na lekcjach wstępnych wprowadzamy podstawowe 
zwroty powitalne i pożegnalne np. Dzień dobry!, Cześć, jak się masz?, Hej!, Do 
widzenia! itp. Już wtedy musimy studentom zasygnalizować, że w języku pol-
skim funkcjonują dwa style – styl oficjalny i nieoficjalny. Zwracamy na to 
szczególną uwagę studentom, ponieważ „w języku chińskim różnica formal-
na jest znacznie mniejsza niż w języku polskim i ogranicza się właściwie do 
wymiany jednego zaimka” (Malejka, Gang 2010): 你 (w wymowie ni) ozna-
cza ty, a 您 (w wymowie nin oznacza pan/pani). Jego wymiana nie pociąga za 
                                                           

6 Imię wymyślone – to znaczy rodzice swobodnie wybierają znaki, które mają pozytywne 
znaczenia i przekazują życzenia rodziców wobec dziecka. Takie znaki składają się na imię 
dziecka. Przy dużej liczbie Chińczyków rzadko się zdarza powtarzanie imion. 
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sobą żadnych innych zmian gramatycznych w strukturze zdania, różnica 
bardziej polega na strukturze leksykalnej. 

W kulturze chińskiej, znacznie bardziej niż w kulturze Zachodu, człowiek 
określany jest przez swoją funkcję i rolę społeczną, a każda funkcja czy rola 
ma swoją nazwę. Używając tych etykietek, umieszczamy człowieka w pewnej 
hierarchii i w ten sposób podkreślamy oficjalność lub nieoficjalność kontak-
tu (Malejka, Gang 2010, 59). 

Styl oficjalny i nieoficjalny nie polega tylko na opanowaniu leksyki grzecz-
nościowej takiej jak: pan, pani, panowie, panie i państwo, ale także na podkreśla-
niu szacunku do „niższej klasy społecznej”, czyli w tradycyjnym rozumieniu 
grupy ludzi, którzy pracują fizycznie lub wykonują określone usługi, m.in. 
taksówkarze, kelnerzy, ekspedientki itp. Chińczycy nie przywiązują wagi do 
tego, by wyrazić swoją grzeczność wobec takich ludzi. Natomiast w Polsce 
sytuacja jest zupełnie inna. Naganna byłaby sytuacja, w której w restauracji 
zamiast grzecznie poprosić kelnera zwrotem: Proszę pana!, bardzo głośno 
zawołalibyśmy do niego: Kelner! Kiedy zwracamy się zwrotem grzecznościo-
wym, a kiedy po imieniu? Odpowiedź na to pytanie nie jest dla Chińczyków 
nie jest tak samo oczywista, jak dla europejskich studentów. 

Następnym ważnym i trudnym komponentem nauki języka polskiego jest 
leksyka. Myślę o podstawowym słownictwie dotyczącym codzienności. 
Chińczycy dzielą życie codzienne na cztery części: ubiór, jedzenie, mieszka-
nie i transport, więc na pierwszym poziomie nauki dzielimy słownictwo 
tematyczne według tego schematu. Metodyka uczenia słownictwa jest bar-
dzo prosta, prawie dziecięca i nawet trochę zabawna – korzystamy z prze-
różnych obrazków, czasami musimy przynieść ze sklepu konkretne przed-
mioty – odwołując się do nabywania słownictwa w sposób, w jaki czyni to 
małe dziecko w przedszkolu czy w szkole podstawowej. Te metody są ko-
nieczne, ponieważ sposób życia Chińczyków jest tak odmienny od stylu 
europejskiego, że czasami nie znajdujemy właściwego odpowiednika w dru-
gim języku. Czym jest na przykład szarlotka? Chińczycy nie jedzą słodyczy7, 
nie mogą więc wiedzieć, jak wygląda i smakuje szarlotka. Nawet jeśli lektor 
wyjaśni, że szarlotka to ciasto z jabłkami, studenci nadal nie będą mogli 
sobie wyobrazić, czym jest takie ciasto. By sprostać sytuacji, polscy lektorzy 
niejednokrotnie piekli szarlotkę i zapraszali studentów do domu, aby ci po-
                                                           

7 Chodzi tu o słodycze w stylu europejskim. Chińczycy mają słodycze zupełnie inaczej 
przyrządzane, które też inaczej smakują.  
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znali jej smak. Taka metoda może wyglądać nieco absurdalnie, ale zdarza się 
właśnie na pekińskiej polonistyce. Leksykalne (i kulturowe) problemy, 
z którymi wciąż spotykają się studenci, dotyczą nauki tematów takich jak 
Sklep spożywczy czy Restauracja. Każde ćwiczenie, każdy dialog to dla nich 
okazja zbliżenia się do kultury i poznania polskich obyczajów. Nauczyciele 
uświadamiają studentom, że polski chleb nie jest słodki i jest podstawową 
częścią posiłku, można go kupić w piekarni, a nie w cukierni8. W Chinach 
funkcjonuje stare powiedzenie, że to, co słyszysz, jest fałszywe, a tylko to, 
co widzisz jest prawdziwe. Nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkich 
przedmiotów, dlatego wyjazd na kurs językowy do Polski jest bardzo ważny 
dla chińskich studentów. 

Nazwy ubrań należą do łatwiejszych tematycznych zagadnień leksykal-
nych. Dzięki globalizacji ubieramy się dzisiaj na całym świecie prawie tak 
samo. Dodałam w tym zdaniu „prawie”, bo sytuacja nie do końca jest jasna. 
Można stwierdzić, że wszyscy ubieramy bluzki, koszulki, spodnie czy spód-
niczki, lecz pozostaje pytanie: kiedy i co. Rzeczywistość może okazać się 
zaskakująca. Chińscy studenci nie noszą – w odróżnieniu od ich rówieśni-
ków z Europy − oficjalnych ubrań na uroczyste rozpoczęcie studiów czy 
egzaminy. Nie mają garnituru czy sukni. Przeciętny Chińczyk nie przywiązu-
je wagi do sposobu ubierania. Chodzą na wesela w swetrach i dżinsach, sie-
dzą na koncercie w szortach i sandałach. Dzięki przyjaznej współpracy mię-
dzy Katedrą Języka Polskiego a Ambasadą Polską w Pekinie nasi studenci 
często są zapraszani na różne przyjęcia w ambasadzie. Tego typu spotkania 
są idealną okazją, aby uczyć studentów, jak należy ubrać się odpowiednio do 
sytuacji. Po kilku takich uroczystościach nasi studenci zyskują świadomość 
wyczucia sytuacji i kontekstu (zwłaszcza oficjalnego), co przekłada się także 
na szybszą naukę słownictwa w tym zakresie. 

Podobne metody nauczania wykorzystujemy w zakresie tematyki związa-
nej z mieszkaniem i transportem, lecz i tu może dojść do nieporozumień. 
Wymieńmy dwa najciekawsze przykłady. Przygotowujemy słownictwo zwią-
zane z mieszkaniem, a następnie prosimy studentów na lekcji, by na podstawie 
leksyki zaprojektowali, a potem opisali swoje mieszkanie. Student mówi, że jego 
mieszkanie jest trzypokojowe, ma dwie sypialnie, gabinet i salon. Polski lektor 
poprawia, że to przecież jest czteropokojowe mieszkanie. I w tym przypad-
ku nieporozumienie wynika z różnic kulturowych – w Chinach opisuje się 
takie mieszkanie jako: trzy pokoje z salonem, w skrócie: trzypokojowe mieszkanie, 

                                                           
8 W Chinach chleb jest typem słodkiego pieczywa (pieczywa tostowego). Je się go jako dodatek. 
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które dla Polaków jest już mieszkaniem czteropokojowym. Różnica sposobu 
liczenia pokojów była przyczyną nieporozumienia. Gdyby lektor nie zwrócił 
na nią uwagi, student naraziłby się na błąd w komunikacji. To dlatego tak 
ważna jest myśl sformułowana na początku artykułu: że uczenie kultury 
w nauce języka obcego jest niezbędnym komponentem. Kolejny przykład 
związany jest z określaniem odległości i pytań o drogę. Przysłówki daleko 
i blisko studenci poznają już na pierwszych lekcjach, natomiast bezbłędne 
używanie tych słów wymaga, żeby użytkownik języka zdał sobie sprawę, że 
pojęcie odległości jest względne w danym środowisku kulturowym. Chińscy 
studenci mogą ułożyć zdanie: Moje rodzinne miasto jest blisko Pekinu, odległość 
wynosi tylko 600 km. Jest ono gramatycznie bezbłędne, ale budzi zdziwienie 
Polaków. 600 kilometrów stanowi dla Europejczyków znaczną odległość, 
która na ogromnym obszarze Chin jest niezbyt duża. Taki sam problem 
istnieje w liczeniu populacji. 

Ze względu na przeglądowy charakter artykułu nie sposób wymienić tutaj 
wszystkich problemów kulturowych, z którymi borykają się azjatyccy (chińscy) 
studenci uczący się języka polskiego. Chciałam w reprezentatywny sposób 
przedstawić kwestie, na które zwracaliśmy szczególną uwagę w toku kształcenia 
sprawności językowych. Należy podkreślić, że zadaniem Katedry Języka Pol-
skiego na PUJO jest nie tylko uczenie samego języka, ale także, a nawet przede 
wszystkim, skupianie się na systematycznej dydaktyce polonistycznej, czyli roz-
powszechnieniu wiedzy o Polsce. Dzięki ostatniej reformie edukacyjnej oraz 
staraniom wielu pokoleń naszej kadry, studia polonistyczne na PUJO już nie 
wyglądają jak zwyczajny kurs językowy. Na samym początku studiów prowa-
dzimy przedmiot pod nazwą „wiedza o Polsce”, który jest wykładany w języku 
chińskim. Wykładowcy najczęściej korzystają z materiałów przygotowanych 
w formie prezentacji multimedialnej i przedstawiają najważniejsze informacje 
o Polsce. Od drugiego semestru drugiego roku studiów zaczynamy prowadzić 
różne przedmioty, zorientowane na takie problemy, jak: historia literatury pol-
skiej, historia i kultura Polski, czytanie literatury polskiej, czytanie prasy, ogląda-
nie telewizji i filmów, itd. Niżej postaram się po kolei przedstawić, w jaki sposób 
prowadzimy te przedmioty, kiedy i w jakich okolicznościach powinniśmy zwra-
cać studentom szczególną uwagę na aspekty kulturowe. 

Na początku tego referatu wspomniałam, że kultura składa się z wielu 
komponentów, takich jak literatura, historia, filozofia czy obyczaje i tradycje, 
w dodatku te aspekty wzajemnie się przenikają. W związku z tym wykła-
dowcy muszą być przygotowani do uczenia wiedzy o Polsce w maksymalnie 
naturalny sposób. Historia literatury polskiej jest prowadzona zwykle w dru-
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gim semestrze drugiego roku. Wtedy studenci posiadają podstawową znajo-
mość językową, potrafią czytać uproszczone teksty naukowe. Nasi wykła-
dowcy najczęściej wykorzystują na zajęciach prezentacje multimedialne, na 
których pokazują ogólny zarys epok literackich. Program nauczania zawiera 
charakterystykę każdej epoki, sylwetki reprezentatywnych pisarzy i ich naj-
ważniejsze dzieła. Należy tutaj zwrócić uwagę na to, że musimy jednocze-
śnie korzystać z informacji, które studenci zdobyli w pierwszym semestrze 
z przedmiotu „wiedza o Polsce”. Chcąc zrozumieć specyfikę danej epoki, 
muszą wiedzieć, jakie jest jej tło historyczne i obyczajowe. 

Historia Polski jest bardzo trudnym przedmiotem dla chińskich studen-
tów. Europejczykom takie stwierdzenie może się wydać dziwne – polskim 
lektorom nieraz trudno było zrozumieć, że Chińczycy mogą mieć problemy 
z zapamiętaniem tysiącletnich polskich dziejów, które w porównaniu z przy-
swojoną już przez nich historią Chin są dosyć krótkie. Fakt ten raczej nie 
nastraja optymistycznie… Jedną z przyczyn tego zjawiska jest brak ogólnej 
wiedzy o kulturze europejskiej. „Dla studentów chińskich, wykształconych 
i wychowanych w kulturze zupełnie odmiennej od europejskiej, wiele na 
pozór oczywistych rzeczy – ale oczywistych dla zachodniego kręgu kulturo-
wego – wymaga dokładnych objaśnień” (Gang 2010, 249). Nie rozumieją, 
dlaczego polska królowa wyszła za mąż za litewskiego księcia i dlaczego na 
polskim tronie zasiadł Litwin. W historii chińskiej wiele razy zdarzyły się 
śluby chińskiej księżniczki z wodzem zewnętrznego plemienia w celu zała-
godzenia konfliktu narodowego, natomiast żaden z tych wodzów nie został 
cesarzem Państwa Środka. Dla ówczesnych Chińczyków Chiny stanowiły 
centrum świata, stosunki dyplomatyczne z sąsiednimi państwami nie miały 
zbyt dużego znaczenia w rozwoju państwa. Polityczne małżeństwo nie od-
grywało ważnej roli w dyplomacji. Mimo że obecnie posiadamy liczne źródła 
informacji, wiemy, co dzieje się na świecie, żyjemy jak ludzie z innych zakątków 
świata, jesteśmy przede wszystkim głęboko zakorzenieni w kulturze chińskiej. 
Takie korzenie istnieją w naszej mentalności, określając ją. Jako wykładowcy 
musimy znać sposoby wyjaśniania odmienności i różnic kulturowych, aby 
cały czas pomagać studentom w rozumieniu kultury polskiej. 

Lektury literatury polskiej podzielone są na studiach na dwie części: literatura 
klasyczna i literatura współczesna. Z klasyki wybieramy fragmenty oryginalnego 
tekstu, uwzględniając poziom artystyczny i znaczenie historyczne. Najczęściej 
wybierane fragmenty pochodzą z: Bogurodzicy, Trenów Jana Kochanowskiego, 
Pana Tadeusza Adama Mickiewicza, Trylogii Henryka Sienkiewicza, Nad Niemnem 
Elizy Orzeszkowej itp. Język literacki w wymienionych dziełach odbiega od 
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współczesnego, dlatego korzystamy z innych dodatkowych podręczników, 
aby wyjaśniać studentom ich wątpliwości. Niektóre rzeczowniki określające 
nazwy ubrań, jedzenia i broni w ogóle nie istnieją w kulturze chińskiej, wte-
dy poszukujemy odpowiednich obrazków i pokazujemy, jak wyglądały takie 
przedmioty. To jest pasjonująca przygoda dla chińskich studentów, czasami 
cała lekcja wygląda jak podróż po egzotycznej, starożytnej Polsce. 

Pekińska polonistyka nie tylko uczy studentów języka polskiego i historii 
Polski, promuje jednocześnie współczesną Polskę. Zobowiązujemy się do 
wykształcenia wybitnych znawców spraw polskich. Absolwenci powinni wie-
dzieć, jakie jest obecnie polskie społeczeństwo, co się dzieje w dzisiejszej Pol-
sce, jak Polacy w tej chwili żyją. Oczekując takich rezultatów, pracujemy ze 
studentami nad tekstami literatury współczesnej, artykułami prasowymi 
i internetowymi, wspomagamy proces dydaktyczny programami telewizyjnymi 
i filmami. Taki sposób prowadzenia zajęć pokazuje studentom żywy obraz 
życia współczesnych Polaków. Na lekcji z lektur literatury współczesnej stu-
denci czytają powieści Ryszarda Kapuścińskiego, Andrzeja Stasiuka, wiersze 
Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej itd. Wybieramy też popularne 
i komercyjne powieści obyczajowe, np. Moniki Szwai czy Katarzyny Grocholi. 
Czytając dzieła znanych polskich autorów współczesnych, studenci zapoznają 
się z problemami społecznymi w Polsce i Europie, a literatura popularna uka-
zuje przed nimi szereg kolorowych scen z życia współczesnych Polaków, co 
wzbudza największe zainteresowanie chińskiej młodzieży Polską. Takie lektu-
ry są dla początkujących polonistów bardzo przyjemną przygodą naukową. 

Poza tekstami literackimi dostarczamy studentom artykuły prasowe, tzn. 
wybór wiadomości, reportaży i komentarzy prasowych. Zakres tematyczny 
wyboru jest bardzo obszerny: od polityki, ekonomii, społeczeństwa, przez 
technikę, naukę, do sztuki, sportu i rozrywki. Dzięki takim tekstom studenci 
krok po kroku poznają różne dziedziny życia społecznego Polski. W ciągu 
czterech lat prowadzimy też przedmiot określany jako laboratorium. Na 
niższym poziomie przedmiot to właściwie ćwiczenia fonetyczne, sprawdza-
nie umiejętności rozumienia ze słuchu i kształcenie znajomości komunika-
cyjnej; na wyższym poziomie przedstawiamy na nim polskie programy tele-
wizyjne, filmy i programy radiowe, które w najprostszy i najszybszy sposób 
ukazują życie Polaków. Zwracając uwagę na szybki rozwój Internetu, wykła-
dowcy zaczęli od paru lat prowadzić lekcje związane z polskimi portalami. 

Kultura istnieje w naszym codziennym życiu, dlatego jej nauczanie obecne 
jest w całym toku dydaktyki polonistycznej. Polski lektor sam jest idealnym 
ambasadorem kultury polskiej wśród studentów (warto podkreślić, że każdy 
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lektor na pekińskiej polonistyce był bardzo pracowity i profesjonalny). An-
gażuje wszystkie swoje siły, by studenci poznali kulturę polską. Oprócz sys-
tematycznej pracy dydaktycznej w klasie poświęca swój czas na organizowa-
nie imprez świątecznych, w których studenci mogą osobiście wziąć udział 
i sami zobaczyć, jakie są obyczaje świąteczne w Polsce. Obchodzimy co 
najmniej dwa najważniejsze z tradycyjnych świąt – Boże Narodzenie i Wiel-
kanoc. Przed Wigilią ubieramy choinkę i stawiamy ją w klasie, na imprezie 
bożonarodzeniowej dzielimy się opłatkiem, składamy sobie życzenia; na 
spotkaniu wielkanocnym malujemy jajka, piszemy kartki świąteczne. Czasa-
mi lektor musi prosić swoją rodzinę, aby wysłała mu z Polski paczkę opłat-
ków i koszulek do jajek. Lektorzy robią wszystko, żeby symboliczne obcho-
dzenie świąt było jak najbardziej zbliżone do tych w Polsce. 

Język jest nośnikiem kultury, a kultura głęboko tkwi w języku. Rynek pracy 
wymaga, aby nasi absolwenci nie tylko dobrze władali językiem polskim 
i posiadali umiejętność tłumaczenia, ale także rozumieli Polaków i umieli 
analizować polskie problemy. W związku z tym: 

lektor języka polskiego powinien być przygotowany do poprowadzenia cyklu 
zajęć kulturoznawczych, na których omawiałby takie tematy, jak: podstawo-
we wiadomości z historii Polski, dzieje literatury i kultury polskiej, najcie-
kawsze zjawiska polskiego folkloru oraz obyczajowości i tradycji (szczególnie 
świąt religijnych), a także zagadnienia socjokulturowe i socjolingwistyczne: 
formy zwracania się do siebie, zwroty powitalne i pożegnalne w mowie po-
tocznej, sytuacjach oficjalnych i korespondencji, składanie życzeń, kondo-
lencji, podziękowań, formułowanie zaproszeń, przyjęcie lub odrzucenie czy-
jegoś zaproszenia itp. (Jelonkiewicz 2004, 38). 

Podsumowując, chcę podkreślić, że kultura jako ważny element mądrości 
ludzkiej tkwi prawie we wszystkich dziedzinach studiów polonistycznych. 
Nie ma możliwości, żeby w trakcie nauki jednego odrębnego przedmiotu 
pokazać cały dorobek kulturowy Polski. Jedyną skuteczną metodą uczenia 
kultury jest dokładne i wszechstronne jej przedstawienie, wykorzystywanie 
do tego celu nie tylko zasobów intelektualnych, ale też technicznych. To jest 
długoterminowa praca, trwa całe cztery lata studiów. Absolwenci pekińskiej 
polonistyki cieszą się popularnością na rynku pracy właśnie dlatego, że są 
oni nie tylko żywymi „maszynami językowymi”, ale także dobrymi znawcami 
spraw Polski. I choćby dlatego warto kontynuować nasze starania, wzmac-
niać współpracę między polskimi i chińskimi wykładowcami oraz krok po 
kroku poprawiać warunki studiowania (materiały, podręczniki), aby bezcen-
ne osiągnięcia kulturowe Polaków stały się znane wśród Chińczyków. 
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Polish Is Not Only to Speak! Methods of Teaching Culture in Chinese Didactics 

The article presents experiences that result from teaching Polish culture at the Chair of Polish 
Language at Beijing Foreign Studies University and the author’s idea concerning practical 
usage of knowledge about Poland during language classes. The author has described methods 
of teaching Polish culture in Polonistic didactics according to the theory of teaching foreign 
languages and the differences between Polish and Chinese culture. The article consists of 
four parts: justification of the necessity of introducing information about Poland, an image of 
the culture in teaching language skills, popularizing knowledge about Poland and recapitula-
tion. This description is of scientific and analytical character. 

Key words: culture, traditions, culture differences, Poland, Polish language 
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wśród japońskich studentów 

Wiele koncepcji nauczania języka postuluje jak najczęstsze wykorzy-
stywanie tekstów autentycznych. Tak jest w przypadku użycia jako domi-
nującej metody teorii komunikacji, która zakłada poznanie „jak najszer-
szego repertuaru funkcji językowych (zachowań przez język, aktów illo-
kucyjnych), jak również (…) repertuaru zróżnicowań w artykulacji wy-
powiedzi, które realizują te funkcje” (Cudak 1998, 24). Opanowanie 
kompetencji komunikacyjnej jest zatem dokładnie tym, co Waldemar 
Martyniuk postrzega jako „wykształcenie umiejętności posługiwania się 
językiem obcym, tak jak komunikują się, używając go, jego rodzimi au-
tentyczni użytkownicy” (Martyniuk 1997, cyt. za: Cudak 1998, 24). Po-
dobne założenia poczynić można opierając nauczanie na teorii kognity-
wizmu, czyli posługując się teorią języka jako struktury myślenia. Wy-
chodząc z założenia, że język ma charakter symboliczny, dochodzi się do 
wniosku, że jego centralną częścią nie jest struktura, lecz znaczenie. Ro-
muald Cudak zwraca uwagę na postulaty metodyczne związane z kogni-
tywizmem. Są nimi: 

konieczność wyuczania żywego języka, a nie formalizacji (użyć idealnych) 
i struktur prototypowych, zwrócenie uwagi na metaforyczny i frazeologiczny 
zasób języka oraz sposoby metaforyzowania pojęć w danym języku, wyucza-
nie semantyki słowa (i systemu) jako rozbudowanej sieci znaczeniowej, wyu-
czanie reguł symbolizacji danego języka (Cudak 1998, 25). 



276 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

Te założenia są niezwykle istotne przy próbach prawdziwego i głębokiego 
wniknięcia w język, zrozumienia językowego obrazu świata, sprawnej deszy-
fracji sensów ukrytych w metaforach i idiomatyce1. 

Zainteresowanie teoriami, które nie opierają się jedynie na strukturze języ-
ka jest zasadne dla tego tekstu. Jego celem jest bowiem ukazanie procesu 
przechodzenia od znanych i najbardziej rozpowszechnionych metod struk-
turalnego nauczania języka do metod kładących większy nacisk na znacze-
nie, metaforykę, wielość odczytań i różnorodność aktów mowy. Teksty poe-
tyckie są właśnie tym rodzajem wypowiedzi autentycznych w danym języku, 
które dają największe pole do popisu w tym zakresie i pozwalają się deszy-
frować zarówno na różnorakich poziomach wnikania w tekst, jak i na wielu 
poziomach „zaawansowania” odczytań. 

Przedmiotem mojego zainteresowania jest recepcja twórczości Wisławy 
Szymborskiej z perspektywy Dalekiego Wschodu, szczególnie Japonii. 
Odwołując się do określenia sposobu odbioru danego tekstu literackiego 
można pokusić się o stwierdzenie, że rozróżniamy różne „poziomy” re-
cepcji. Trzeba zatem wskazać na poziom mistrzowski, który jest odczyta-
niem tekstu z perspektywy innego języka i kultury, z głębokim zrozumie-
niem, tak jak ma to miejsce w przypadku doskonałych analiz tekstów 
Szymborskiej dokonanych przez Tokimasę Sekiguchiego (recepcja japoń-
ska) czy Esterę Czoj (recepcja koreańska), którzy znajdują wspólną per-
spektywę myślenia polskiej noblistki i filozofów taoistycznych. Można 
jednak wskazać na coś, co na własny użytek nazywam wstępnym pozio-
mem recepcji. Jest to rodzaj odbioru osób, których znajomość języka pol-
skiego nie jest jeszcze tak doskonała jak ich mistrzów, którzy nie posiadają 
tak ogromnej wiedzy i intuicji językowej, którzy są dopiero w drodze do 
prawdziwego poznania kultury polskiej – a mianowicie studentów. Ich 
lektura niewątpliwie jest znacznie mniej wnikliwa, lecz nie znaczy to, że 
gorsza. Myślę, że należy docenić fakt, że w ogóle podejmują zmagania 
z tak trudną materią, jaką jest poezja i na swój sposób próbują ją sobie 
oswoić i zrozumieć. By im umożliwić jak najliczniejsze kontakty z języ-
kiem autentycznym, a zarazem pięknym poprzez wielość możliwości od-
czytań, dobrze jest wprowadzać na zajęcia teksty literackie. 
                                                           

1 Najlepszym dowodem na to zdają się być słowa Tokimasy Sekiguchiego, który przywołując 
wykorzystany w wierszu Wisławy Szymborskiej Pochwała złego o sobie mniemania frazeologizm 
krecia robota pisze: „Nb. ponieważ japoński kret nie prowadzi niecnego, zwłaszcza politycznego, 
działania i tutaj muszę w przekładzie zrezygnować z oddania oryginalnej wymowy frazeologi-
zmu, w grze z którym tak umiejętnie poetka wywraca kota ogonem” (Sekiguchi 2007, 22). 
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Jak zatem wykorzystuje się tekst literacki na zajęciach z obcokrajowcami? 
Możliwości jest tu bardzo wiele. Może zostać ujęty jako element diachro-
nicznego oglądu literatury w procesie nauczania historii literatury polskiej, 
może stanowić źródło wiedzy o kulturze, tradycjach, historii, obyczajowości, 
przemianach społecznych, może wreszcie stanowić doskonały materiał do 
nauczania języka, na przykładzie którego utrwala się wprowadzone już 
struktury gramatyczne, poszerza zasób leksykalny, wnika w zawiłości seman-
tyczne. Tekst literacki ma tę niewątpliwą zaletę, że 

jako akt mówienia w zasadzie nie spełnia żadnego aktu illokucji czy perloku-
cji. Natomiast jego istotą jest to, że potrafi inscenizować wewnętrzne (we-
wnątrztekstowe), skomplikowane i przebogate w swoich przebiegach sytua-
cje komunikacyjne zarówno w wymiarze czysto funkcjonalnym, jak i prag-
matycznym, kulturowym i społecznym (Cudak 1998, 27). 

Na wydobyciu ich wielości polega właśnie zadanie czytelnika. Czy jest to 
zadanie proste? Niewątpliwie nie. Mówiąc o wstępnym poziomie recepcji 
przywołałam grupę studentów uczących się dopiero języka polskiego. Ko-
nieczne są jednak dalsze doprecyzowania. Pragnę przedstawić możliwości 
i poziom odbioru poezji Wisławy Szymborskiej przez japońskich studentów 
polonistyki. W ich odbiorze barierę stanowić będzie nie tylko język, ale także 
brak wspólnoty kulturowej, która pozwoliłaby nawet, pomimo niedoskona-
łej jeszcze znajomości gramatyki czy leksyki, wysnuć wnioski oparte na 
przesłankach kulturowych, historycznych, mitologicznych. Dla nich wejście 
w świat poetycki nowego języka jest ogromnym wyzwaniem i odkrywaniem 
zupełnie nowych sensów, ale także nabywaniem nowych umiejętności. War-
to zatem sprawić, by proponowane teksty stawały się jak najbardziej auten-
tyczne dla studentów i były wprowadzane w odpowiednie konteksty, gdyż 

kontekstualizacja tekstów, odkrywanie ich potencjału znaczeniowego, pro-
wadzi do tego, że stają się one autentyczne dla uczących się. Wynika z tego, 
że każdy tekst może stać się autentyczny dla uczącego się, może być źródłem 
hermeneutycznego przeżycia, a w rezultacie prowadzić do rozwoju kompe-
tencji w nowym języku (Martyniuk 1998, 93). 

Dlaczego zdecydowałam poddać tej próbie właśnie poezję Szymborskiej? 
Najważniejszym argumentem za dokonaniem takiego właśnie wyboru był 
fakt, że jest to poezja współczesna, która wykazuje znaczną bliskość z mową 
potoczną, wiele w niej frazeologizmów, codziennej metaforyki, spotykanych 
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na co dzień gatunków mowy. To wszystko ułatwia znacznie jej odczytanie. 
Należy jednak od razu na wstępie poczynić założenie, że korzystając z po-
zornej łatwości odczytań poezji Szymborskiej nie damy się jej zwieść. Toki-
masa Sekiguchi pokazując radykalność i otwartość poezji noblistki prze-
strzega przed tą pułapką wskazując na brak hermetyczności jej poezji. 
Twierdzi, że Szymborska 

nie zmusza nas, nie odsyła do lektury poetyckich poprzedników i twórców 
jej języka. Jeżeli tłumacz zachęcony tylko jej otwartością, tłumaczy tę lirykę, 
ale nie dosięga jej radykalnych głębi, jego porażka jest pewna. To bolesne, bo 
porażkę poniesie także poetka z Krakowa, która nie mogła pisać po japoń-
sku (Sekiguchi 2007, 38). 

Ta uwaga odnosi się oczywiście nie tylko do tłumaczy, choć owoc ich pra-
cy pozostaje zapisany i jest przekazywany przez powielane nakłady książki. 
Ważne jest to także przy każdym jednostkowym odczytaniu, jakim jest 
choćby próba analizy dowolnego z wierszy na zajęciach ze studentami. 

Tę właśnie próbę, próbę przybliżenia poezji polskiej noblistki, podjęłam 
podczas zajęć prowadzonych na polonistyce Tokyo University of Foreign 
Studies. Prowadziłam wykład, który nazywał się ogólnie: literatura polska. 
Moim celem nie było zapoznanie studentów z historią literatury i jej wybit-
nymi przedstawicielami. Ze względu na skromne możliwości czasowe (1,5 
godziny tygodniowo) oraz na niewystarczający stopień znajomości języka 
(w wykładzie uczestniczyli studenci 3. i 4. roku, co w przełożeniu na poziomy 
znajomości języka można określić jako mieszankę od poziomu A2 do B2 – tych 
najbardziej zaawansowanych było oczywiście kilkoro, jeśli byli w ogóle), musia-
łam się skoncentrować na zaprezentowaniu studentom wybranych fragmentów 
– moim zdaniem – najciekawszych zjawisk literackich. W pierwszym semestrze 
skupiłam się na prozie, której dosłowność odczytań znacznie ułatwia pracę 
z tekstem, zaś w drugim semestrze starałam się przybliżyć im świat poezji pol-
skiej i zachęcić do samodzielnych poszukiwań lekturowych. 

Pracę z poezją Szymborskiej podzieliłam na dwa etapy. Pierwszym była 
wspólna analiza jednego z jej tekstów i próba otwarcia studentów na tę poe-
zję2, drugim samodzielna lektura i próba stworzenia mini analiz. Dokonując 

                                                           
2 Inspiracją do podjęcia się takiego zadania były dla mnie tomy poświęcone polskiej poezji 

wydane przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ w serii „Biblioteka Interpretacji”, gdzie 
zgromadzono komentarze językowe, stylistyczne i kulturowe mogące ułatwić obcokrajowcowi 
zrozumienie poszczególnych tekstów.  
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wyboru tekstu (a później już tekstów) do interpretacji kierowałam się wy-
łącznie intuicją. Starałam się wykorzystać doświadczenie w nauczaniu języka 
i literatury, by dobrać taki tekst, który nie będzie stanowił już na pierwszy 
rzut oka zapory nie do pokonania, a tym samym nie zniechęci studentów. 
Do wspólnej analizy wybrałam więc utwór Śmiech. Już tytuł wiersza sprawił, 
że uczestnicy zajęć pozytywnie na niego zareagowali – mieli przed sobą 
tekst, którego tytuł rozumieli bez żadnych wyjaśnień nawet ci z bardzo 
skromną znajomością języka, nie było w nim żadnych zawiłości, które trze-
ba by rozwikłać. Pokonanie tej pierwszej bariery sprawiło, że studenci 
z ufnością podeszli do analizowanego wiersza. Zastanawiając się nad tym, co 
zapowiada tytuł, oczekiwali tekstu radosnego, optymistycznego, przedsta-
wiającego pozytywne momenty w czyimś życiu. Pierwsze odczytanie nie 
wystarczyło, bariera językowa była jeszcze zbyt duża. Dopiero po drugiej 
lekturze stwierdzili, że lepiej rozumieją. Pierwszym doświadczeniem czytel-
niczym było zdziwienie wynikające z tego, że nie spełniły się żadne z przy-
puszczeń, że tytuł ich zwiódł. Zapytani o refleksje na temat tego, czego 
dotyczy wiersz wypowiadali się następująco: „to wiersz o starej miłości, 
bohaterka przypomina sobie tę miłość z nostalgią”, „po przeczytaniu czuję 
smutek, bo miłość się nie spełniła”, „myślę, że ta dziewczynka miała smutne 
wspomnienia”. To tylko część komentarzy. Były też inne, których autorzy 
przyznawali się do niezrozumienia lub niepełnego zrozumienia tekstu, jak 
w wypowiedzi: „nie rozumiem za bardzo, ja – czyli kto? – wspomina swoje 
dzieciństwo?”. W tych intuicyjnych na dobrą sprawę rozpoznaniach może-
my zaobserwować kilka ważnych przesłanek dotyczących analizy tego tek-
stu. Pierwszą z nich jest odszyfrowanie gry prowadzonej przez autorkę ze-
stawiającą tytuł z zupełnie do niego nieprzystającym (przynajmniej w czytel-
niczych oczekiwaniach) tematem wiersza. Wprawia to odbiorcę w zakłopo-
tanie, sprawia, że zaczyna się zastanawiać, gdzie ten oczekiwany śmiech, a to 
właśnie jest doskonałym impulsem do wniknięcia w tekst, do przeżycia go, 
doświadczenia. Ważny jest także fakt niepewności identyfikacji podmiotu 
lirycznego (ja, czyli kto?). Te zagadnienia okażą się niezmiernie istotne dla 
dalszej analizy. Rozpoczynamy ją od próby wskazania w tekście konkretnych 
wyrażeń, które sprawiają, że odbiorca odczuwa smutek. Student od samego 
początku jest zachęcany do bezpośredniego kontaktu z tekstem, do popie-
rania swych argumentów konkretnymi odwołaniami, nie do wysnuwania 
wniosków, które nie mają oparcia w tekście, by nie doprowadzać do nadin-
terpretacji. Uczestnicy wykładu wspólnie wskazują na takie fragmenty jak: 
„czuję wesołą litość”, „krótkie życie”, „kilka fotografii” (świadczących 
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o tym, że niewiele zostało), „zgaszone światło”, „zamknięte drzwi”, „oczy 
umarłych”. Te elementy rozrzucone w całym tekście są potwierdzeniem 
smutku, którego doświadczyli już przy pierwszej lekturze. By spróbować 
rozwiązać problem z identyfikacją lirycznego „ja” proponuję, by prześledzili 
formy zamieszczonych w tekście czasowników. W ten sposób opanowana 
już struktura języka staje się punktem wyjścia do analizy, wykorzystują więc 
zdobytą wiedzę, by wejść w świat wielości odczytań i zróżnicowania seman-
tycznego. Zamieszczone w tekście czasowniki można pogrupować. Naj-
pierw pojawia się forma „byłam”, która od razu narzuca dystans – obecna 
ja, to nie ta dziewczynka, którą byłam, studenci od razu dostrzegają tę per-
spektywę. Kolejne czasowniki są w osobie pierwszej czasu teraźniejszego: 
„znam”, „mam”, „czuję”, „pamiętam”, „wspominam”, „opowiadam” i po-
zwalają na identyfikację podmiotu lirycznego jako kobiety dorosłej, odcina-
jącej się od swojej przeszłości, ale równocześnie z nią dobrze zaznajomionej. 
Potem pojawia się relacja o „tej drugiej”, o tej obcej, dawnej dziewczynce. 
Odrębność bytów została tu zaznaczona gramatyczną formą czasowników: 
liryczne teraz jest opisywane w czasie teraźniejszym, liryczne dawniej przed-
stawione zostało nie tylko w czasie przeszłym, ale zdystansowanie się do 
niego zaznaczono przez zmianę osoby czasownika. Miejsce „ja” zajęła 
„ona”, która: „kochała się”, „chciała”, „wybiegła”, „mogła”. Ten prosty 
zabieg gramatyczny przekłada się na możliwość zrozumienia treści. Powoli 
problemem przestaje być to, kim jest podmiot liryczny. Dzięki wydobyciu 
form czasownika staje się to jasne. Narracja na tym jednak się nie kończy. 
Wkrada się tryb przypuszczający wyrażony czasownikiem „dałabym”. 
I znów znajomość gramatyki przekłada się na poziom zrozumienia tekstu. 
Studenci stwierdzają, że „dałabym” wyraża chęć, ale też brak możliwości, za 
którym kryje się bezradność. Bohaterka dałaby swemu alter ego na kino, na 
ciastko, byle się go pozbyć. Warunkowość trybu tym razem jednak jest 
ograniczeniem, które na to nie pozwala. Narracja zmienia się kolejny raz, 
tym razem już ostatni. Dokonuje się kolejna przemiana form czasownika. 
Z trybu przypuszczającego przechodzimy do trybu rozkazującego, a potem 
znów do oznajmującego. Ewolucji podlega zatem także dawne „ja”, które 
nie jest już „nią”. Teraz staje się drugą osobą liczby pojedynczej, staje się 
„ty”, staje się partnerem w dyskusji. Natrętnym partnerem, którego nie da 
się pozbyć, krnąbrnym, nieudzielającym odpowiedzi. Pojawiają się formy: 
„idź”, „widzisz”, „rozumiesz”, „nie szarp”, „nie patrz”. Prześledzenie ewo-
lucji czasownika, stawiające na zdobytą już przez studentów wiedzę o struk-
turze języka prowokuje ich do zadawania dalszych pytań. Tym razem są to 
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już pytania wnikające znacznie głębiej w znaczenie tekstu. Niepokój budzą 
kończące tekst „oczy umarłych”. Studenci odczytują je jako umarłą dziew-
czynkę, umarłą we wnętrzu kobiety. Przyczyny dopatrują się w tym, że ko-
bieta nie akceptuje siebie jako dziewczynki. Stawiają tezę, że wstydzi się 
samej siebie z tamtego okresu, w związku z czym odczuwa „wesołą litość” 
(bez problemu wychwytują ironię tego wyrażenia). Zastanawiają się, dlacze-
go dziewczynka denerwuje kobietę i dochodzą do wniosku, że kobieta chcia-
łaby być kimś innym niż dziewczynka, ale tak naprawdę nie potrafi i na sku-
tek tego jest nieszczęśliwa. Chęci pozbycia się dawnego ja dopatrują się wła-
śnie w formach czasowników. Pojawiają się też pytania o mężczyznę w tek-
ście. A tak naprawdę o mężczyzn, bo odbiorcy szybko dostrzegają istnienie 
dwóch mężczyzn: jednego, który jest teraz partnerem kobiety, dla którego 
przedstawia dawną siebie z kpiarskim dystansem, nie chcąc ujawnić dawnych 
uczuć i bólu, który jeszcze jej towarzyszy i drugiego – studenta, zapewne jej 
niespełnioną miłość, której wspomnienia towarzyszą jej do chwili obecnej. 
I w ten sposób zamyka się koło. Studenci wracają do pytania o znaczenie 
tytułu wiersza. Utwierdzają się w słuszności swego przekonania, że była to 
gra prowadzona przez autorkę. Próbują teraz jednak zdefiniować, czym jest 
tytułowy śmiech. Widzą jego dwoistość. Z jednej strony odczytują go jako 
chęć zabawienia czy może raczej rozbawienia ukochanej osoby, z drugiej zaś 
dostrzegają śmiech pokryty smutkiem, śmiech przez łzy, który jest wyrazem 
nie do końca jednak szczęśliwego życia. 

Czy taka analiza wyczerpuje wszystkie możliwości, czy jest pełna? Oczywi-
ście, że nie. Nie takie jednak było jej założenie. Celem tych zajęć była próba 
pokazania tego, jak japońscy studenci radzą sobie z analizą tekstu polskiej 
poetki i jak go odczytują. Z pewnością wiele z tych stwierdzeń jest nieco 
banalnych i powierzchownych. Myślę jednak, że w efekcie utwór ten stał się 
źródłem przeżycia hermeneutycznego i sprawił, że młody odbiorca rozwinął 
w sobie pewną otwartość na tego rodzaju teksty, przełamał barierę własnej 
nieświadomości, nabył umiejętności analitycznych i uwrażliwił się na prowa-
dzone w wierszu gry słowne. 

W zamieszczonym w „Postscriptum” wywiadzie z Josifem Brodskim 
(Brodski, Miłosz 1993, 15–16) słynny poeta i tłumacz wskazuje, że najlep-
szym sposobem na nauczenie się języka jest tłumaczenie, zwłaszcza poezji, 
co pozwala wydobyć wielość znaczeń z języka, podpatrzeć ukryte sensy. 
Trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem, lecz trzeba także wyraźnie 
podkreślić, że należy mierzyć siły na zamiary. Nie każdy student, który ze-
chce się zmierzyć z poezją, jest w stanie to zrobić w sposób doskonały 
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i dogłębny. Bogata struktura i wielość znaczeniowa tekstu poetyckiego są 
czynnikami, które sprawiają przyjemność interpretacyjną wytrawnym czytel-
nikom, ale tym samym są dużym utrudnieniem dla czytelników początkują-
cych. Często dochodzi do sytuacji, kiedy student przekonany o własnej nie-
doskonałości językowej (w porównaniu z rodzimymi użytkownikami języka) 
i umiejętności odczytania co najwyżej tekstów jednoznacznych i informacyj-
nych, rezygnuje nawet z próby zmierzenia się z wierszem i tym samym po-
zbawia się możliwości przeżycia czegoś wyjątkowego (Martyniuk 1998, 92). 
Dlatego też uważam, że każda, choćby najmniejsza, próba obcowania z ory-
ginalnym tekstem, każdy wysiłek podjęty w celu odkrycia choćby fragmenta-
rycznych jego sensów jest bardzo wartościowy i należy zachęcać nawet po-
czątkujących studentów do jego podjęcia, gdyż istnieje duża szansa, że roz-
budzona w nich w ten sposób wrażliwość interpretacyjna kiedyś zaowocuje 
wspaniałymi analizami, które ujawnią nam odległe perspektywy, nieznane 
dotąd odczytania i pokażą tekst w zupełnie nowym świetle. Takie postrze-
ganie zbliża do propozycji określenia kontekstu odbioru konkretnego od-
biorcy, którą Claire Kramsch nazwała „trzecim miejscem”. „Odbiorca uczą-
cy się nowego języka wykracza poza swój rodzimy kontekst kulturowy, nie 
wchodząc jednak całkowicie w świat nowego języka, lecz odnajdując się na 
pograniczu obydwu kultur tworzy dla siebie nowe, niezależne «trzecie miej-
sce»” (Martyniuk 1998, 95). Zapraszajmy zatem wszystkich uczących się 
języka polskiego, by tworzyli swe własne „trzecie miejsca”, w których połą-
czą kulturę polską ze swoją własną w próbach odczytania poezji. 

A co z tytułowym pieskiem, który tak naprawdę w wierszu się nie pojawia? 
Wspominałam już o różnych aspektach pracy z przywołanym tekstem 
Szymborskiej. Nie było jednak mowy jeszcze ani razu o aspekcie kulturo-
wym. Aspekt ten objawił się w czasie analizy w sposób bardzo znaczący. 
Podmiot liryczny, chcąc by ukochany się roześmiał, mówi: „wspominam 
tylko jedną historyjkę”. Studenci znali już oczywiście doskonale słowo histo-
ria. Historyjka jednak nie była do końca zrozumiała. Chcąc szybko przybli-
żyć im kategorię deminutiva rozpisałam na tablicy ciąg: piesek – pies – psi-
sko. By uchwycili różnicę zadałam znaczące pytanie: „jaki jest piesek?”. 
Chórek zgodnych głosów odpowiedział: śliczny!!!3 I w tym miejscu doszło 
do spotkania szacownej noblistki z japońską kulturą młodzieżową, której 
                                                           

3 Tuż przed wygłoszeniem tego tekstu na konferencji [referat wygłaszany był na międzyna-
rodowej konferencji „Literatura polska w świecie”, która odbyła się w dniach 5–7 maja 2011 r. – 
przyp. red.] poznałam odpowiedź na pytanie „jaki jest piesek?” zadane studentom koreań-
skim. Okazało się, że koreański piesek jest… smaczny! 
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jednym z wyznaczników jest określenie kawaii, czyli śliczny. Śliczny, uroczy, 
lekki, niezobowiązujący. Tak zdaje się podmiot liryczny tekstu chciałby 
przedstawić opowiadaną przez siebie historyjkę nadając jej pozornie banalne 
znaczenie. Może właśnie w tym miejscu doszło do wytworzenia owego 
„trzeciego miejsca” przez moich studentów. Zatem poezja Szymborskiej 
może być kawaii dla japońskiego studenta? Osobiście nie miałabym nic 
przeciwko temu. 
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What Is a Dog Like? Lovely?  
On Reception of Wisława Szymborska’s Writings Among Japanese Students 

Poetry analysis is never easy. Especially when someone’s literary output is observed and read 
from a perspective of few thousands kilometers and completely different cultural and philo-
sophical background. Such situation takes place when one attempts to read Wisława 
Szymborska’s poetry in Japan. Language and literature specialists are able to trace numerous 
connections between her texts and their own reading experience; but for students who have 
just learned Polish and attempt to become familiar with our culture it is an outstanding chal-
lenge. They have to conquer the barrier of language, culture and poetical presentation. But 
when they do that, their adventure with Polish poetry is just about to begin. 

Key words: Wisława Szymborska, contemporary poetry, contextualization, teaching second 
language 
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O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą.  
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Kultura języka polskiego jest dyscypliną nauczaną na uniwersytetach i w in-
nych typach szkół w Polsce, ale jest to także pojęcie o wiele szersze, wykra-
czające poza ramy przedmiotu dydaktycznego i dyscypliny naukowej. Trady-
cyjne w Polsce rozumienie pojęcia kultura języka to, po pierwsze, umiejęt-
ność poprawnego i sprawnego posługiwania się językiem, a po drugie, dąże-
nie do osiągnięcia tych umiejętności, działalność zmierzająca do udoskona-
lenia języka. Te dwa podejścia do traktowania kultury języka ukształtowały 
się w polskiej myśli humanistycznej stosunkowo niedawno – dopiero 
w drugiej połowie minionego wieku (Buttler, Kurkowska, Satkiewicz 1973, 
58–59), wcześniejsze bowiem, dziewiętnastowieczne rozumienie pojęcia 
kultura języka kojarzyło się przede wszystkim z bliżej nieokreślonym miło-
śnictwem języka oraz ze wszelkiego rodzaju działaniami w zakresie walki 
z błędami językowymi (zob. np. Miodek 1983, 38). Lapsologiczne tradycje 
kultury języka do dzisiaj zachowują mocne pozycje. Status osobnej nauki 
przyznano kulturze języka też stosunkowo późno (Miodek 1983, 79), naj-
pierw uważano, że jest to tylko część językoznawstwa stosowanego (Buttler, 
Kurkowska, Satkiewicz 1973, 61). Pod koniec XX wieku w polskiej myśli 
humanistycznej dokonano zasadnicznych zmian w podejściu do omawiane-
go pojęcia. Kulturę języka zaczęto traktować o wiele szerzej niż poprawność 
i dążenie do niej. Mówiło się o kulturze języka jako o „dziedzinie myśli hu-
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manistycznej”, „części ogólnej kultury społeczeństwa lub jednostki” (Markow-
ski, Puzynina 1993, 53), a istotę kultury języka łączono już nie tylko z popraw-
nością i sprawnością językową, lecz także – a może nawet przede wszystkim 
– z ogólną kulturą komunikacji, z etyką i estetyką słowa, z właściwymi za-
chowaniami pragmatycznojęzykowymi (Anusiewicz 1986; Puzynina 1990). 

Mając do czynienia z tak trudnym do określenia (i rozumienia) pojęciem, 
jakim jest kultura języka – pojęciem dotychczas jednoznacznie niezdefinio-
wanym i nadal, na początku XXI wieku, dyskutowanym w dyskursie nauko-
wym (zob. np. Cirko 2009, 133–141), ciekawe wydaje się przyjrzenie się 
treści i zakresowi kultury języka jako dyscyplinie nauczanej na polonistykach 
zagranicznych. Jak rozumie się kulturę języka polskiego za granicą? Jakie 
zagadnienia są zawarte w tak zatytułowanym przedmiocie dydaktycznym? 
Czy kultury języka polskiego uczy się wyłącznie na zajęciach z kultury języ-
ka? Jak sami studenci zagraniczni rozumieją kulturę języka polskiego i jaka 
jest ich świadomość normatywna? Zagadnienia te chciałabym przeanalizo-
wać na przykładzie polonistyki ukraińskiej, a mianowicie tej rozwijającej się 
na Uniwersytecie Lwowskim. 

Mimo że studia polonistyczne na tej uczelni mają bardzo długą historię – 
trwają od lat 20. XIX wieku, ich charakter z przyczyn obiektywnych zmie-
niał się w poszczególnych okresach dziejów Ukrainy i Polski. Jeśli na począ-
ku XIX wieku polszczyzny nauczano na Uniwersytecie Lwowskim jako 
języka ojczystego dla większości mieszkańców Lwowa, to dzisiaj, na począt-
ku XXI wieku, polonistyka funkcjonuje na Narodowym Uniwersytecie 
Lwowskim im. Iwana Franki jako filologia obca1. Zdecydowana większość 
dzisiejszych studentów polonistyki lwowskiej to osoby narodowości ukraiń-
skiej, które zaczynają na studiach naukę języka polskiego jako obcego „od 
zera”, zgłębiając następnie naukę o języku i literaturze, także o polskiej hi-
storii i kulturze. Nieliczni spośród studentów pierwszego roku studiów mają 
pewną – najczęściej bierną – znajomość języka polskiego (są z nim osłucha-
ni, z reguły go rozumieją, jeśli chodzi o konteksty komunikacji codziennej), 
tylko niektórzy potrafią mówić (czytać, pisać). Spora część z nich – co wyda-
je się dziwne w przypadku regionu lwowskiego – nigdy wcześniej nie miała 
żadnego kontaktu z polszczyzną. Warto w tym miejscu podkreślić, że na 
                                                           

1 W okresie po II wojnie światowej i do początku XXI wieku filologia polska jako obca 
rozwijała się na Uniwersytecie Lwowskim w ramach funkcjonowania Katedry Filologii Sło-
wiańskiej, od roku 2004 na Uniwersytecie działa osobna Katedra Filologii Polskiej. Dokład-
niej o historii katedr polonistycznych na Uniwersytecie Lwowskim zob. Kozyc’kyj 2009; 
Kozyc’kyj, Krawczuk 2009. 
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studia polonistyczne do Lwowa zdają poza lwowianami i mieszkańcami 
okolic, także osoby z innych części Ukrainy, najczęściej z obwodów zachod-
nich. Jednak nawet lwowianie, przychodząc na swoje pierwsze zajęcia uni-
wersyteckie, miewają problemy nie tylko z rozumieniem polszczyzny, lecz 
także z orientowaniem się w oczywistych – jak to się może wydawać – rea-
liach polskich, geografii i polityce tego kraju. Niektórzy wcale nie kojarzą 
bardzo znanych nazwisk Polaków – pisarzy, polityków, działaczy kultury 
i nauki, nawet tych, którzy byli ściśle ze Lwowem związani2. A zatem prze-
ciętny student pierwszego roku polonistyki lwowskiej to osoba na ogół nieobe-
znana z polską kulturą (mąjąca jednak fragmentaryczną wiedzę w zakresie 
polskiej historii, gdyż elementy tej historii są przedstawione w ramach 
szkolnego przedmiotu „historia Ukrainy”), dla której język polski jest 
„prawdziwym” językiem obcym. 

Kształcenie językowe, a później językoznawcze na polonistyce lwowskiej 
trwa przez pięć lat studiów (cztery lata studiów licencjackich – „bakalar-
skich”, i jeden rok studiów magisterskich3), łączna liczba godzin przezna-
czonych na ich realizację nie jest, niestety, wystarczająca4 (około tysiąca 
godzin łącznie na praktyczną naukę polskiego oraz na językoznawcze dyscy-
pliny teoretyczne w ramach czteroletnich studiów licencjackich5). 

Jeśli chodzi o kulturę języka, trudno jest określić jej zlokalizowanie w pro-
gramie studiów polonistycznych we Lwowie chociażby ze względu na nie-
jednoznaczność terminu. Rozumiejąc kulturę języka szeroko, możemy 
twierdzić, że uczy się jej od pierwszego spotkania ze studentami. Jeśli zaś 
chodzi o przedmiot dydaktyczny „kultura języka”, pojawia się on dopiero na 
piątym roku studiów. To jednak wcale nie znaczy, że zagadanienia kultury 
języka, zwłaszcza tej rozumianej węziej – jako normatywnego składnika 
lingwistyki, nie są poruszane wcześniej. Już od samego początku zajęć lekto-
ratowych (praktycznej nauki języka polskiego) na pierwszym roku uczy się 
                                                           

2 Aby nadrobić te właśnie braki, związane z nieznajomością polskiej kultury Lwowa, od dwóch 
lat w Katedrze Filologii Polskiej wprowadzono zmiany do treści i struktury letnich praktyk dydak-
tycznych dla studentów pierwszego roku. Jednym z ważnych elementów tych praktyk stało się 
zbadanie śladów polskości we Lwowie. Zob. zbiór zadań dla tych praktyk autorstwa Jerzego Ko-
walewskiego (Kowałews’kyj 2011), lektora języka polskiego na Uniwersytecie Lwowskim. 

3 Planowane jest na Ukrainie w najbliższym czasie przejście do półtorarocznych lub dwu-
letnich studiów magisterskich. 

4 Studenci lwowskiej polonistyki zdobywają jednocześnie zawód w zakresie filologii ukraińskiej, 
z czym właśnie jest związana mniejsza liczba godzin przeznaczonych na kształcenie polonistyczne.  

5 Dokładniej o siatce godzin polonistycznych i osobliwościach nauczania języka polskiego 
na polonistyce lwowskiej zob. (Krawczuk, Petruchina 2009; Krawczuk, Rusin 2010). 
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studentów polszczyzny, a zarazem – co jest oczywiste – poprawności 
i sprawności językowej. Język, którego uczą lektorzy, to polszczyzna stan-
dardowa, ale jednocześnie naturalna, zawierająca pewną ograniczoną dawkę 
potoczności. W większym stopniu potoczność ta dotyczy warstwy leksykal-
no-stylistycznej i komunikacyjnojęzykowej (na ile wymagają tego ćwiczone 
na tym etapie ze studentami konteksty komunikacji codziennej), w mniej-
szym – gramatycznej, gdyż szerokie wprowadzanie w początkowym okresie 
nauki np. fleksyjnej wariancji normatywnej (forma potoczna wobec formy 
wzorcowej) wydaje się za wczesne i mało efektywne6. Później, w trakcie 
zajęć językoznawczych z gramatyki opisowej, leksykologii, leksykografii, 
frazeologii, etykiety jezykowej, zagadnienia praktyczne, związane z tymi 
działami nauki o języku, są badane i ćwiczone ze studentami głębiej, 
w oparciu o pewną zdobytą już przez nich wiedzę teoretyczną. 

A zatem poznawanie kultury języka polskiego przez studentów w czasie 
studiów jest „wielowarstwowe”. Najpierw uczą się oni języka lektoratowo, 
przyswajając jego system i normę od podstaw, następnie, na zajęciach języ-
koznawczych, utrwalają i systematyzują zdobytą wiedzę, zapoznając się już 
nie z tylko z normą, lecz także z niektórymi elementami uzusu, które nie są 
z nią zgodne. W ich świadomości zaczynają już się zarysowywać nieco od-
mienne obrazy polszczyzny – tej normatywnej oraz tej „żywej”. Ta druga nie 
zawsze zgadza się z wyuczoną normą, nawet użytkową. Na przykład, pojęcie 
dwupoziomowej normy dla zjawisk językowych polszczyzny jest studentom 
przybliżane już od drugiego roku studiów (a czasami – fragmentarycznie – 
i wcześniej, gdy uczą się oni korzystania ze słowników, w tym także ortoepicz-
nych). Wtedy właśnie dowiadują się, że – w odróżnieniu od ukraińskiej rze-

                                                           
6 Byłoby to też za trudne w odbiorze. W ostatnich czasach studenci pierwszego roku stu-

diów polonistycznych – w odróżnieniu np. od tych sprzed dziesięciu i większej liczby lat – 
traktują gramatykę jako hipertrudny (najtrudniejszy ze wszystkich) komponent przyswajanego 
języka. Z ankiety, przeprowadzonej w tym roku ze studentami po ich pierwszym semestrze 
nauki na uniwersytecie, wynika, że większość z nich nie zdaje sobie sprawy z trudności leksy-
kalnych polszczyzny, natomiast narzeka na niezwykle skomplikowaną gramatykę oraz trudno-
ści w jej rozumieniu i przyswojeniu. Mieści się to chyba w ogólnej tendencji pokoleniowej do 
łatwego zdobycia dóbr, w tym także intelektualnych. Dla wielu studentów odkryciem staje się 
fakt, że język polski wcale nie jest taki łatwy, jak się wydawało, że powinno się go uczyć jako 
języka obcego, że inna ma być np. wymowa głosek, że litery mają „dziwne ogonki i kreski”, 
a gramatyka, oczywiście, jest horrorem największym, przyćmiewa ona wszystkie inne proble-
my, które na tym etapie dla studenta tak naprawdę problemami nie są, gdyż na razie nie 
przeszkadza mu posługiwanie się np. niewłaściwym leksemem (wyrazem ukraińskim ubra-
nym w polską szatę foniczną) lub niewłaściwą formą adresatywną. 
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czywistości językowej – dla polszczyzny, wraz z ukazaniem się w 1999 roku 
Nowego słownika poprawnej polszczyzny pod redakcją Andrzeja Markowskiego 
(Markowski 1999), „zatwierdzono” dwie normy – wzorcową i użytkową. 
Oczywiście, samo pojęcie normy w aspekcie teoretycznym – też zresztą 
dotychczas dyskusyjne (zob. np. Cirko 2009, 107–133) – nie jest na tym etapie 
ze studentami analizowane, rozumieją oni normę intuicyjnie, najprawdopodob-
niej jako zbiór reguł poprawnościowych. Wprowadza się natomiast konkretne 
pojęcia normy wzorcowej i normy użytkowej lub potocznej (którą na razie – 
w sposób uproszczony – utożsamia się z normą użytkową w ogóle, a nie 
traktuje się jej jako podtypu normy użytkowej, zgodnie z koncepcją przedsta-
wioną w Nowym słowniku poprawnej polszczyzny; Markowski 1999, 1703). Oczywi-
ście, terminy te studenci nie od razu zapamiętują i chyba nie do końca je rozu-
mieją7. Niemniej jednak – co na tym etapie jest ważne – zdają już sobie sprawę 
ze zróżnicowania języka polskiego i różnych możliwości jego poprawnego 
użycia w zależności od sytuacji. Zaczynają uświadamiać sobie, że jedne for-
my są „bardziej” poprawne, a inne, choć „mniej”, też poprawne – w odróż-
nieniu np. od sytuacji w ich języku rodzimym, w którym pewna jednostka – 
z punktu widzenia kodyfikacyjnego – jest albo poprawna, albo nie. 

Głębsze uświadomienie rozziewu między nauczaną na studiach normą 
a realną polszczyzną, między normą wzorcową a normą użytkową do wielu 
studentów dociera jednak nie w czasie zajęć na Uniwersytecie we Lwowie, 
lecz po zanurzeniu się w „prawdziwym” żywiole „prawdziwej” polszczyzny 
w Polsce. Studenci albo sami wyjeżdżają (większość – po raz pierwszy!) do 
Polski na wycieczki, do rodziny, albo wyjazdy są organizowane w ramach 
studiów, niektóre osoby uczestniczą w letnich kursach języka polskiego. Por. 
wypowiedzi obecnych studentek V roku, które wspominają swoje wrażenia 
o polszczyźnie po pierwszym i kolejnych pobytach w Polsce: 
                                                           

7 Por. wypowiedź na ten temat studentki V roku studiów polonistycznych: „Długo się za-
stanawiałam, kiedy przyszło do mnie zrozumienie tego, że w języku polskim są różne normy. 
Musiałam poszukać w swoich notatkach jakichś wzmianek o tym i w końcu znalazłam swój 
zapis o tych normach (…): norma użytna i norma wzorowa. Jak widać, nawet zapisałam niepo-
prawnie. To było na wykładzie z morfologii lub etykiety językowej. Właśnie wtedy też usły-
szłam to dziwne słowo uzus. Trochę później zaczęło do mnie docierać, co to znaczy, że język 
polski ma różne normy”. Tu i dalej wykorzystano fragmenty prac studentów III i V roku, 
poświęconych ich własnej świadomości normatywnej w zakresie języka polskiego oraz błę-
dom zauważonym przez nich w polszczyźnie Polaków, a także cytaty z prac na inne tematy 
związane z kulturą języka. Są to teksty studentek: Bohdany Andruniw, Marii Chruszczak, 
Mariany Fulmes, Tetiany Mychalczuk, Julii Pawłyk, Hałyny Prystasz, Switłany Sopki, Myro-
sławy Wasyłykiw. 
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(1) Po drugim roku studiów pojechałam na praktykę językową do Lublina. 
Tam po raz pierwszy zapoznałam się z polskimi studentami i usłyszałam, jak 
mówią. Tak naprawdę to byłam nieco zaskoczona i nawet oburzona tym, co 
usłyszałam. Mówili: Ameryka, a nie Ameryka, tą dziewczynę, a nie tę dziewczynę, 
przeszam, a nie przepraszam, siemanko, a nie cześć. Czasami chciało mi się ich 
poprawić, ale nie robiłam tego… W końcu zrozumiałam, że to właśnie jest 
język potoczny, żywy, którego nie da się nauczyć tylko z książek. 

(2) Kiedy pojechałam po raz pierwszy do Polski (było to na trzecim roku), 
mogłam porównać, jakiego poprawnego języka uczą nas na uniwersytecie 
i jak Polacy mówią w rzeczywistości. Wtedy zrozumiałam różnicę. (…) Oni 
na przykład stawiali akcent na drugiej sylabie w wyrazach, które powinny 
mieć (a wiedziałam to na pewno) akcent na trzeciej sylabie od końca (…). 
Okazało się też, że istnieją nowe, nieznane przeze mnie znaczenia różnych 
wyrazów, np.: „instalacja” – ‘budowa ciała’, „nawijać” – ‘mówić, „szlifować” 
– ‘uczyć się’. Zrozumiałam, że tej normy użytkowej też powinnam się uczyć, 
jak uczyłam się języka zgodnego z normą wzorcową. 

(3) Wyjazdy do Polski sprzyjały temu, że coraz częściej spotykałam się 
z różnymi odmianami języka, bo we Wrocławiu słyszałam takie wyrazy oraz 
ich odmianę, których dotychczas nie słyszałam ani na wykładach we Lwowie, 
ani w Krakowie. Z czasem sama zaczęłam używać takich konstrukcji, jakich nie 
znalazłabym w języku wzorcowym. Na przykład, często rezygnowałam z woła-
cza, gdyż prawie nie słyszłam go od Polaków. To właśnie w Polsce dowiedzia-
łam się o jeszcze innych znaczeniach niektórych wyrazów, już potocznych 
(„kasa” w znaczeniu „pieniądze”, „bomba” w znaczeniu ‘super, świetnie’). 
Studia w Warszawie odkryły dla mnie prawie inny pogląd na normę w języku 
polskim. Byłam zaskoczona, że na zajęciach z kultury języka studenci poloniści 
czasami nie mogli dać sobie rady z polskimi liczebnikami, odmianą imion i na-
zwisk. Miałam wrażenie, że niektóre formy słyszą po raz pierwszy (dopełniacz 
liczby pojedynczej Kozioł – Kozioła wywołał prawie śmiech w audytorium). 

Przytoczone wypowiedzi są oceną własnej świadomości normatywnej po-
czynioną już „z wysokości” prawie absolwenta filologii polskiej. Natomiast 
na wcześniejszych latach studiów, stykając się z polszczyzną potoczną, stu-
denci odkrywają dla siebie takie nowe rzeczy, które nie zawsze układają się 
w poznany na zajęciach system. Student wtedy może poczuć się nieco zagu-
biony: czy byłem właściwie uczony na studiach? Prawdą jest, że poloniści 
zagraniczni bywają z reguły bardziej konserwatywni w swoich sądach po-
prawnościowych od polonistów krajowych. Są tego przyczyny obiektywne – 
nie kontaktują się na co dzień z żywą polszczyzną, często uczą z tradycyj-
nych, akademickich źródeł wiedzy, a więc ich postawy wobec polszczyzny 
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w ogóle i wobec polszczyzny swoich wychowanków w szczególności bywają 
– w kwestii poprawności – zbyt ostre i rygorystyczne. Niemniej jednak pol-
szczyzna żywiołowa, w której nagle zanurza się student polonistyki zagra-
nicznej po przyjeździe do Polski, może mu się wydać zbyt „radykalna”. Stu-
dentów zwłaszcza uderza luz językowy, który dostrzegają przede wszystkim 
na poziomie leksykalnym. Nie mogą nie zauważyć swobody mówiących 
w posługiwaniu się „mocnymi” słówkami, które szczególnie rażą, gdy są 
wypowiadane przez dziewczyny. Por. wypowiedź jednej ze studentek: 

(4) Przeraża mnie nadużywanie wulgaryzmów. (…). „Kurwa… kurwa mać 
pierdolona…” w trzech metrach ode mnie z ust nieznajomego faceta jakoś 
niezbyt raduje w tramwaju (…) Nie wyobrażam sobie, żeby na Ukrainie 
w towarzystwie wykształconych mężczyzn czy chłopaków przy dziewczynie 
ktoś używał wulgaryzmów. Między mężczyznami, nawet profesorami na 
uniwersytecie – tak. Ale tylko bez kobiety. Natomiast w Polsce ten próg 
wrażliwości chyba jest trochę niższy, ponieważ studenci (osoby niby dość wy-
kształcone) nawet w kompanii z dziewczynami nie omijali wulgaryzmów. 

Z zażenowaniem studenci (czy raczej studentki – bo to one stanowia zde-
cydowaną większość studentów polskiej filologii we Lwowie) reagują na 
niezwykle „lekkie” posługiwanie się młodych Polaków wyrazem o rdzeniu -
jeb- (w języku ukraińskim rdzeń ten wciąż jest czytelny, o niezatartej etymo-
logii, nie jest on też zneutralizowany, nawet w najmłodszym pokoleniu osób 
ukraińskojęzycznych, chociaż wcale to nie znaczy, że wyrazy zawierające ten 
rdzeń nie są przez Ukraińców używane). 

Okres od mniej więcej drugiego po czwarty rok studiów dla wielu studen-
tów polonistyki lwowskiej to czas poświęcony między innymi zastanawianiu 
się nad przejawami polszczyzny, a więc także – nad jej normami (mimo że 
wielu z nich nadal tego pojęcia nie zna lub nie do końca je rozumie). Wła-
śnie na czwartym roku przychodzi głębsze uświadomienie zróżnicowania 
normatywnego polszczyzny, m.in. dzięki wykładom i ćwiczeniom z polskiej 
leksykologii. Por. wypowiedzi na ten temat: 

(5) Na czwartym roku szczególniej zapoznałyśmy się z terytorialnymi od-
mianami języka, z socjolektami. Właśnie to dało podstawy do myślenia 
o tym, że język jest bardzo zróżnicowany, że istnieje konieczność dzielenia 
języka na wzorcowy i potoczny. 

(6) Kurs leksykologii polskiej pomógł to wszystko ułożyć w system, by zro-
zumieć: w języku polskim istnieje norma wzorcowa oraz norma użytkowa. 
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(7) Ucząc się leksykologii, zrozumiałam, że język (nie tylko polski, lecz 
także ukraiński) w rzeczywistości ma wiele twarzy. Różni się on w zależności 
od tego, kto nim się posługuje: mieszkaniec Warszawy czy wsi pod Krako-
wem, programista czy rolnik, osoba bogata i wykształcona czy biedna i nie-
wykształcona. I każda z tych odmian językowych ma własne normy, żyje 
i rozwija się według własnych reguł. 

Na V roku studiów (magisterskich) w ramach dyscypliny „Kultura języka 
polskiego” studenci nie tylko dokładniej poznają od strony praktycznej 
normy gramatyczne, leksykalne i komunikacyjnojęzykowe, lecz także zapo-
znają się z ważnymi teoretycznymi problemami kultury języka, m.in. takimi, 
jak: norma językowa, innowacja i błąd, kryteria poprawności językowej oraz 
ich hierarhia ogólna, a także różnice w hierarchii kryteriów poprawności dla 
poszczególnych części języka – np. fleksji, składni, słowotwórstwa, słownic-
twa. Dowiadują się, że normę można traktować nie tylko (jak chyba ją do-
tychczas intuicyjnie rozumieli) jako zbiór reguł lub zasad poprawnościo-
wych, lecz także jako pewien obiektywny stan języka, zaaprobowany przez 
społeczność posługującą się nim. Poznają – w krótkim zarysie – historię 
rozwoju normy językowej (jak i w ogóle działalności kulturalnojęzykowej) 
w Polsce, w tym także przesłanki do zróżnicowania normy i następstwa 
zaistniałej pod koniec XX wieku kodyfikacji normy wzorcowej i użytkowej, 
w której rozróżnia się normę potoczną ogólną, regionalną oraz profesjonal-
ną. Uczą się odróżnienia zjawisk normatywnych od niektórych uzualnych 
lub systemowych, ale znajdujących się poza normą. Szukają w swoim zaso-
bie wiedzy językowej jednostek z różnych płaszczyzn języka, odzwierciedla-
jących normę wzorcową i normę użytkową, przytaczają znane sobie przy-
kłady jednostek znajdujących się poniżej normy – nawet tej użytkowej. Naj-
łatwiej jest im przytoczyć własne błędy językowe, gdyż nagminnie były one 
poprawiane na zajęciach, niektóre osoby jednak mogą już – po „polskich 
doświadczeniach” – przytoczyć także błędy rodzimych użytkowników pol-
szczyzny (częściej to błędy gramatyczne i wymawianiowe, a nie leksykalne 
lub stylistyczne, które są trudniejsze do wychwycenia przez studentów nie-
-Polaków). Dowiadują się, że sprawa rozróżniania błędów – wbrew pozorom – 
wcale nie jest tak łatwa, jakby to się mogło wydawać. Wiele błędów jest 
trudnych do zakwalifikowania do któregoś z typów8. Takie właśnie „peryferyj-
                                                           

8 Uświadamia się m.in. studentom, że w lapsologii należy raczej mówić o typach, a nie kla-
sach błędów i – odpowiednio – o ich typologii, a nie klasyfikacji, gdyż granice między po-
szczególnymi grupami błędów są czasami trudne do uściślenia. 
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ne” typy błędów, np. znajdujacych się na pograniczu fleksji, słowotwórstwa 
lub składni, leksyki i stylistyki etc., bywają przedmiotem szczegółowych 
analiz na zajęciach. Ucząc się o innowacjach i błędach, studenci zastanawiają 
się nad istotą rozwoju języka, rozumiejąc, że niemal każda zmiana językowa 
kiedyś rodziła się jako błąd – odstępstwo od normy, które było potępiane 
przez miłośników języka lub językoznawców czy nawet przez przeciętnych 
użytkowników. W związku z tym zaczynają np. się zastanawiać, czy warto 
wyzbywać się jak gdyby „ukraińskiej” wymowy polskiego ł zębowego – 
przecież dominująca współcześnie w Polsce wymowa ł (która wydawała się 
im wzorcem najbardziej godnym do naśladowania) była kiedyś niepoprawna, 
a o zębowe ł jeszcze do niedawna walczono w szkołach aktorskich. Taka 
wymowa jeszcze dzisiaj uchodzi w niektórych środowiskach polskich za 
inteligencką i pożądaną. Zainteresowanie studentów budzi omawiany na 
zajęciach problem postaw użytkowników wobec języka polskiego. Analiza 
tych zagadnień, a mianowicie uwzględnienie możliwości zróżnicowania na-
wet samego środowiska językoznawczego pod względem liberalności postaw 
wobec języka, pomaga wreszcie studentom zrozumieć, dlaczego tak bywa, 
że w dwu różnych słownikach napisanych mniej więcej w tym samym czasie 
inaczej ocenia się funkcjonowanie tego samego wyrazu lub formy języko-
wej9, dlaczego różni językoznawcy w swoich wypowiedziach ustnych lub 
pracach drukowanych inaczej oceniają te same zjawiska językowe – np. 
związane z używaniem zapożyczeń, wyrazów o zabarwieniu pejoratywnym, 
formuł etykiety językowej, a nawet pewnych form gramatycznych. 

Za warunek konieczny do udanego przeprowadzenia zajęć z kultury języka 
polskiego uważam odwołanie się na zajęciach do kultury języka rodzimego 
dla uczących się – ukraińskiego. „Kontekst ukraiński” jest obecny na kilku 
poziomach. Po pierwsze, to stała analiza – nie tylko w czasie zajęć z kultury 
języka, lecz niemalże od początku studiów – oddziaływania interferencyjne-
go języka ukraińskiego na przyswajaną przez studentów polszczyznę. Po 
drugie, do języka ukraińskiego warto się odwoływać w trakcie analizy teore-
tycznych zagadnień kultury języka. Nota bene, po zapoznaniu się z typami 
postaw użytkowników polszczyzny wobec języka studenci powinni spróbo-
wać określić (i umotywować) własne postawy wobec języka ukraińskiego czy 
też możliwe różnice wykazywane przez Polaków i Ukraińców w postawach 
wobec swojego języka (różnice te są bowiem wyraźne, np. postawy pury-
styczne w przypadku języka ukraińskiego mają obecnie solidniejszą motywa-

                                                           
9 Przykłady tego typu zob. Krawczuk 2011b. 
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cję niż w sytuacji języka polskiego). Proponuje się studentom zastanowienie 
się nad możliwością czy też brakiem potrzeby kodyfikacji kilkupoziomowej 
normy dla współczesnego języka ukraińskiego, nad osobliwościami rozwoju 
normy językowej w Polsce i na Ukrainie, z uwzględnieniem wpływów języ-
ków obcych na te języki w różnych czasach i obecnie. Studenci bez trudu 
odnajdują podstawową różnicę w zadaniach polityki komunikacyjnojęzyko-
wej we współczesnej Polsce i na Ukrainie, która w ich kraju polega na zagra-
żającej pozycji języka rosyjskiego we współczenej przestrzeni językowej 
państwa ukraińskiego. 

Ważne wydaje się, by formy pracy, stosowane na zajęciach z kultury języ-
ka, były w miarę różnorodne i atrakcyjne. Oprócz tradycyjnych wykładów 
i ćwiczeń można przeprowadzać ustne dyskusje na tematy najbardziej pro-
blemowe, omawiać artykuły językoznawcze prezentujące różne stanowiska 
ich autorów. Ukazanie się drukiem podręcznika do kultury języka polskiego 
(Krawczuk 2011a)10, adresowanego właśnie do odbiorcy ukraińskiego, za-
sadniczo ułatwia pracę ze studentami i umożliwia uatrakcyjnienie zajęć. Po-
nieważ studenci mogą już wiele rzeczy usystematyzować sobie samodzielnie, 
czytając podręcznik, na zajęciach można wygospodarować czas na sprawy 
bardziej twórcze. I tak np. żywe zainteresownanie budzi zabawa w poradnię 
językową. Po wcześniejszym zapoznaniu się z internetowymi poradniami 
jezykowymi, studenci gromadzą pytania, które potem zadają „językoznawcy” 
wybranemu spośród kolegów. Rolę owego językoznawcy przybierają po 
kolei wszyscy uczestnicy zajęć. Zazwyczaj studenci polonistyki radzą sobie 
z odpowiedziami na pytania, zwłaszcza gdy są to pytania dotyczące systemu 
gramatycznego (gorzej jest, oczywiście, z problemami słownictwa i stylu). 
W razie pojawienia się wątpliwości zawsze można skorzystać na zajęciach 
z dodatkowego źródła wiedzy (np. ze słownika czy poradnika z kultury języ-
ka) lub porównać swoje sądy z odpowiedzią prawdziwego językoznawcy 
udzielonej w prawdziwej poradni. Podniesiony nastrój uczestnictwa w pol-
skim życiu kulturalno-językowym towarzyszy pisaniu przez studentów Dyk-
tanda Ogólnopolskiego, wcześniej nagranego i puszczonego na zajęciach. 
Proponuje się również studentom zadania, wymagające zaangażowania 
                                                           

10 W odróżnieniu od współczesnych polskich podręczników do kultury języka (por. Mar-
kowski 2005; Jadacka 2005; Karpowicz 2009; Frycie, Jurkowski, Sicińska 2005), w podręczni-
ku dla Ukraińców pojawiają się także niektóre zagadnienia z pogranicza kultury języka i glot-
todydaktyki, jak np. specyfika pojęcia normy i błędu w glottodydaktyce, osobliwości naucza-
nia Ukraińców polskiej wymowy, gramatyki, słownictwa etc., w których zostały uwzględnione 
doświadczenia polskiej szkoły glottodydaktycznej.  
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twórczego i ponownego przemyślenia przyswojonych treści teoretycznych 
i praktycznych11. Studenci piszą krótkie prace własne poświęcone najciekaw-
szym zagadnieniom kulturalno-językowym. Wiele proponowanych tematów 
wymaga od studenta zaangażowania osobistego (nawet wszechmogący dzi-
siaj Internet tu nie pomoże!) – na przykład pisanie na temat etapów kształ-
towania własnej świadomości zróżnicowania normy w polszczyźnie jako 
języku dla siebie obcym, na temat własnych błędów językowych i reakcji na 
nie – krytycznej bądź tolerancyjnej – ze strony rodzimych użytkowników 
polszczyzny, na temat porównania różnych aspektów sytuacji kulturalnoję-
zykowej w Polsce i na Ukranie (np. postawy wobec języka, używanie wulga-
ryzmów, innowacje w zakresie współczesnej etykiety językowej w obu kra-
jach, wreszcie rozumienie samego pojęcia „kultura jezyka” w Polsce i na 
Ukrainie etc.) Forma wypowiedzi pisemnej jest dowolna. Niektórzy studenci 
wybierają formy niekonwencjonalne – np. esej lub nawet bajkę. Czy można 
napisać bajkę o zróżnicowaniu normy czy też o błędach własnych i tych 
popełnianych przez Polaków? Dla chcącego nic trudnego. Oto dwa teksty 
studenckie w formie bajki: 

(8) Bajka o dzieleniu się Normy Wzorcowej z Normą Użytkową swoim tronem 
W ciągu długich lat koronę Królestwa Języka Polskiego nosiła ładna, po-

prawna, dumna z siebie Norma Wzorcowa. Była jedyną uprawnioną wład-
czynią Królestwa, nie dopuszczała nawet malusieńkiej myśli, żeby coś lub 
ktoś mógł zagrozić jej wiecznym rządom. Nie podejrzewała nawet, że w cza-

                                                           
11 Jednym z takich zadań było np. przygotowanie przez samych studentów testów, które 

mogłyby sprawdzić postawę wobec języka osoby ankietowanej. Por. np. fragment takiej pracy 
studenckiej: „Jak Pan/Pani uważa, zapożyczenia typu „super”, „drink”, „extraodlot” są: 
a) okropne, ponieważ angielskie wyrazy zaśmiecają język ojczysty! [zaznaczenie tej odpowie-
dzi oznaczałoby, że osoba ankietowana prezentuje postawę puryzmu nacjonalistycznego – 
A.K.], b) okropne, ponieważ na to Żeromski i Orzeszkowa przewrócą się w grobie! [puryzm 
tradycjonalistyczny], c) okropne, ponieważ używają ich tylko ludzie niewykształceni (puryzm 
elitarny), d) ja ich używam, a więc są poprawne [puryzm egocentryczny], e) są niepoprawne, 
warto używać wyrazów bardziej zrozumiałych i tradycyjnych [perfekcjonizm], f) są niejedno-
znaczne, ponieważ mogą określać bardzo różne rzeczy. Logiczniej byłoby używać zamiast 
nich wyrazów jednoznacznych, ściśle określających treść wypowiedzi [logizowanie], g) nie są 
pożądane, ale wolno ich używać w rozmowach nieoficjalnych [liberalizm umiarkowany], h) są 
normalne, można ich używać, czemu nie? [liberalizm skrajny]), i) nie mam zdania na temat 
tych wyrazów. Wiem tylko, że one są, a reszta jest mi obojętna [indyferentyzm], j) są takimi 
samymi wyrazami jak wszystkie inne, wolno ich używać, jak chcę i kiedy chcę [abnegacja], 
k) używam ich czasami i nie widzę w tym problemu – inni ludzie w moim otoczeniu też ich 
używają [postawa naturalna]. 
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sie tych samych długich lat w jej królewskich pałacach podwładni przygoto-
wywali podłą zmowę. A przywódczynią tego tajemnego ugrupowania była 
córka z nieprawego łoża – Norma Użytkowa. 

Norma Wzorcowa tak długo nie wiedziała o tym, bo spiskowcy, jakkol-
wiek by się starali, nie mogli zrealizować swoich planów. Ile to już głów po-
leciało, ile już sposobów przemyślano, prób powtórzono, a Norma Użytko-
wa nadal pozostawała w cieniu swojej ukoronowanej siostry. 

Aż pewnego dnia roku 1995 do kwatery sztabu spiskowców zapukał ta-
jemniczy mężczyzna. Otworzono mu, powiedział coś w rodzaju: „Wiem 
o państwa kłopotach i wiem, jak je przezwyciężyć”. Powiedziano mu na to: 
„Hej, stary, spadaj stąd, mówisz jakieś bzdury…” I dwaj duzi ochroniarze 
chcieli go już stamtąd wyrzucić, ale tajemniczy mężczyzna postąpił krok do 
tyłu i z uśmiechem Kota z Cheshire powiedział: „Jestem magiem z Ziemi Ję-
zykoznawstwa Polskiego. Słuchy o mnie krążą po całym Królestwie Języka 
Polskiego. Czyżby nie słyszeli państwo o tym? Wiem, co poradzić na pań-
stwa problem, wiem, jak ukoronować Normę Użytkową. Niech państwo mi 
zaufają!” I spiskowcy razem ze swoją nieukoronowaną królową poddali się 
magicznej sile perswazji i zaufali… 

Tajemniczy mężczyzna, który się nazwał Andrzejem Markowskim, na-
prawdę prowadził swoją sprawę doskonale. Już w tym samym roku ukazał 
się jego Praktyczny słownik poprawnej polszczyzny. Nie tylko dla młodzieży, co 
spowodowało pucz. Ale mag z Ziemi Językoznawstwa Polskiego miał nie 
tylko uśmiech kota, lecz także jego chytrość. Działał na dwa fronty, bo za 
swoje zadanie uważał pojednanie obu sióstr. Główną jego zasadą życiową 
była świętość rodziny. 

W 1999 roku zredagował następne – bardzo ważne dzieło – Nowy słownik 
poprawnej polszczyzny, który umocnił pozycję Normy Użytkowej w Królestwie 
Języka Polskiego. Od tego pamiętnego 1999 dotychczas tron Królestwa Ję-
zyka Polskiego dzielą między sobą obie królowe: Norma Wzorcowa i Norma 
Użytkowa. Niektórzy ich podwładni wciąż walczą między sobą. Zwolennicy 
Normy Wzorcowej chcą, by powróciły stare czasy, w czym pomagają im nie-
liczni magowie. Zwolennicy Normy Użytkowej nadal starają się posadzić na 
tronie tylko jedną królową – swoją. Większość jednak magów z Ziemi Języ-
koznawstwa Polskiego cieszy się, że dwie Normy w końcu są razem. Obser-
wują oni różne zmiany, które zachodzą w Królestwie Języka Polskiego, i nie-
które z nich – te najbardziej rażące – poprawiają, chociaż, niestety, nie zaw-
sze im się to udaje. No a prosty lud żyje sobie dalej, jak gdyby nigdy nic, i nie 
za bardzo go interesuje walka zwolenników obu sióstr. Cieszą się życiem 
i nie za bardzo się przejmują, myląc czasami reguły językowe. Są szczęśliwi… 

A w Królestwie Języka Ukraińskiego nie pojawił się jeszcze tak zdecydo-
wany mag ani sprzyjające mu okoliczności. Nie doszło więc do buntu 
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w Królestwie… Musimy czekać. Chociaż tak naprawdę, nawet jeśli Norma 
Użytkowa podzieli tron z Normą Wzorcową, nasze zachowania językowe nie 
bardzo się zmienią. Trochę inna się jednak stanie Ziemia Językoznawstwa 
Ukraińskiego. 
Maria Chruszczak, studentka polonistyki lwowskiej 

(9) O Lwie Lwowskim i Smoku Krakowskim, albo… Przyjaźń spowodowa-
na błędami 

Dawno, dawno temu żył sobie we Lwowie Lew. Uważano go za najbar-
dziej zdolne, utalentowane, inteligentne i – co najważniejsze – skromne 
zwierzę na całym świecie. Wszystko wiedział, wszystko umiał i nikt nie mógł 
dorównać mu w żadnej dziedzinie. To on tak uważał. 

Ale pewnego dnia Lew dowiedział się, że gdzieś za siedmioma górami, za 
siedmioma lasami, a mianowicie w Krakowie, mieszka Smok, który uważa się 
za mistrza języka polskiego. 

„Przecież to niemożliwe, by ktoś umiał robić coś lepiej ode mnie” – rzekł 
oburzony Lew i postanowił nauczyć się języka polskiego: „Dla chcącego nic 
trudnego, a w dodatku polski jest łatwy i bardzo podobny do ukraińskiego”. 

Trzy lata studiował nasz Lew polonistykę na Uniwersytecie Lwowskim. 
Wreszcie zdecydował się na spotkanie ze Smokiem i wyruszył do Krakowa. 
Długo szedł Lew, aż zobaczył śpiącego pod Wawelem Smoka. 

– Cześć, Smoku! Jak się masz? 
– No cześć, Lwie. Świetnie, tylko nudzę się bardzo, bo nie mam z kim po 

polsku pogadać – nikt nie umie tak perfekcyjnie jak ja. A co u ciebie? Zmę-
czony jesteś? Ile godzin s z ł e ś  ze Lwowa? 

– Szczerze mówiąc, nie s z ł e m  – uśmiechnął się Lew. 
– Jak to nie s z ł e ś ? Przecież skrzydeł nie masz jak ja, nie mogłeś lecieć… 

Chyba, że masz samolot? 
– Nie, ani skrzydeł, ani samolotu nie mam. Chodzi o to, że nie „szłem” 

tylko „szedłem”! 
– No i po co przyszłe…to znaczy przyszedłeś? – już zaczął się denerwo-

wać Smok. 
– Chciałem się przekonać, że z m o g ę  mówić po polsku jak p r a w d z i -

w e  P o l a k i . 
– Ha, ha! No po pierwsze, nie ma wyrazu „z m ó c ” jest wyraz „p o t r a -

f i ć ”, po drugie, c z e b a  [fonet.] mówić „p r a w d z i w i  P o l a c y ”, a po 
c z e c i e  [fonet.], chcesz doskonale rozmawiać po polsku po c z e c h  [fonet.] 
latach studiów? Proszę cię! To niemożliwe!!! 

– Jaki Czech? Może trzech? – kpił sobie Lew. 
– Przestań mnie poprawiać! U m i ę  mówić w swoim ojczystym języku. 
– Nie „u m i ę”, lecz „u m i e m ”. Teraz u  m n i e  s ą  wątpliwości, czy na-

prawdę jesteś mistrzem polskiego. 
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– Co?! W życiu takiego nie słyszałem: „U  m n i e  s ą ”? Mówi się: „M a m  
w ą t p l i w o ś c i ”. Inaczej Polacy cię po prostu nie z r o z u m i ą  – teraz cie-
szył się już Smok. 

– Może nie z r o z u m i ą , ale mam nadzieję, że z r o z u m i e j ą . Jestem roz-
czarowany, we Lwowie m ó w i ą , że ty idealnie w i e s z  swój język. 

– Nie „m ó w i ą ”, tylko „m ó w i  s i ę ”. I w i e  s i ę  o czymś, a język się 
z n a ! 

– Słuchaj, przecież razem wiemy dużo więcej! M o g l i śm y  b y  sobie wza-
jemnie pomagać – zaproponował Lew. 

– To świetny pomysł! – ucieszył się Smok – Chętnie przyjmę t ą  twoją 
propozycję, ale zapamiętaj na przyszłość, że w trybie warunkowym popraw-
nie jest „m o g l i b y śm y ”, a nie „m o g l i śm y  b y ”! 

– Dziękuję ci bardzo. A wiesz, że lepiej byłoby powiedzieć „t ę  propozy-
cję”? Zawsze mi o tym wykładowczynie na uniwersytecie m ó w i l i . 

– To prawda, ale wykładowczynie chyba nie „m ó w i l i ”, lecz „m ó w i ł y ”. 
Ale ty dużo wiesz! M i  się wydaje, że jesteś dobrym studentem. 

– Tylko „m n i e  się wydaje” albo „wydaje m i  się”. I wcale nie jestem 
d o b r y m … po prostu c h c i a ł  zostać mistrzem języka polskiego – cicho 
przyznał się Lew. 

– Jesteś d o b r y , ale żeby zostać mistrzem, musisz znać końcówki i doda-
wać do „c h c i a ł ” „em’’, bo inaczej nie wiadomo, o kim mówisz. 

– No znam i c h , ale ciągle zapominam! – już zanosi się od płaczu nasz 
przyjaciel. 

– Znam „j e ”, nie „i c h ”, bo to końcówki, a nie faceci! I nie przejmuj się 
tak, dobrze sobie radzisz, a jak przylecę w d w u t y s i ę c z n y m  dwunastym 
na mecze do Lwowa, to już będziesz mówić po polsku lepiej ode mnie! 

– Przylecisz na Euro w d w a  t y s i ą c e  d w u n a s t y m  roku? To fanta-
styczne! Będę czekał! 

– No to do zobaczenia Lwie! 
– Na razie, Smoku! Bardzo się cieszę, że poznał y … l i śm y  się…, żeśmy 

się poznali! 
– Ja też! Cześć! 
I chociaż nasz Lew nigdy nie został mistrzem języka polskiego, jednak 

dzięki błędom, które ciągle popełniał, znalazł on prawdziwego przyjaciela, 
z którym koniecznie się spotka latem. 
Halina Prystasz, studentka polonistyki lwowskiej 

Oczywiście, nie wszyscy studenci są zdolni lub chętni do twórczego po-
dejścia do wykonywanych zadań. Tak jest wszędzie i we wszystkim: są osoby 
staranne i utalentowane, są też niestaranne i słabo władające polszczyzną 
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nawet pod koniec studiów. Przedstawiony w artykule proces poznawania 
przez lwowskich studentów kultury języka polskiego jest w dużym stopniu 
schematyczny, w każdej konkretnej sytuacji możliwe są wszelkie odchylenia. 
Studencki czynnik indywidualny, osobowościowy, odgrywa rolę bardzo 
ważną, ponieważ niezależnie od wszelkich starań nauczyciela sukces może 
być minimalny, jeśli student nie jest chętny do nauki. Zdarza się tak, że po 
studiach polonistycznych osoba ma nikłą wiedzę o języku, a może też być 
tak, że student znajdujący się w połowie pięcioletniej uniwersyteckiej drogi 
poznawania polszczyzny już wyraża o niej głębokie refleksje w rodzaju: 

(10) Moim zdaniem, główną różnicą mojego języka polskiego a polszczyzny 
Polaków, którzy mieszkają w Polsce, jest to, że dla Polaka jego język to zwy-
kłe narzędzie, o którym większość nawet się nie zastanawia i kręci nim jak 
tylko chce, w tym wymyślając czasem nowe słowa lub przypisując już istnie-
jącym nowe, często nawet jednorazowe, jednokontekstowe znaczenia. Więc 
to, czego nie ma w słownikach, co jest dla mnie dziwne i niezrozumiałe, dla 
Polaka jest zjawiskiem chyba zwykłym. Moje natomiast błędy są wywołane 
wpływem mojego języka ojczystego, czyli ukraińskiego; one są typowym 
przeniesieniem realiów językowych – od wymawiania niektórych dźwięków 
do znaczeń oraz zakresów użycia słów i całych konstrukcji leksykalno-
-gramatycznych – z języka ukraińskiego na język polski. I jeśli moje błędy są 
bezsprzeczne, to błędy Polaków nie są tak oczywiste. Wiadomo, że z czasem 
to, co było kiedyś uznawane za błąd, może stać się normą, a coś można po 
prostu traktować jako grę z tym, co uważa się za własność osobistą, czyli: 
„Mój język: jak chcę, tak i mówię”. 

Nota bene przytoczona wcześniej bajka o dwojgu zwierzętach, Lwie i Smo-
ku – czyli o błędach własnych i błędach Polaków – została również napisa-
na przez „młodą” jeszcze studentkę – z trzeciego roku studiów. 

A zatem na początku XXI wieku, w epoce globalnych zmian cywilizacyj-
nych, obserwujemy – przynajmniej na przykładzie polonistyki lwowskiej – 
znaczące oddalenie się dwóch „biegunów” jakości wiedzy studenckiej. 
Z jednej strony, osoby ulegające wszechobecnym dzisiaj konsupcjonistycz-
nym sloganom typu „Żyj lekko, bez wysiłku”, dokładają dużo mniej starań 
do nauki niż ich poprzednicy sprzed dziesięciu czy piętnastu lat, z drugiej 
zaś strony, studenci zmotywowani do nauki mają możliwość niemalże nieo-
graniczonego dostępu do źródeł wiedzy i demonstrują większe sukcesy 
w nauce od ich poprzedników sprzed lat. 
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On Teaching Culture of Polish Language Abroad. Normative Awareness of  
Ukrainian Students of Polish Philology (the Example of Polish Philology Faculty in Lviv) 

The problems concerning teaching a culture of Polish language are analysed in the article, 
along with description of the ambiguity of the term ‘culture of language’ itself. Taking Polish 
Philology Faculty in Lviv as an example, the author of the article discusses the stages of 
cultural and linguistic education of Ukrainian students and presents the specific character of a 
didactic discipline called culture of a language at the Ukrainian university (the content, tasks, 
methods of working during the classes). She presents the results of research on normative 
awareness of the Polish Philology students in Lviv at different stages of learning Polish lan-
guage. 

Key words: culture of Polish language, norm, error, Ukrainian language 
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formuł grzecznościowych używamy rutynowo, na co dzień możemy nie 
zwracać uwagi, jak szeroki jest wachlarz ich zastosowań. Natomiast u cu-
dzoziemca ich formuliczność może powodować kłopoty z intuicyjnym od-
gadywaniem zasad właściwego ich stosowania. W takiej sytuacji łatwo 
o nieporozumienie na tle kulturowym. Dlatego warto przyjrzeć się w kon-
tekście interkulturowym specyfice funkcjonowania polskich formuł grzecz-
nościowych Przepraszam!, Proszę! i Dziękuję!, prześledzić wachlarz wyrażanych 
przez nie intencji oraz zachowań, jakie mogą sprowokować. 

Przestrzeganie zasad etykiety językowej jest ważnym elementem kompetencji 
socjokulturowej, która umożliwia wykorzystanie umiejętności językowych 
w sposób adekwatny do sytuacji społecznej oraz specyfiki kulturowej i z tego 
względu zawsze powinna być obecna w programie nauczania języka obcego1. 
                                                           

* W tekście stosowana będzie – na prośbę Autorki – transkrypcja przykładów rosyjskich 
[przyp. red.]. 

1 Pojęcie kompetencji socjokulturowej jako zawierające w sobie kompetencję socjolingwi-
styczną przyjęte za: Miodunka 2009. 
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Etykieta językowa wskazuje na relacje społeczne i pragmatyczne między roz-
mówcami oraz pozwala je kształtować, określa rytuały porozumiewania się. Jej 
znajomość pozwala rozpoznać i przyjąć różne role komunikacyjne. Jako część 
kultury jest źródłem wiedzy i samowiedzy o narodzie, może kształtować stereo-
typy, a niekiedy uprzedzenia, jednocześnie może być narzędziem kreowania 
wizerunku nacji w świecie2. Nauczanie etykiety językowej jest problemem o tyle 
ważnym, co trudnym i delikatnym, jest ona bowiem odmiennie postrzegana 
w różnych kręgach kulturowych, a korzeniami sięga do ukształtowanego 
w danej kulturze pojęcia grzeczności, które z kolei jest echem tradycyjnego 
systemu wartości. System wartości, jako składnik tożsamości człowieka, bywa 
przedmiotem dumy i niekiedy wiąże się z silnymi emocjami, w związku z tym 
nakłanianie kogoś do przyjęcia cudzych wzorów grzecznościowych wyrażonych 
w etykiecie językowej wymaga taktu. 

Różnice w etykiecie językowej nie zawsze wiążą się z odmiennym pojmo-
waniem grzeczności, dlatego warto rozróżniać te dwa pojęcia. Etykietę języ-
kową będziemy rozumieć za Małgorzatą Marcjanik jako „zbiór przyjętych 
w danej społeczności wzorów językowych zachowań grzecznościowych, 
zwyczajowo przyporządkowanych określonym sytuacjom pragmatycznym” 
(Bartmiński 1993, 271). Jest to więc językowa forma wyrazu grzeczności, 
która sama jest zjawiskiem pozajęzykowym – stanowi aprobowany społecz-
nie model zachowania. Posłużmy się definicją Eugeniusza Tomiczka: 

Grzeczność jest swego rodzaju strategią ludzkiego zachowania językowego 
(realizowanego określonymi, mniej lub bardziej zrutynizowanymi środkami 
wyrazu oraz elementami prozodycznymi) i niejęzykowego (realizowanego za 
pomocą gestów, mimiki itp.), polegającą na przestrzeganiu społecznych, 
skonwencjonalizowanych norm, której celem jest respektowanie własnego 
„image” i „image” partnera (Tomiczek 1991, 24). 

Tę samą strategię w obrębie jednej lub różnych kultur możemy realizować 
odmiennymi środkami językowymi, natomiast formy językowe, które jeste-
śmy skłonni brać za ekwiwalentne w poszczególnych parach językowych 
(kierując się np. ich znaczeniem słownikowym), mogą służyć realizacji róż-
nych strategii. Odróżnienie formy wyrazu od intencji pomaga zapobiegać 
nadinterpretacjom w dziedzinie różnic kulturowych. 

                                                           
2 Na fakt, że tłumaczenie etykiety językowej może kształtować pozytywny wizerunek Pol-

ski wśród cudzoziemców pochodzących z różnych kręgów kulturowych wskazują autorki 
poradnika metodycznego: A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka 2010, 180. 
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Zwodnicze jest zarówno pochopne wnioskowanie o różnicach kulturo-
wych, jak i bezrefleksyjne zakładanie podobieństw, charakterystyczne 
zwłaszcza dla przedstawicieli bliskich sobie kultur. Kiedy różnimy się nie-
wiele, łatwo ulec iluzji, że nie różnimy się wcale. Możemy długo nie rozpo-
znawać kulturowego tła nieporozumień, a prawdopodobieństwo takiej sytu-
acji jest tym większe, im płynniej cudzoziemiec posługuje się naszym języ-
kiem. Odruchowo zakładamy bowiem, że kompetencja językowa idzie 
w parze z kompetencją socjokulturową. Odruchowo również nie poprawia-
my drobnych uchybień w etykiecie rozmówcy, kierując się zasadą taktu, 
a przestrzegając zasady współpracy, reagujemy na nieprawidłowo sformu-
łowaną, ale zrozumiałą intencję. Ta sytuacja może sprawić, że cudzoziemiec 
przez bardzo długi czas nie wie, że popełnia błąd. Problemy takie nie doty-
czą komunikacji studenta z lektorem podczas lekcji języka obcego, ale ich 
całkowite wyeliminowanie nie jest możliwe. Istotna będzie natomiast ciągła 
świadomość możliwości ich zaistnienia. 

Lektor uczy się formułować zasady etykiety językowej, które sam przy-
swoił implicytnie w procesie wychowania, uwzględniając różnice społeczne 
i psychologiczne oraz rozbieżności między regułami deklarowanymi i reali-
zowanymi przez rodzimych użytkowników języka. Niedostateczna znajo-
mość kultury kraju studenta może uniemożliwić zrozumienie jego wątpliwo-
ści, kiedy np. usiłuje on znaleźć w języku formę lub słowo, które nie istnieją. 
Problem taki może dotyczyć dowolnego fragmentu wiedzy o języku, ale 
w przypadku pojęć abstrakcyjnych oraz zjawisk silnie uwarunkowanych 
kulturowo (jakimi są grzeczność i etykieta) bywa szczególnie dokuczliwy. 
Oczywiste, że student nie opanuje reguł etykiety językowej w wystarczają-
cym stopniu przez samo słuchanie. Niektóre fakty językowe są dla niego 
odkryciem, kiedy stają się przedmiotem analizy, mimo że pojawiały się regu-
larnie w wypowiedziach lektora. Trudności w ich przyswojeniu mogą mieć 
charakter czysto językowy – formuliczność i rutynowość aktów grzeczno-
ściowych są źródłem silnej negatywnej interferencji. Mogą mieć też podłoże 
kulturowe – niechęć wynikająca z negatywnych skojarzeń, stereotypów czy 
silnego przywiązania do własnej kultury, powodująca wrażenie, że nierodzi-
me zachowania grzecznościowe nie oddają odpowiednich treści, są puste czy 
teatralne. Dla studenta ich naturalność jest tym bardziej wątpliwa, że lekcja 
języka obcego ma w sobie coś ze spektaklu. 

W ramach procesu dydaktycznego trudno stworzyć sytuację w pełni od-
powiadającą naturalnej. Formy etykiety językowej stosowane wobec studen-
tów przez lektora w nieunikniony sposób ulegają modyfikacjom w stosunku 
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do naturalnych zachowań językowych. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy 
studenci uczą się w kraju, którego język chcą opanować, jak i w sytuacji, gdy 
uczą się od lektora w swoim środowisku językowym (por. Tambor 2011)3. 

W związku z powyższym, prawdziwe zmagania z różnicami kulturowymi 
student rozpoczyna dopiero poza sytuacjami dydaktycznymi, kiedy już nie 
może liczyć na pomoc lektora. Może mu za to pomóc świadomość, że oto 
przystępuje do komunikacji międzykulturowej, która charakteryzuje się tym, 
że rozmówcy: operują kategoriami pojęciowymi należącymi do różnych 
systemów językowo-kulturowych, zdarza się, że posługują się różnymi ko-
dami i mają kłopot z ustaleniem właściwej referencji oraz związków logicz-
nych, przez co kierują się niewłaściwymi skojarzeniami, miewają kłopot 
z oceną stanu wiedzy wspólnej i czasem postrzegają wzajemne reakcje jako 
nieadekwatne. Aby taka komunikacja przyniosła porozumienie, należy 
wzbudzić w sobie gotowość do poznawania zjawisk zupełnie nowych i zre-
zygnować z wpisywania ich w sztywne ramy swoich przyzwyczajeń i stereo-
typów, a także szanować prawo rozmówcy do odmiennego punktu widzenia 
oraz być szczególnie czułym na informację zwrotną4. 

Porównywanie konkretnych par językowych – wyrażenia ojczystego i po-
znawanego – pozwala uniknąć wielu nieporozumień i uwrażliwia interkultu-
rowo studenta, a lektorowi pomaga lepiej rozłożyć akcenty w procesie dy-
daktycznym – ocenić, którym zagadnieniom poświęcić szczególnie dużo 
uwagi, a które uznać za oczywiste. Język ojczysty studenta daje lektorowi tło, 
na którym lepiej widać specyfikę nauczanego języka, stanowi punkt odnie-
sienia, niejednokrotnie ułatwiający formułowanie zasad. Niestety, porówna-
nia języków słowiańskich w kontekście komunikacji międzykulturowej 
w polskiej i rosyjskiej literaturze przedmiotu należą do rzadkości i brak jest 

                                                           
3 Kiedy grupa studentów przyjeżdża do kraju, którego język chce opanować, trafia w spe-

cyficzne wielokulturowe środowisko, w którym obowiązują szczególne zasady i które może 
liczyć na specjalne, bardziej wyrozumiałe traktowanie ze strony otoczenia. Etykietalne za-
chowania językowe zostają uproszczone, aby ośmielić studenta do kontaktu, nie zawstydzać 
go jego nieporadnością, dać jasny komunikat o serdecznym nastawieniu i umożliwić osiągnię-
cie porozumienia. Kiedy z kolei lektor pracuje za granicą, dostosowuje swoje zachowanie, 
w tym zachowanie językowe do kultury, w której się znalazł. Robi to, aby okazać grzeczność 
gospodarzom oraz aby zapewnić skuteczność swoim działaniom (przykładowo, aby jego 
polecenia wydawane studentom nie były brane za luźne propozycje). Wypracowuje więc 
pewien kompromis, który może być mylnie brany za wyraz kultury, którą reprezentuje… 

4 Cechy komunikacji międzykulturowej oraz niezbędne dla niej kompetencje rozmówców 
z językoznawczego punktu widzenia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psycholin-
gwistycznych omawia szczegółowo Olga Leontowicz: Leontowicz 2005, 24–78. 



JAŚMINA PUCHAŁA: Przepraszam, proszę, dziękuję… 307 

opracowań próbujących ująć problem całościowo. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy jest zapewne bliskość kulturowa, tendencja do szukania raczej podo-
bieństw niż różnic wynikająca ze wspólnej historii i mitu (?) „słowiańskiej 
duszy”. Ważną pomocą są szczegółowe opracowania z zakresu rosyjskiej etykie-
ty językowej, przeznaczone dla Rosjan oraz cudzoziemców5 oraz prace podob-
nego charakteru napisane przez Polaków o polskiej etykiecie językowej6. 

Wszystkie trzy wymienione we wstępie „magiczne” słowa to typowe cza-
sowniki performatywne, a więc należałoby rozpatrywać jako podstawowe 
formy pierwszej osoby liczby pojedynczej czasu teraźniejszego, w których 
omawiane czasowniki pełnią funkcję formuł grzecznościowych. Słowniki 
języka polskiego, niestety, nie są w tej kwestii konsekwentne – znaczenia 
podanych form wymieniają wybiórczo. Wyjątek stanowi Inny słownik języka 
polskiego (Bańko 2000), który systemowo grupuje znaczenia pragmatyczne 
performatywów w artykułach hasłowych dotyczących poszczególnych cza-
sowników. Materiał leksykograficzny oraz opracowania ujmujące formuły 
grzecznościowe w kategoriach pragmatyki językowej zestawione z doświad-
czeniem pracy lektora języka polskiego w Rosji i lektora języka rosyjskiego 
w Polsce, a także z kilkuletnim zanurzeniem w kulturze rosyjskiej i przeby-
waniem w środowisku wielokulturowym, zaowocowały niżej opisanymi 
wnioskami. 

Przepraszam! 

Konwencjonalne Przepraszam! wypowiadamy, kiedy jakimś drobnym ge-
stem uchybimy etykiecie, narazimy rozmówców na dyskomfort w rozmowie, 
kiedy np. przejęzyczymy się, pomylimy fakty lub w innym działaniu, np. 
niechcący trzaśniemy drzwiami. W szczególności mówimy Przepraszam!, 
kiedy naruszymy czyjąś przestrzeń osobistą, np. gdy kogoś niechcący 
                                                           

5 Opieramy się na fundamentalnych w tej dziedzinie pracach Natalii Formanowskiej (opie-
rających się na badaniach zebranych przez autorkę korpusów wypowiedzi ustnych oraz przy-
kładów z literatury pięknej), na monografiach, poradnikach i podręcznikach dla cudzoziem-
ców, zwłaszcza: Formanowskaja 1987, 1989, 2008, 2009, Akiszyna, Formanowskaja 2009. 

6 Szczególnie istotna będzie dla nas monografia Marcjanik (1997) oraz inne prace autorki, 
a także artykuły zebrane w tomie: Marcjanik 1991. W tomie tym odnajdziemy dwa teksty 
poświęcone funkcjom pragmatycznym omawianych formuł: Kominek 1991 oraz Masłowska 
1991, o omawianych performatywach zob. także Marcjanik 1995 i Gałczyńska 2002. Cennym 
źródłem uogólnień są dla nas prace syntezujące specyfikę polskiej grzeczności językowej na 
tle kultury: Antas 2002, Kita 2005, Skudrzyk 2007. 
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szturchniemy lub zagrodzimy mu drogę. Oczywiście, jeśli sprawimy mu przy 
tym ból, coś mu zniszczymy lub w inny sposób wyrządzimy krzywdę, nasze 
przeprosiny będą rozbudowane proporcjonalnie do winy, zindywidualizo-
wane w formie i emocjonalne, jednak samo „naruszenie czyjegoś teryto-
rium” wymaga konwencjonalnego Przepraszam! „Przestrzeń rozmówcy” to 
szerokie metaforyczne pojęcie, więc przepraszamy, gdy: chcemy, żeby ktoś 
ustąpił nam drogi, przesunął się, gdy przerywamy temu komuś wypowiedź, 
a także wtedy, gdy absorbujemy go jakąś naszą sprawą, pytaniem. W tych 
wypadkach formuła Przepraszam! spełnia jednocześnie kilka zadań: kieruje na 
nas uwagę – nawiązuje kontakt z rozmówcą, daje do zrozumienia, że ocze-
kujemy od niego podjęcia lub zaprzestania jakiegoś działania i wyraża naszą 
skruchę za przyczynione niedogodności. Użycia Przepraszam! są na tyle 
skonwencjonalizowane, że w typowych sytuacjach nie są konieczne dalsze 
wyjaśnienia, jakich działań oczekujemy od rozmówcy. Bywa, że formułuje-
my swoją wypowiedź bezpośrednio po grzecznościowych przeprosinach, 
bywa, że czekamy na przyzwalające Proszę! ze strony rozmówcy. 

Przepraszam! jest uniwersalnym i najbardziej typowym grzecznym sposo-
bem nawiązywania kontaktu z nieznajomym, aby go o coś zapytać lub 
poprosić. Jest wygodne, ponieważ jednym słowem komunikuje chęć roz-
mowy i grzeczną postawę nadawcy. Bezpośrednio po nim, nie czekając na 
werbalną reakcję odbiorcy, możemy przejść do sedna sprawy, np. Przepra-
szam, jak dojść do dworca? Jeśli zdecydujemy się nawiązać kontakt inaczej, np. 
mówiąc Dzień dobry!, a zaczepiona przez nas osoba nie jest formalnie zo-
bowiązana do kontaktu z nami, to po przywitaniu dodatkowo ją przepra-
szamy, konwencjonalnie sygnalizując, że nie zamierzamy być nachalni 
i dopiero potem formułujemy pytanie lub prośbę. Nie jesteśmy do tego 
zobowiązani, kiedy nawiązujemy kontakt z osobą zobligowaną do rozmo-
wy z nami przeważnie z racji wykonywanej pracy, np. w sklepie lub 
w urzędzie. Jeśli jednak ktoś w takiej sytuacji nie zareagował na nasze 
Dzień dobry!, możemy pozyskać jego uwagę, mówiąc Przepraszam! Na ogół 
przeprosiny bezpośrednio poprzedzają pytanie lub prośbę, ale zdarza się 
też, że zaczynamy od Przepraszam!, kiedy chcemy wyświadczyć komuś 
przysługę, np. Przepraszam, zgubiła pani rękawiczkę! Takie użycia potwierdza-
ją, że konwencjonalne przeprosiny należą się za samo zaabsorbowanie 
rozmówcy naszą osobą (wyrażają treść odchodzącej do przeszłości rozwi-
niętej formuły „Przepraszam, że niepokoję”) i niekoniecznie są wyprze-
dzonym w czasie zadośćuczynieniem za fatygę związaną ze spełnieniem 
naszej prośby lub udzieleniem odpowiedzi na pytanie. 
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Kiedy nieznajomy nie reaguje na nasze zawołanie, powtarzamy je, wzmac-
niamy (np. Przepraszam bardzo!, Przepraszam najmocniej!), w ostateczności sto-
sujemy zwrot adresatywny Proszę pana/pani! lub prośbę Proszę się zatrzymać! 
Absolutną ostatecznością jest chwycenie kogoś za ramię. Ostatnie trzy 
z wymienionych to akty, po których, jeśli sytuacja pozwala, wskazane są 
przeprosiny i to już niekonwencjonalne. Podobny porządek działań przyj-
mujemy w sytuacji, kiedy prosimy o zejście nam z drogi, odsunięcie się7. 
W typowej sytuacji wyrażamy swoją prośbę eksplicytnie dopiero, gdy samo 
Przepraszam! nie wywołuje reakcji, a dotyk stosujemy, kiedy nie działają sło-
wa. Te oczywiste dla nas zasady mogą być dużo mniej oczywiste dla przed-
stawiciela innej kultury. 

Wielofunkcyjność formuły grzecznościowej Przepraszam!, typowość sytua-
cji, w których formułę tę stosujemy, oraz pierwszeństwo rozwiązań słow-
nych nad ręcznymi sprawiają, że przepraszam słyszymy z ust Polaka tak czę-
sto, iż Jolanta Antas z przymrużeniem oka kwituje, że Polacy mają zwyczaj 
przepraszać za wszystko, w każdej sytuacji i wymienia tę cechę jako jeden 
z wyznaczników polskiej grzeczności (Antas 2002, 358). Przyjrzyjmy się, 
jakie formuły grzecznościowe odpowiadają w języku rosyjskim polskiemu 
Przepraszam! i jakie zadania wypełniają. 

Typowo do przepraszania w języku rosyjskim służy szereg synonimiczny: 
izwinitie, prostitie, proszu proszczenija. Dwie pierwsze formy znajdziemy w słowni-
kach polsko-rosyjskich (zob. np. Wawrzyńczyk 2006) jako tłumaczenia pol-
skiego przepraszam. Są one neutralne stylistycznie, w większości sytuacji wy-
mienne, mogą służyć do formułowania zindywidualizowanych aktów prze-
prosin, wynikających z przeświadczenia, że sprawiliśmy komuś przykrość 
lub fatygę, mogą też pełnić funkcje czysto etykietalne. Formalnie są to cza-
sowniki w trybie rozkazującym i mogą występować w drugiej osobie liczby 
mnogiej (którą podano), jeśli zwracamy się do kogoś bez poufałości, oraz 
w drugiej osobie liczby pojedynczej, jeśli zwracamy się do kogoś na „ty” 
(izwini, prosti). Trzecia z wymienionych formuł jest nacechowana oficjalno-
ścią (charakterystyczne, że jest dłuższa), podkreśla uniżoną, ugrzecznioną 
postawę nadawcy. Dosłownie jest prośbą o wybaczenie, ale w przeciwień-
                                                           

7 Kiedy nasze Przepraszam! nie działa, bo rozmówca nie zwrócił na nas uwagi, powtarzamy 
je lub wzmacniamy jakimś określeniem, możemy też wyjaśnić, co zamierzamy zrobić, np. 
Przepraszam, wychodzę!; co niewłaściwego zrobił adresat naszej wypowiedzi, np. Przepraszam, 
siedzi pan na moim szaliku! lub możemy sformułować prośbę wprost Przepraszam, proszę mnie 
przepuścić! Kiedy to nie działa, zaczynamy się przepychać. Tak można uporządkować nasze 
działania w skali od subtelnych i grzecznych, do zdecydowanych i niegrzecznych. 
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stwie do polskiej formuły proszę o wybaczenie nie jest kojarzona ze starszym 
pokoleniem. Służy ona do konwencjonalnych przeprosin, w których więcej 
jest galanterii niż skruchy, i stosowana jest przeważnie w sytuacji mówienia: 
gdy się przejęzyczymy, zakaszlemy, podamy nieprawdziwą informację, gdy 
chcemy wejść komuś w słowo (w ostatnim wypadku wymiennie z izwinitie). 
Może być też użyta w podniosłej sytuacji w swoim dosłownym znaczeniu, 
obsługuje więc sytuacje skrajne – przeprosiny czysto konwencjonalne oraz 
podniosłe prośby o wybaczenie ciężkich przewinień. 
Żadna z trzech wymienionych formuł nie pełni funkcji prośby o ustąpie-

nie drogi ani o zrobienie miejsca. Kiedy chcemy, żeby nas przepuszczono, 
używamy prośby wprost (czasownik w trybie rozkazującym plus grzeczno-
ściowe proszę): Razrieszytie/Pozwoltie projti, pożałujsta!, niejednokrotnie skraca-
nej do samego Razrieszytie! Rozpowszechniona jest również prośba w formie 
pytania o pozwolenie Możno, ja projdu? (skracana do Możno?). Kiedy chcemy, 
żeby ktoś się przesunął, również prosimy wprost: Podwińties’, pożałujsta. 
Grzeczność w tych prośbach wyraża się w słowie pożałujsta oraz w liczbie 
mnogiej czasowników w trybie rozkazującym. 

Izwinitie i prostitie należą do szeregu form służących nawiązaniu kontaktu 
z nieznajomą osobą, aby zadać jej pytanie lub o coś poprosić. Do tego sze-
regu należą także, być może nieco rzadsze, zwłaszcza wśród młodego poko-
lenia, formuły: bud’tie dobry, bud’tie lubiezny. Powszechne jest jednak zwracanie 
się do nieznajomych osób bez tych wstępnych formuł i rozpoczynanie bez-
pośrednio od prośby zaczynającej się od słów Skażytie/podskażytie, pożałuj-
sta… Kontakt nawiązujemy wtedy pozawerbalnie, a grzeczność wyrażamy 
słowem pożałujsta, obniżeniem kategoryczności prośby przez użycie cza-
sownika podskazat’ (podpowiedzieć) lub sformułowanie prośby przez pytanie 
lub pytanie z zaprzeczeniem: Gdie aptieka, podskażetie?, Nie podskażetie, gdie 
aptieka? Wybranie któregoś z tych środków zapewnia niezbędne minimum 
grzeczności, a dodatkowe przeprosiny poprzedzające prośbę będą miłym 
świadectwem naszego dobrego wychowania. Natalia Formanowskaja w swo-
im poradniku z zakresu grzeczności językowej napisanym w latach 80. mi-
nionego stulecia i wielokrotnie wznawianym sugeruje z ubolewaniem, że 
takie przeprosiny odchodzą do przeszłości, a pytanie rozpoczynające się od: 
Izwinitie, skażytie, pożałujsta… usłyszymy przede wszystkim od inteligenta 
starszego pokolenia (Formanowskaja 1987, 108). 

Większa różnorodność rosyjskich formuł grzecznościowych odpowiadają-
cych polskiemu Przepraszam! i ich węższe wyspecjalizowanie, a także fakt, że 
formuły izwinitie i prostitie jako formy nawiązania kontaktu z nieznajomym 
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w przeciwieństwie do polskiego Przepraszam! nie należą do niezbędnego 
minimum grzeczności, powodują, że formalne przeprosiny nie wybrzmiewa-
ją w wypowiedziach Rosjan tak często jak w wypowiedziach Polaków. Są to 
różnice wynikające z zakresu użycia określonych form językowych. Jest jesz-
cze jedna, pozajęzykowa przyczyna, dla której Rosjanie rzadziej przepraszają 
w celach grzecznościowych. Jest nią stosunek do przestrzeni osobistej, która 
jest węższa niż polska. Grzecznie jest przeprosić, kiedy kogoś popchniemy, 
przerwiemy mu wypowiedź, również kiedy zamierzamy się z nim nie zgo-
dzić, natomiast szereg sytuacji, które wymagają polskiego Przepraszam!, nie 
wymaga rosyjskiego Izwinitie! Na przykład przypadkowe otarcie się o kogoś 
w miejscu, gdzie jest ciasno, nie wymaga reakcji żadnej ze stron. Sytuacja, 
kiedy o mało co na kogoś nie wpadliśmy lub o mało co nie uderzyliśmy go 
drzwiami, lub podaliśmy coś niezdarnie, tak, że o mało co nie spadło, za-
zwyczaj kończy się obustronnym Oj!, po którym nie następują przeprosiny, 
jednak brak Oj! byłby odczuwany jako nienaturalny i niemiły, więc pewnie 
należy zaliczyć ten wykrzyknik do form etykietalnych. 

Odmienny stosunek wobec dotyku przejawia się jaskrawo w rosyjskim 
transporcie miejskim czy w mniejszym natężeniu również w innych miej-
scach. Na przykład osoba chcąca podać nam pieniądze za bilet, abyśmy 
przekazali je konduktorowi, w sytuacji, gdy nawiązanie kontaktu wzrokowe-
go jest utrudnione, może bez słowa poklepać nas po ramieniu lub postukać 
po ręce, aby w milczeniu włożyć nam w dłoń monety. Dopiero kiedy nie 
zareagujemy na dotyk, możemy zostać zawołani słowami Diewusz-
ka!/Żenszczina!, Mołodoj czełowiek!/Mużczina! lub usłyszeć prośbę Woz’mitie!, 
Pieriedajtie, pożałujsta! Formy prostitie/izwinitie są w takiej sytuacji niezwykle 
rzadkie. Według podobnego schematu może zachować się osoba, która chce 
nas minąć – może spróbować nas przestawić (zwłaszcza jeśli jest od nas 
potężniejsza), dopiero kiedy to nie zadziała, może zwrócić naszą uwagę 
słowami. Warto zauważyć, że taką strategię poruszania się w autobusie trud-
no nazwać pchaniem się w pełnym tego słowa znaczeniu, ponieważ na ogół 
pierwsza próba przestawienia zawadzającego pasażera jest ostrożna i deli-
katna, nie jest to zachowanie agresywne i zazwyczaj nie wywołuje agresji 
u osoby przestawianej. 

Przedstawione zachowanie przez samych Rosjan nie jest uznawane za ide-
ał grzeczności, bywa krytykowane i przywoływane w charakterze przykładu 
na upadek obyczajów. Jest jednak zjawiskiem powszechnym i zawiera 
w zagęszczonej postaci reguły postępowania obecne w innych sytuacjach 
społecznych, w których dotyk poprzedza słowo, a samo słowo bywa pomi-
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jane, jeśli i tak każdy wie, o co chodzi. Próba zastosowania takich reguł 
w polskiej rzeczywistości społecznej może narazić rosyjskiego studenta na 
nieprzyjemności, ponieważ opiera się na zachowaniach, którymi szczególnie 
łatwo wywołać agresję, np. w polskim autobusie. 

Przepraszam! jest formułą, która może uchronić przed wieloma przykro-
ściami, dlatego warto wskazywać studentowi momenty, kiedy pomija ją od-
ruchowo, kierując się własnym wyczuciem języka i sytuacji. Gdy przepraszam 
jest opcjonalne, lepiej je stosować – w polskiej sytuacji komunikacyjnej jest 
bardzo mało prawdopodobne, aby zbędne przepraszam kogoś rozzłościło, 
przeciwnie, jest to słowo, którym najłatwiej zneutralizować irytację roz-
mówcy. Ta wiedza jest szczególnie ważna dla cudzoziemca, który przez 
długi czas może mieć kłopot z opanowaniem parajęzykowych i niejęzyko-
wych sygnałów grzecznej postawy, np. odpowiedniej intonacji czy intensyw-
ności kontaktu wzrokowego oraz z uchwyceniem momentu, w którym naru-
sza się czyjąś przestrzeń osobistą lub sprawia kłopot. Bezpieczniej jest np. 
uznać za punkt wyjścia, że kontakt z nieznajomym zawsze zaczynamy od 
przepraszam i stopniowo przyswajać wyjątki, niż zastanawiać się za każdym 
razem, czy przepraszanie jest konieczne. Przy konfrontatywnym ujmowaniu 
formuł grzecznościowych warto podać wszystkie trzy odpowiedniki polskie-
go przepraszam: izwinitie, prostitie i proszu proszczenija. Po pierwsze, zmniejszy to 
liczbę sytuacji, w których student pomija przepraszam, po drugie, ułatwi 
dostrzeżenie różnic czysto etykietalnych i pomoże zapobiec utożsamianiu 
ich ze specyfiką polskiej grzeczności. 

Proszę! 

Ze specyficzną polską grzecznością silnie kojarzone jest przez Rosjan sło-
wo proszę, głównie za sprawą zwrotów proszę pana, proszę pani. Wyraża ono 
grzeczną postawę nadawcy w szerokim wachlarzu wypowiedzi o charakterze 
impresywnym: próśb (Podaj mi, proszę, długopis!), poleceń (Proszę przygotować 
bilety do kontroli!), żądań (Proszę mnie puścić!), zaproszeń (Proszę nas odwiedzić!). 
Zilustrowana w przykładach konstrukcja proszę + bezokolicznik jest wpro-
wadzana na pierwszych lekcjach języka polskiego dla cudzoziemców jako 
wyrażająca polecenia i prośby. Proszę neutralizuje w niej kategoryczność 
żądania wyrażonego bezokolicznikiem, jednak przede wszystkim sytuacja 
decyduje o interpretacji konkretnego aktu mowy z perspektywy siły illoku-
cyjnej i grzeczności, np. Proszę siadać! skierowane do gości będzie przyjaznym 
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zaproszeniem do stołu, wypowiedziane przez nauczyciela do uczniów na 
początku lekcji będzie neutralnym poleceniem, a adresowane do własnego 
dziecka – nieprzyjaznym żądaniem (por. Kominek 1991, 93). 

Samo Proszę! jako skończone wypowiedzenie również pełni funkcję impre-
sywną8. Jego siła illokucyjna zależy od sytuacji, podobnie jak w wypadku 
konstrukcji proszę + bezokolicznik. Jest ono przyzwoleniem lub zachętą 
w odpowiedzi na pytanie Czy mogę…? oraz na pukanie do drzwi, które ge-
stem wyraża pytanie-prośbę Czy mogę wejść? Formuły Proszę! używamy, kiedy 
proponujemy komuś, aby szedł przodem, gdy przepuszczamy go w drzwiach 
lub w kolejce, zachęcamy, żeby usiadł w miejscu, które wskazujemy lub 
które mu ustępujemy. Proszę! skierowane do gości przy zastawionym stole 
zachęca do częstowania się. Ponieważ sama formuła Proszę! może zachęcać 
do różnych działań, normą jest, że precyzujemy, o jaką czynność chodzi, 
gestem wskazującym: otwarte drzwi – proszę wejść, krzesło – proszę usiąść, za-
stawiony stół – proszę się częstować. 

Formuła Proszę + gest wydaje się lakonicznym ekwiwalentem formuły Pro-
szę + bezokolicznik. Relacje między słowem a gestem są dwustronne. Gest 
precyzuje znaczenie słowa (jak w wyżej podanych przykładach), a słowo 
kieruje uwagę rozmówcy na gest, co widać np. w sytuacji, kiedy chcemy coś 
podać, przekazać uczestnikowi sytuacji, który z jakiegoś powodu nie reaguje 
na nasze próby. Wypowiedziane wtedy Proszę! kieruje na nas uwagę roz-
mówcy i daje do zrozumienia, że czegoś od niego chcemy. Powtórzone 
Proszę! będzie ponagleniem, np. o treści Odbierz ode mnie tę torbę!9. Kiedy inte-
rakcja przebiega bez zakłóceń, można odnieść wrażenie, że proszę pełni 
funkcję czysto grzecznościową, zwłaszcza kiedy działania uczestników sytu-
acji składają się na pewien rytuał, np. mężczyzna oferuje kobiecie pomoc 
przy wkładaniu płaszcza10. 
                                                           

8 Funkcje grzecznościowe formuły proszę opisuje szczegółowo Andrzej Kominek (Komi-
nek 1991), udowadniając niesłuszność tezy o wtórnie grzecznościowym charakterze tej for-
my. W niniejszym artykule przyjmuję odmienny punkt widzenia. 

9 Jako ponaglenie może też wystąpić po poleceniu sformułowanym wprost, np. gdy ucz-
niowie opieszale reagują na polecenie nauczyciela: Proszę włożyć kurtki! Proszę! (+ gest wskazu-
jący na szatnię). Przy zastosowaniu odpowiedniej intonacji Proszę! może być upomnieniem, 
np. przy wręczeniu popielniczki osobie strzepującej papierosa na dywan. Zwracając uwagę na 
popielniczkę, odwołujemy się do wiedzy palacza o tym, że należy jej używać. 

10 Kiedy komunikacja zostaje zakłócona, np. kobieta nie widzi gestu mężczyzny, Proszę! kie-
runkuje jej uwagę, jeśli w odpowiedzi da do zrozumienia, że proponuje ubrać się sama, po-
wtórzone Proszę! będzie oznaczało Nalegam! Charakterystyczne, że tej samej formuły możemy 
użyć w podobnych funkcjach wobec damy w teatrze i kiedy ubieramy własne dziecko, np. aby 
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W wielu przykładach widać, że formuła Proszę! – oprócz nakłaniania – 
pełni funkcję podtrzymania lub odzyskania utraconego kontaktu z rozmów-
cą. W różnych sytuacjach możemy różnie oceniać wagę funkcji fatycznej 
i impresywnej danego aktu, np. pierwsze Proszę! mężczyzny podającego 
płaszcz w zarysowanej w przypisie scence będzie raczej fatyczne, a drugie 
nakłaniające, w wypadku mamy ubierającej przedszkolaka rozdzielenie obu 
funkcji formuły Proszę wydaje się trudniejsze. Pierwszeństwo funkcji fatycz-
nej dostrzeżemy w Proszę! wypowiadanym zamiast Halo? przy odbieraniu 
telefonu lub będącym odpowiedzią na nawiązujące kontakt Przepraszam! 
Formułą Proszę! udzielamy głosu na zebraniu lub na lekcji komuś, kto zgła-
sza potrzebę wypowiedzenia się np. uniesieniem ręki. Formuła ta oznacza, 
że jesteśmy gotowi wysłuchać rozmówcy, a w wybranych sytuacjach również 
obsłużyć go (np. Proszę! sprzedawcy lub urzędnika). Oczekujemy wtedy, że 
powie nam, czego sobie od nas życzy. Pytające Proszę? jest sygnałem, że nie 
dosłyszeliśmy lub nie zrozumieliśmy wypowiedzi rozmówcy i prosimy 
o powtórzenie. Jak widać, nawet w tych przypadkach Proszę! ma pobudzić 
interlokutora do działania (bo mówienie przecież jest jakimś działaniem). 
Powtarzane lub wypowiadane z naciskiem, np. do onieśmielonego petenta 
lub milczącego pod tablicą ucznia będzie żądaniem podjęcia interakcji. Brak 
funkcji impresywnej możemy przypisać formule Proszę! jako odpowiedzi na 
Dziękuję!, kiedy np. udzieliliśmy komuś informacji, lub ktoś zwraca nam coś, 
co pożyczył. Ponieważ mówi ona o naszej życzliwej postawie wobec roz-
mówcy (pełni funkcję grzecznościową), możemy interpretować, że zachęca 
lub przynajmniej przyzwala na zwracanie się do nas w przyszłości z podob-
nymi sprawami, nie ma to jednak znaczenia dla przebiegu aktualnej sytuacji 
komunikacyjnej. Ważna jest natomiast funkcja fatyczna takiej wypowiedzi, 
która potwierdza że usłyszeliśmy replikę rozmówcy, informuje, że nie mamy 
nic do dodania i tym samym pozwala skończyć dialog. 

Mieszanka grzeczności, perswazji i troski o podtrzymanie kontaktu zawarta 
w formule Proszę! kształtuje się różnie w różnych sytuacjach od oficjalnych 
rytuałów grzecznościowych po codzienne czynności praktyczne. Daną for-
mułą możemy nakłaniać do przyjęcia grzeczności lub prezentu oraz sugero-
wać, aby to nam okazano grzeczność lub wykonano nasze polecenie. 
Sprawdźmy, jak wyrazić te intencje po rosyjsku. 

Najbardziej oczywistym odpowiednikiem polskiego proszę jest rosyjskie 
pożałujsta. Łagodzi ono kategoryczność imperatywu w prośbach, polece-

                                                                                                                                   
aktywniej wkładało nogę do buta. 
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niach, żądaniach, np. Daj mnie, pożałujsta, ruczku!, jest grzeczną odpowiedzią 
na pytanie o pozwolenie oraz na wyrazy wdzięczności lub przeprosiny. Może 
też uwypuklać następujące po nim słowa lub gest wskazujący, np. we frazie 
informującej zwiedzającego muzeum o kierunku ekspozycji: Pożałujsta, naczało 
osmotra! Jednak samo Pożałujsta! nie pełni funkcji grzecznościowej propozycji 
wykonania określonej czynności czy też zaproszenia do interakcji. 

Neutralną pod względem dystansu rozmówców, rozpowszechnioną 
grzeczną formą składania propozycji, a także wyrażania poleceń jest w języ-
ku rosyjskim imperatyw: sadities’, prochoditie, prisażywajties’, ugoszczajties’, fakul-
tatywnie łagodzony słowem pożałujsta. To jego używamy najpowszechniej, 
kiedy ustępujemy komuś miejsca, przepuszczamy kogoś przodem, zapra-
szamy, żeby usiadł lub się poczęstował. Dystans regulujemy wybierając for-
mę liczby mnogiej (gdy jesteśmy z kimś na wy) lub pojedynczej (gdy jesteśmy 
z kimś na ty), możemy więc użyć imperatywu, mówiąc do osoby znajomej 
i nieznajomej, spoufalonej z nami lub nie, mającej wyższy, niższy lub równy 
naszemu status pragmatyczny. Uniwersalność i neutralność imperatywu 
sprawia, że obsługuje on większość aktów grzecznościowych, w których po 
polsku powiemy Proszę! Grzeczność możemy wyrazić wtedy słowem pożałuj-
sta lub samą intonacją, zdarza się więc powszechnie, że zachowaniu grzecz-
nościowemu (np. ustępowaniu miejsca) nie towarzyszy formuła grzeczno-
ściowa sensu stricto. Jeśli zechcemy zaakcentować nasze słowa lub towarzy-
szący im gest, postawimy pożałujsta przed imperatywem, możemy też powtó-
rzyć propozycję, jeśli nie odniosła oczekiwanego skutku: Pożałujsta, prochodi-
tie! Prochoditie, pożałujsta! Powtórzenie imperatywu służy perswazji, dodane do 
niego pożałujsta zapewnia o grzecznej postawie rozmówcy, aby prośba nie 
brzmiała obcesowo. Aby osiągnąć podobny efekt ugrzecznienia po polsku, 
pewnie należałoby powiedzieć Proszę! Proszę bardzo! Powtórzenie etykietalne-
go pożałujsta nie zwiększa nacisku na rozmówcę, w przeciwieństwie do poża-
łujsta powtarzanego w zindywidualizowanych prośbach czy błaganiach. 

Język rosyjski dysponuje wyspecjalizowanym neutralnym stylistycznie im-
peratywem zachęcającym rozmówcę do działania. Są to formy Dawaj-
tie!/Dawaj! obsługujące szereg sytuacji, w tym zachowań grzecznościowych 
o różnym stopniu oficjalności. Zakres ich zastosowania częściowo pokrywa 
się z zakresem użycia formy Proszę! w funkcji zachęty lub ponaglenia. Mogą 
one być pozytywną odpowiedzią na pytanie o pozwolenie, np. – Możno, ja eto 
zdies’ postawliu? – Dawaj!, na propozycję, zwłaszcza na sugestię zrobienia 
czegoś wspólnie (tu z reguły przetłumaczymy ją na język polski jako Do-
brze!); mogą też wyrażać chęć wykonania przez nadawcę jakiejś czynności dla 
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kogoś, np. Dawajtie, ja wam pomogu! Inna funkcja tych form to zachęta lub 
ponaglenie do zrobienia czegoś, co zostało już ustalone, zakomunikowane, 
np. kiedy ktoś nieśmiało lub opieszale nadstawia filiżankę, aby nalać mu 
herbaty lub kiedy dziecko ociąga się z pozbieraniem zabawek. Wybór formy 
na ty lub na wy odzwierciedla relacje między rozmówcami, poza tym impera-
tyw nie przekazuje informacji o grzeczności, dlatego mogą mu towarzyszyć 
zapewnienia o grzecznej postawie rozmówcy, przede wszystkim w postaci 
zwrotów adresatywnych oraz środków parajęzykowych. 

Użycie form Dawajtie!/Dawaj! pośrednio jest zdeterminowane stopniem 
oficjalności sytuacji i statusem rozmówców – jest wykluczone, gdy koniecz-
na jest prośba o pozwolenie, która wynika właśnie ze stopnia oficjalności 
sytuacji, statusu rozmówców i realizowanej intencji. Aby zapytać o zgodę, 
np. przy grzecznościowym obsługiwaniu kogoś – nakładaniu mu jedzenia na 
talerz, pomaganiu przy zejściu ze schodów, typowo używamy trzech kon-
strukcji. Możemy rozpocząć wypowiedź od demonstracyjnie oficjalnych 
i przez to rzadkich eleganckich formuł Razrieszytie, Pozwoltie, które w mniej 
wyszukanych sytuacjach komunikacyjnych występują przede wszystkim 
w sfrazeologizowanej prośbie o zejście z drogi Razrieszytie/Pozwoltie projti! 
Możemy też zacząć od rozpowszechnionego, bardziej codziennego Moż-
no…? Kiedy więc np. oferujemy komuś pomoc przy włożeniu płaszcza, 
kierując się sytuacją, wybierzemy jedną z szeregu form: Dawaj, ja tiebie pomo-
gu!, Dawajtie, ja wam pomogu!, Możno, ja wam pomogu?, Razrieszytie/Pozwoltie wam 
pomocz! Dla tej grzeczności nie ma jednej uniwersalnej formuły językowej 
stosownej w każdej sytuacji. Warto dodać, że każda z przedstawionych pro-
pozycji pomocy, o ile tylko będzie to możliwe, najprawdopodobniej zostanie 
poprzedzona odpowiednim zwrotem adresatywnym, który jest niezwykle 
ważnym elementem rosyjskiej etykiety językowej. Oprócz tego, że określa on 
relacje między rozmówcami i zapewnia o grzecznej postawie, jest preferowa-
nym sposobem nawiązywania i podtrzymywania kontaktu również w sytua-
cjach, w których Polak woli wybrać bezosobowe Proszę! lub Przepraszam! 

Do naszej analizy należałoby wprowadzić jeszcze jedną formę, która po-
przez podobieństwo fonetyczne do Proszę! bywa z nim niesłusznie utożsa-
miana przez przedstawicieli obu nacji. Jest to czasownikowa forma proszu – 
jak dotąd jedyna wymieniona rosyjska formuła grzecznościowa będąca stricte 
czasownikiem performatywnym. Forma proszu ma szereg zastosowań nie-
związanych z etykietą – używa się jej w pismach urzędowych i języku praw-
niczym. Oprócz tego pojawia się w sytuacjach towarzyskich, nadając im 
oficjalny ton. Konstrukcja proszu + bezokolicznik odpowiada zakresem wy-
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rażanych intencji konstrukcji proszę + bezokolicznik, ale z reguły odznacza 
się większą oficjalnością. Może być użyta w sytuacjach urzędowych lub uro-
czystych, np. w sądzie lub w czasie ceremonii: Proszu wstat’!, w szkole przez 
nauczyciela: Proszu otkryt’ uczebniki lub w sytuacji towarzyskiej, np. w zapro-
szeniu do toastu Proszu podniat’ bokały. Proszu łączy się też z wyrażeniami 
przyimkowymi, jak polskie proszę oraz z rzeczownikami w dopełniaczu, któ-
re na język polski tłumaczymy wyrażeniami przyimkowymi, np. w zaprosze-
niach Proszu k stołu!, Proszu w kabiniet! lub prośbach Proszu wnimanija! W sytu-
acjach urzędowych konstrukcje z proszu nadają poleceniom poważny ton, 
a w towarzyskich są odbierane jako ugrzecznione i nieco staroświeckie. Pro-
szu! jako skończona fraza bywa używane, uogólniając, w celu skierowania 
uczestnika interakcji w określonym kierunku: przy przepuszczaniu kogoś 
w drzwiach, wpuszczaniu do samochodu, wskazywaniu miejsca siedzącego. 
Ponieważ podkreśla ono dystans i uniżenie nadawcy, bywa kurtuazyjnie lub 
żartobliwie stosowane przez mężczyzn wobec kobiet. Bywa, że używa się go 
również przy podawaniu czegoś komuś. Forma Proszu! nie jest stosowana 
powszechnie w codziennych rytuałach grzecznościowych i zawsze można 
zamienić ją w takich sytuacjach na neutralne stylistycznie formuły – na od-
powiedni czasownik w imperatywie lub/i słowo pożałujsta. Utożsamianie 
przez Rosjan uczących się polskiego rosyjskiej formy proszu z polskim proszę 
jest źródłem nieprawidłowej oceny stopnia oficjalności sytuacji oraz błędnej 
interpretacji postawy nadawcy jako przesadnie ugrzecznionej. 
Żadna z wymienionych dotąd rosyjskich form językowych nie spełnia 

funkcji odpowiedzi na nawiązanie kontaktu, jaką może pełnić Proszę!: 
w odpowiedzi na pukanie, na nawiązujące kontakt Przepraszam! czy jako 
formuła otwierająca dialog przy podnoszeniu słuchawki telefonu. W analo-
gicznych sytuacjach od Rosjanina usłyszymy słowo Da! Jego polski ekwiwa-
lent słownikowy Tak! w wymienionych polskich sytuacjach komunikacyj-
nych z powodzeniem może zastąpić Proszę!, więc ewentualna interferencja 
nie będzie w tym wypadku problemem. Kłopotliwe może być natomiast 
Proszę? w funkcji prośby o powtórzenie, kiedy nie zrozumieliśmy lub nie 
dosłyszeliśmy wypowiedzi rozmówcy. W takiej sytuacji, prosząc o powtó-
rzenie, działamy nawykowo, dlatego wyeliminowanie wymawianego wtedy 
przez Rosjan wykrzyknika: A? wymaga ćwiczeń. Pytanie A? jest neutralne 
stylistycznie i uniwersalne, tak jak formuła Proszę? Tę ostatnią warto prze-
ciwstawić pytaniu Co?, które jest krótsze i łatwiejsze do wymówienia, ale nie 
zapewnia o grzecznej postawie nadawcy. Odruchowe błędne uznanie for-
muły Proszę? za wysoką stylistycznie przez analogię do rosyjskiego Prostitie?, 
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a przez to przyporządkowanie pragmatyczne formuły A? pytaniu Co? jest 
w tym momencie niefortunne. 

Uniwersalność charakterystyczna dla formuły Proszę! (również dla formuły 
Przepraszam!) nie jest typowa dla rosyjskich językowych form etykietalnych, 
których zastosowanie w większości przypadków wymaga określenia relacji 
między rozmówcami: stopnia znajomości i hierarchii (wybór formy na ty lub 
na wy we wszechobecnych imperatywach, wybór odpowiedniego zwrotu 
adresatywnego, decyzja czy trzeba prosić o pozwolenie, czy wystarczy za-
chęcić do przyjęcia grzeczności). W języku polskim można znaleźć synoni-
miczne do Proszę! formuły grzecznościowe, które określają relacje między 
rozmówcami (np. Pozwoli pani!), jednak chętniej korzystamy z form uniwer-
salnych, których w języku rosyjskim niejednokrotnie po prostu brak. Ko-
nieczność dostosowania formuły grzecznościowej do tego, kim jest dla nas 
rozmówca, wiąże się z silniejszym różnicowaniem rosyjskich językowych 
zachowań grzecznościowych w zależności od stopnia oficjalności sytuacji, 
dlatego wszechstronność, także w sytuacjach nieoficjalnych, formuły Proszę! 
może budzić zdziwienie. Ważne, aby formuła ta nie była błędnie przypisy-
wana jedynie sytuacjom oficjalnym ani kojarzona ze szczególnym ugrzecz-
nieniem. Zrozumienie jej funkcji impresywnej i fatycznej może pomóc 
w odnalezieniu się w sytuacji, w której ktoś wypowiada Proszę! z wyraźnym 
zniecierpliwieniem. W analogicznej rosyjskiej sytuacji komunikacyjnej usły-
szelibyśmy imperatyw, który wyrażałby jasno, co mamy zrobić; agresywnie 
wypowiedziane słowo pożałujsta może powiedzieć nam najwyżej tyle, że 
rozmówca jest nam z jakiegoś powodu nieprzychylny lub że jest ogólnie 
niezadowolony i niezbyt dobrze wychowany. 

Dziękuję 

Powszechnym w wielu kulturach świadectwem dobrego wychowania jest 
wyrażanie wdzięczności za otrzymane od innych dobro. Nie tylko w Polsce 
uczymy małe dzieci, aby dziękowały, kiedy dostają choćby drobny prezent. 
Polska etykieta językowa przewiduje, że odpowiadamy formułą Dziękuję! na 
skierowane do nas Proszę!, a formułą Proszę! możemy odpowiedzieć na usły-
szane Dziękuję! Dziękujemy za prezent i wszystko, co symbolicznie możemy 
jako „prezent” rozpatrywać, czyli za oddaną przysługę, okazaną życzliwość 
i zainteresowanie, za dobre słowa: porady, gratulacje, życzenia, komplemen-
ty. Te ostatnie bywają kłopotliwe zwłaszcza dla cudzoziemców, ponieważ 
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obok reguły dziękowania za nie funkcjonuje zwyczaj podważania zasadności 
komplementu w myśl zasady skromności. 

Wypowiedzenie formuły Dziękuję! prócz podziękowań może pełnić jedno-
cześnie inne zadania, np. może znaczyć wystarczy, dosyć, kiedy ktoś nakłada 
nam jedzenie na talerz lub np. leje śmietankę do kawy. Kiedy przejmujemy 
z czyichś rąk np. filiżankę gorącej kawy, formuła Dziękuję! wskaże jedno-
znacznie moment, w którym trzymamy przedmiot dość pewnie, aby druga 
osoba mogła go puścić. Oczywiście, mówią o tym też nasze gesty, w szcze-
gólności kiwnięcie głową, ale w razie wątpliwości zawsze możemy sięgnąć 
po tę formułę, np. kiedy podający utkwił w nas pytające spojrzenie. W sytu-
acji, gdy np. zostaliśmy poproszeni o wylegitymowanie się, formuła Dziękuję! 
wypowiedziana przez sprawdzającą nas osobę poinformuje o zakończeniu 
kontroli. Podobnie Dziękuję! profesora w czasie egzaminu przerywa odpo-
wiedź studenta. Możemy tą formułą zakończyć także własną wypowiedź, 
np. przemówienie, lub podczas oficjalnej rozmowy dać do zrozumienia, że 
jesteśmy gotowi się pożegnać. Zdolność formuły Dziękuję! do kończenia 
sytuacji komunikacyjnej możemy wykorzystać przy wręczaniu napiwku – 
kiedy wypowiemy ją z uśmiechem, patrząc w twarz osobie przyjmującej 
zapłatę, to przekażemy komunikat Reszty nie trzeba! Kończenie sytuacji ko-
munikacyjnej formułą Dziękuję! nie musi wiązać się z przerywaniem komuś 
wykonywanej przez niego czynności ani z sygnałem, żeby rozmówca za-
milkł. Kiedy ktoś nam coś wręcza lub informuje nas o czymś, np. że za go-
dzinę będzie zebranie, odpowiedź Dziękuję! potwierdzi, że przyjęliśmy to, co 
nam przyniósł lub powiedział, zrozumieliśmy i nie mamy pytań. Formuła ta 
szczególnie często jest odpowiedzią na gest lub słowa osoby o wyższym 
statusie pragmatycznym. 

Formułą Dziękuję! wyrażamy wdzięczność za coś, co otrzymaliśmy lub po-
twierdzamy, że coś przyjęliśmy, kiedy ktoś nam już to coś przyniósł. Kiedy 
natomiast pada propozycja zrobienia dla nas czegoś, a my odpowiadamy 
Dziękuję!, oznacza to odmowę. Zwykle formułę grzecznościową poprzedza 
wtedy przeczenie: Nie, dziękuję! lub towarzyszy jej przeczące kręcenie głową, 
jednak nie musi tak być. Fraza Dziękuję za kawę oznacza Nie chcę kawy, jeśli jesz-
cze nam jej nie zaparzono. Znaczenie odmowy niesione przez formułę Dziękuję! 
może służyć wyrażeniu niechęci w ironicznych frazach w rodzaju: Dziękuję za 
takie wynagrodzenie! (w znaczeniu ‘takie wynagrodzenie jest za niskie, nieodpo-
wiednie’), które oczywiście nie mają charakteru grzecznościowego. 

Z funkcją grzecznościową formuły Dziękuję! wiąże się ściśle potwierdzanie 
przyjęcia informacji oraz sygnalizowanie końca własnych działań i wypo-



320 POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2012 • 2 (10) 

wiedzi, pozwalające na zakończenie kontaktu, a także funkcja odmowy. 
W języku rosyjskim sprawa przedstawia się inaczej. 

Rosjanie standardowo dziękują słowami spasibo lub rzadziej błagodariu. 
Chociaż w obu kulturach, polskiej i rosyjskiej, skłonność do wyrażania 
wdzięczności jest ważnym składnikiem grzecznej postawy rozmówcy, to 
wytyczne, za co dziękować, a za co nie, nie w pełni się pokrywają. W rosyj-
skich sytuacjach komunikacyjnych, tak samo jak w polskich, dziękujemy za 
prezent, pomoc, gratulacje i życzenia. Dziękujemy też za komplement i nie 
podważamy jego zasadności. Standardowo nie dziękujemy natomiast za 
pytanie, co słychać. Na pytanie Kak dieła? odpowiadamy krótko, szczerze 
i nie przesadzając z entuzjazmem, aby nie drażnić rozmówcy sugestią, że jest 
nam lepiej niż jemu. Pytanie przyjmujemy jako naturalny, szczery dowód 
zainteresowania, za który nie trzeba dziękować. Analogiczna polska sytuacja 
komunikacyjna może mieć dwa scenariusze: specyficznie polski i przejęty 
z Zachodu. Pierwszy zakłada dłuższą chwilę narzekań i nie przewiduje po-
dziękowań, drugi sprowadza się do krótkiej optymistycznej odpowiedzi 
Dziękuję, dobrze. Jeśli więc oczekujemy od studenta odpowiedzi zbliżonej do 
internacjonalnego schematu, warto zwrócić uwagę na potrzebę podzięko-
wania. Charakterystyczny w codziennych rosyjskich sytuacjach komunika-
cyjnych brak podziękowań za drobne gesty można wytłumaczyć dwiema 
przyczynami. Po pierwsze podziękowania w szeregu sytuacji są fakultatyw-
ne11 i są formą wyróżnienia rozmówcy, a nie konwencjonalną formułą za-
pewniającą niezbędne minimum grzeczności, jaką bywa Dziękuję! Po drugie 
rosyjskie Spasibo! w dużo mniejszym stopniu niż polskie Dziękuję! służy wy-
znaczaniu ram sytuacji komunikacyjnej i regulowaniu przebiegu interakcji. 

Prześledźmy częstotliwość dziękowania w dialogu kupującego i sprzedaw-
cy w polskiej i rosyjskiej sytuacji komunikacyjnej. Kiedy polski kupujący 
wymienił listę potrzebnych mu produktów, formuła Dziękuję! będzie neu-
tralnym pod względem grzeczności komunikatem, że to już wszystko. Prze-
kazanie informacji wprost również przewiduje podziękowania, jeśli ma być 
grzeczne, np. To wszystko, dziękuję. Potem Dziękuję! standardowo pada jesz-
cze dwa razy: od sprzedawcy i od kupującego przy dokonywaniu zapłaty. 
Podziękowania te są konwenansem – nie wyróżniają ani nie nagradzają 
sprzedawcy, nie wskazują też na serdeczne relacje między kupującym 
a sprzedawcą, ich pojawienie się niewiele znaczy, natomiast znaczący jest ich 
                                                           

11 Częstotliwość podziękowań i przeprosin u Rosjan konstatuje Jelena Ziemskaja (Ziem-
skaja 2004, 599). 
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brak. W rosyjskiej sytuacji komunikacyjnej formuła grzecznościowa Spasibo! 
jako próba zakomunikowania, że kupujący zakończył wymienianie potrzeb-
nych mu artykułów, wywołałaby zaskoczenie, ponieważ nie pełni takiej 
funkcji. Jeśli kupującemu nie uda się intonacją przekazać informacji, że to 
już wszystko, najprawdopodobniej powie wprost Eto wsio. Podziękowania 
w tym miejscu nie są typowe ani tym bardziej wymagane. Nie pojawiają się 
również przy płaceniu. Mogą zostać wypowiedziane bezpośrednio przed 
pożegnaniem i będą wtedy oznaczać wdzięczność za miłą obsługę – naj-
prawdopodobniej zostaną pozytywnie odnotowane przez sprzedawcę. 
W odpowiedzi usłyszymy zaproszenie-zachętę: Prichoditie! (Proszę przychodzić!). 
Wyjątek pod względem dziękowania za dokonane zakupy stanowią supermar-
kety, gdzie po rozliczeniu się usłyszymy anglicyzm, kliszę językową Spasibo za 
pokupku! (ang. Thank you for your custom). Klisza ta, choć obca rosyjskiej kultu-
rze, jest rozpowszechniona, tak samo jak formułka z polskiego supermarketu 
Zapraszamy ponownie! W rosyjskim sieciowym sklepie samoobsługowym przyję-
cie pieniędzy od klienta również zostanie odnotowane charakterystyczną for-
mułą wasze + przekazana sprzedawcy suma. W drobnych sklepach niepodda-
nych zachodniej standaryzacji typowo usłyszymy w tym momencie mhm. 

Wykrzyknik mhm (przy bardziej starannej wymowie aga) pojawia się w sze-
regu rosyjskich sytuacji komunikacyjnych, w których ktoś nam coś podaje 
lub komunikuje. Ewentualne Spasibo! może pojawić się po nim jako podzię-
kowanie za przysługę, a nie formuła pełniąca funkcję fatyczną. Fatyczne 
aga/mhm jako potwierdzenie przyjęcia do wiadomości jakiejś informacji mo-
że być nieodpowiednie w sytuacji półoficjalnej lub oficjalnej, zwłaszcza 
w odpowiedzi na replikę rozmówcy o wyższym statusie pragmatycznym. 
Grzeczniejszą odpowiedzią, bo dłuższą i bardziej staranną, będzie choroszo. 
Dosłowne tłumaczenie tego słowa jako dobrze w analogicznej polskiej sytua-
cji komunikacyjnej może być niefortunne, ponieważ może zabrzmieć aro-
gancko, jeśli zwracamy się do osoby o wyższym statusie pragmatycznym, 
która np. poprosiła nas o wykonanie polecenia (stosowna odpowiedź to np. 
Tak, tak, panie dyrektorze). Odpowiedź Dobrze! od osoby o niższym statusie 
może brzmieć jak przyzwolenie lub przynajmniej sugerować prawo do ne-
gocjowania warunków. 

Niedopasowanie polskich i rosyjskich formuł etykietalnych może spowo-
dować trudności u rosyjskojęzycznego studenta w rozróżnieniu, na które 
propozycje wykładowcy może odpowiedzieć słowem dobrze, a na które nale-
ży odpowiedzieć podziękowaniami. Sytuację komplikuje fakt, że wykładow-
ca powodowany skromnością i poszanowaniem dla ewentualnej różnicy 
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obyczajów może nie korygować niefortunnego zachowania językowego 
studenta. Stosunki uczelniane w Rosji nie są wcale bardziej liberalne niż 
w Polsce, więc student naturalnie pojmuje asymetrię relacji, brakuje mu je-
dynie wyczucia form językowych. Pewnym drogowskazem może być dla 
niego odwołanie do ojczystej etykiety – odpowiedź „dobrze” jest stosowna, 
kiedy po rosyjsku byłoby stosowne dawajtie (Choroszo, dawajtie!), na pozostałe 
propozycje składane przez osobę o wyższym statusie pragmatycznym, bez-
pieczniej jest odpowiedzieć Dziękuję! (ros. Choroszo, spasibo!). 

Formuła spasibo nie służy potwierdzeniu przyjęcia informacji. Nie przekazu-
je również znaczenia wystarczy, to wszystko, dosyć, kiedy chcemy przerwać czyjąś 
czynność lub wypowiedź albo zakończyć sytuację komunikacyjną. Treści te 
wyrażamy wprost, mówiąc chwatit, dostateczno, wsio. Formuła Spasibo! nie ozna-
cza również odmowy w odpowiedzi na propozycję np. zrobienia kawy. Rzad-
ko jest stosowana w takiej sytuacji jako skończona wypowiedź, ponieważ jest 
niejednoznaczna. Zazwyczaj pada po niej pytanie wyjaśniające: Spasibo, da lub 
Spasibo, niet? (Tak, dziękuję czy Nie, dziękuję?), choć jest bardziej prawdopodob-
ne, że odpowiedź Spasibo! oznacza potwierdzenie. Możemy wyrazić dezapro-
batę, wypowiadając ironiczne Nu, spasiiibo!, jednak niezadowolenie będzie 
wtedy dotyczyło czegoś, co już się stało, a nie tego, co jest nam proponowane. 
Ważne jest zwrócenie uwagi rosyjskojęzycznego studenta, że w polskiej sytua-
cji komunikacyjnej dziękuję jako odpowiedź na propozycję oznacza nie (Nie, 
dziękuję), natomiast przyjmujemy propozycję, mówiąc proszę (Tak, proszę). 

Mniejsza w stosunku do polskiej częstotliwość dziękowania w rosyjskich sytu-
acjach komunikacyjnych związana jest z węższym wachlarzem konwencjonal-
nych użyć formuły Spasibo! oraz z mniejszym obciążeniem jej innymi funkcjami 
niż grzecznościowa. Ma to swoje konsekwencje: rosyjskie Spasibo! ma bardziej 
osobisty charakter, w większym stopniu świadczy o sympatii i zaangażowaniu 
mówiącego. Ponieważ w wielu sytuacjach nie jest obligatoryjne, może z jednej 
strony silniej podkreślać podmiotowe traktowanie odbiorcy, z drugiej – wyrazi-
ściej charakteryzować nadawcę, świadczyć o jego charakterze i manierach. Jeśli 
Spasibo! zostaje wypowiedziane, powinno mu towarzyszyć szczere zainteresowa-
nie adresatem. Wyprane z emocji, zdawkowe, może być bardziej obraźliwe niż 
jego brak, odebrane jako lekceważenie lub obłuda. Specyfika kultury rosyjskiej 
może powodować opory związane z konwencjonalnym dziękowaniem, a także 
konsternację czy nawet rozdrażnienie wywoływane podziękowaniami niepopar-
tymi zainteresowaniem rozmówcy12. 
                                                           

12 O niechęci do czysto konwencjonalnego Spasibo! świadczy stosunek Rosjan do innowacji 
etykietalnych wprowadzanych w niektórych zachodnich lokalach, mających swoją sieć na 
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Obserwacje te można odnieść do wszystkich trzech rosyjskich magicznych 
słów: izwinitie, pożałujsta i spasibo. Jako formuły etykietalne są one mniej 
konwencjonalne niż ich polskie odpowiedniki słownikowe, ponieważ ich 
funkcja grzecznościowa nie łączy się tak silnie z funkcją fatyczną i impre-
sywną. Natomiast polskie formuły Przepraszam!, Proszę!, Dziękuję! są ważnymi 
sygnałami nawiązania, podtrzymania i zakończenia kontaktu. Oprócz tego 
pełnią one funkcję nakłaniającą, a o tym, do czego nakłaniają, decyduje sy-
tuacja i uzus językowy. Formuły te są na tyle sfrazeologizowane, że bywają 
wymienne (np. przepraszam w akcie prośby). Ich zalety to wielofunkcyjność, 
prostota, uniwersalność i neutralność stylistyczna, a także fakt, że trudno ich 
nadużyć oraz że wyrażają one grzeczną postawę wprost i jednoznacznie – są 
dużo łatwiejsze w zastosowaniu niż np. niewerbalne sygnały grzeczności. 
Mechanicznie wypowiadane mogą wydać się Rosjaninowi nieco teatralne lub 
nawet nieszczere, dlatego ważne jest wyrobienie u studenta przekonania, że 
słowa te nie świadczą o wyjątkowym ugrzecznieniu rozmówcy, ale są nie-
zbędnym minimum grzeczności, bez którego atmosfera rozmowy staje się 
przykra i w tym sensie użycie omawianych formuł grzecznościowych jest 
szczere, szczera jest intencja rozmowy w przyjaznej atmosferze. Pomijanie 
„magicznych słów” jest postrzegane jako brak dobrych manier lub nieżycz-
liwość, więc warto ich używać, aby nie wyróżniać się negatywnie z tłumu. 

Uwaga ta jest o tyle istotna, że rosyjskie „magiczne słowa” wyróżniają 
z tłumu i nadawcę, i adresata. Nieprzyjemnym szokiem kulturowym może 
więc być sytuacja, kiedy konwencjonalnie użyte Dziękuję! zostanie odebrane 
jako gest płynący z serca i wywoła w odpowiedzi entuzjastyczne zaangażo-
wanie w relację. Nieopatrzne zgaszenie iskry przyjaźni, która wtedy zapło-
nie, może być źródłem uprzedzeń. U Polaków natomiast może budzić nie-
chęć strategia grzeczności przyjmowana przez Rosjan w miejscach publicz-
nych, streszczająca się w zasadach: minimum słów, minimum wyróżniania 
siebie i innych z tłumu. Nawet jeśli Rosjanin sceptycznie odnosi się do tej 
strategii jako wzoru grzeczności, ma zakorzenione przekonanie, że jest ona 
bezpieczna, bo bezkonfliktowa. To przekonanie, niestety, zawodzi w pol-
skich warunkach. Nieprzeproszenie kogoś za to, że się go potrąciło lub trą-
canie go, żeby się przesunął, należy do najprostszych sposobów sprowadze-
                                                                                                                                   
terenie Rosji. Na przykład w pewnej kawiarni klient jest wołany po odbiór zamówienia po 
imieniu (co samo w sobie jest odstępstwem od tradycji), a bezpośrednio po tym kelnerka 
wykrzykuje w pustą jeszcze przestrzeń: Spasibo! Robi to sztucznie, bo też po rosyjsku nie da 
się naturalnie zaintonować takiej frazy. Nie jest również zrozumiałe, dlaczego kelnerka dzię-
kuje. Takie podziękowania nie mają szansy być miłe ani nawet grzeczne. 
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nia na siebie kłopotów w miejscu publicznym. Próby przenoszenia rodzi-
mych strategii grzecznościowych na obcy grunt mogą być tak samo niefor-
tunne, jak dosłowne tłumaczenie formuł grzecznościowych. 

Różnice w zachowaniu nie muszą świadczyć o różnicach w systemie war-
tości. Galanteria językowa i jej brak w określonej sytuacji komunikacyjnej 
mogą być dwoma wariantami realizacji jednej zasady, np. zasady grzeczno-
ści13. Kultura narodowa decyduje o tym, czy swoją skromność wyrażamy 
ugrzecznioną etykietą językową czy symbolicznym zakładaniem czapki nie-
widki, jednak to kultura osobista określa postawę, jaką przyjmiemy, podej-
mując dialog z przedstawicielem innej nacji. Świadomość przystąpienia do 
komunikacji międzykulturowej i wyposażenie się w odpowiednie kompeten-
cje jest ważne i dla cudzoziemca, i dla jego rozmówców, jednak na tych 
ostatnich nie zawsze mamy wpływ. Ułatwienie przynajmniej jednej ze stron 
zrozumienia źródeł niepowodzeń komunikacyjnych sprzyja przyjęciu posta-
wy dialogu, która daje szansę na porozumienie. 
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‘Excuse Me’, ‘You Are Welcome’, ‘Thank You’ –  
On Polish and Russian Language Etiquette 

The author of the article discusses pragmatic functions of honorifics ‘excuse me’, ‘please’, 
‘you are welcome’, ‘thank you’ in Polish and compare them with Russian language etiquette. 
Her aim is to reveal the potential sources of failures in gaining sociocultural competences by 
the Russians studying Polish and to define potential linguistic and cultural misunderstandings. 

Key words: Polish and Russian language etiquette, intercultural communication 
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WSTĘP 

Dwutomowa Polonistyka bez granic pod redakcją Ryszarda Nycza, Włady-
sława Miodunki i Tomasza Kunza wydana w 2011 roku już samym tytułem 
przekonuje, że polonistyka na świecie, choć niejedno ma imię, cieszy się 
nadal niezagrożoną pozycją. Jak przekonuje profesor Władysław Miodunka, 
polonistyka jest obecna w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, na 
Dalekim Wschodzie, w Australii i w Afryce, ale poszczególne jej ośrodki 
działają w rozproszeniu i w izolacji, gdyż przez wiele lat dzieliły je granice 
geograficzne i polityczne, a także granice kulturowe i językowe. To oczywi-
ste zatem, że nauczanie języka polskiego na świecie przybiera różne formy – 
od podstawowego kursu językowego aż do kilkuletnich studiów języka 
i kultury. I choć status języka polskiego jako obcego jest bardzo zróżnico-
wany, należy przyznać, że w glottodydaktyce polonistycznej dużo się zmieni-
ło ze względu na wprowadzenie europejskich standardów do nauczania 
języków, zyskującą na powszechności ideę interkulturowości oraz funkcjo-
nowanie od kilku lat systemu certyfikacji języka polskiego jako obcego. 

Zdajemy sobie sprawę, że poniższe wywiady nie wyczerpują skompliko-
wanego tematu, jakim jest znaczenie polonistyki na świecie, a jedynie wyty-
czają przestrzeń dyskusji wokół sygnalizowanych przez rozmówców pro-
blemów. Jednak wydaje się, że wartością samą w sobie będzie dla odbiorcy 
zróżnicowana perspektywa oglądu problematyki polskiej kultury, literatury 
i języka polskiego. Już sama kolejność wypowiedzi zdaje się poddawać pew-
nej interpretacji zróżnicowane zadania dydaktyczne – podróż po polonisty-
kach świata proponujemy rozpocząć od naszych najbliższych sąsiadów – 
Białorusi, Rosji, by przenieść się przez Europę, a więc Węgry, Włochy, 
Francję, do Stanów Zjednoczonych, a z kolei stamtąd powędrować na Daleki 
Wschód – do Chin, Korei i Japonii. Być może okaże się, że zainteresowanie 
uczeniem się języka polskiego jest odwrotnie proporcjonalne do odległości 
dzielących Polskę od wymienionych krajów polonistycznych peregrynacji… 
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INTRODUCTION 

Two-volume publication Polish Philology Across Borders compiled by Ryszard 
Nycz, Władysław Miodunka and Tomasz Kunz (published in 2011) demon-
strates, even by its very title, that the position of Polish Philology in the 
world, though existing in different forms, is still safe. Professor Władysław 
Miodunka convincingly asserts that Polish Philology exists in Europe, North 
and South America, at the Far East, in Australia and Africa, but each indivi-
dual unit operates in isolation, because for many years it has been separated 
from others by geographical and political as well as cultural and language 
borders. It is evident that teaching Polish language in the world takes diffe-
rent forms – basic course for beginners, raising to studies of language and 
culture lasting several years. Although the status of Polish as a foreign lan-
guage is not fixed, it is worth acknowledging that in Polonistic glottodidac-
tics much has changed due to introduction of European standards for lan-
guage education, promotion of the idea of multiculturalism and system of 
recognition of Polish language as a foreign language. 

We do realize that the following interviews do not fully discuss this diffi-
cult topic of Polish Philology status in the world today; they only suggest 
issues for further discussions that result from opinions presented here. It 
seems however that for readers the very multidimensional perspective of 
considering Polish culture, literature and language can be valuable. The or-
der in which these interviews are presented already suggests certain interpre-
tation of different didactic aims. We begin our presentation of Polish Philo-
logy faculties at closest neighborhood countries (Belarus, Russia), then we 
move through Europe (Hungary, Italy, France) to the United States and we 
continue our journey to the Far East (China, Korea, Japan). It may turn out 
to be that interest in studying Polish language is inversely proportional to 
the distance from Poland… 
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HELENA KAZANCEWA 
Białoruski Uniwersytet Państwowy 

Mińsk 

Polonistyka jest atrakcyjnym przedmiotem studiów na Białorusi. Cieszy się 
dużym zainteresowaniem wśród studentów filologii jako najbliższy geogra-
ficznie język zachodniosłowiański, jako język kraju i narodu, z którym Biało-
ruś łączy długa wspólna historia. Cieszy się także dużą popularnością wśród 
słuchaczy spoza humanistyki, których wabi przede wszystkim możliwość 
współpracy z Polakami, nawiązania stosunków handlowych albo wyjazdu do 
Polski na studia lub do pracy. Wobec tego języka polskiego uczymy: 

– jako podstawowego przedmiotu na studiach polonistycznych (nauka 
języka i kultury jest łączona z wiedzą o języku i literaturze); 

– jako dodatkowego języka słowiańskiego według wyboru studentów 
filologii w ramach drugiej specjalności (nauka języka i kultury jest łączona 
z podstawową wiedzą o języku i literaturze); 

– w ramach kursu języka polskiego dla osób spoza uczelni (kurs obejmuje 
podstawowy materiał: nauczanie mówienia, czytania, pisania, rozumie-
nia ze słuchu itd.). 

Celem edukacji jest przede wszystkim przygotowanie polonistów. To zna-
czy, że absolwenci powinni nie tylko umieć „dogadać się” po polsku, lecz 
również zostać specjalistami w dziedzinie językoznawstwa lub literaturo-
znawstwa polskiego i słowiańskiego. 

Wiedza o języku, literaturze, kulturze polskiej wykorzystywana na studiach 
jest podstawą i przedmiotem nauczania. Uczymy wszystkich dziedzin nauki 
o języku, staramy się nie tylko nauczyć teorii, lecz pokazać również procesy 
kształtowania się wiedzy lingwistycznej, rozwój myśli i zmianę paradygmatu 
naukowego. 

Literaturoznawstwa i językoznawstwa uczą odrębne katedry. Obecnie na 
uczelni jest pięciu wykładowców uczących języka polskiego, a dodatkowo 
polski lektor i jeden wykładowca uczący literatury. Moim zdaniem to niedo-
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bra dysproporcja, ponieważ jedna osoba nie może uczyć wszystkich dyscy-
plin przedmiotu, nie tylko ze względu na osobiste zainteresowania i prefe-
rencje, lecz również dlatego, że w takim przypadku studenci pozostają ska-
zani na jeden punkt widzenia, jeden styl wykładania. Literatury polskiej uczy 
się po białorusku, jednak to chyba jest na razie nie do pokonania. Kultury 
uczymy cały czas w ramach lekcji, poprzez wspólne oglądanie filmów, opo-
wiadanie o polskich zwyczajach i tradycjach, organizowanie imprez itp. Poza 
tym dużą motywacją dla studentów jest możliwość wyjazdów na staże do 
Polski i wizyty polskich wykładowców. 

Bardzo się staramy, by wiedza na temat literatury, języka i kultury polskiej 
była na Uniwersytecie stale aktualizowana. Dążymy do tego, aby śledzić 
nowości wydawnicze na rynku polskim i zaopatrywać naszą bibliotekę 
w nowe podręczniki, dbamy też o osobiste dokształcanie się. Zakres i treść 
kursów dydaktycznych określają programy dydaktyczne. Ponieważ Białoru-
ski Uniwersytet Państwowy jest czołową uczelnią w kraju, ogólnie rzecz 
biorąc, sytuacja wygląda tak, że na uczelni układa się zarówno programy 
bazowe (określające, jakich przedmiotów i w jakim zakresie mamy uczyć), 
jak i programy robocze (precyzujące, jakie tematy są rozpatrywane w ramach 
tego czy innego zagadnienia, ile godzin przewiduje się na rozpatrywanie 
każdego z tematów). Te programy dotyczą „kanonicznych” kursów kształ-
cenia w zakresie językoznawstwa oraz literaturoznawstwa i obowiązkowo są 
recenzowane/cenzurowane. Poza tym układ dydaktyczny na starszych la-
tach przewiduje w semestrze także jeden czy dwa kursy specjalistyczne (au-
torskie kursy monograficzne), których tematykę i zakres ustala wykładowca, 
który je prowadzi. Mogą to być np. takie kursy autorskie, jak: hermeneutyka, 
psychologia relacji językowych, język reklamy itd. Nie są to kursy stałe, mo-
gą z roku na rok się zmieniać. W ich wyborze i ukształtowaniu wykładowca 
ma dość dużą swobodę. Poza tym studenci wybierają zajęcia w ramach se-
minariów. Oznacza to możliwość wyboru jednej z wielu propozycji według 
własnego uznania i zainteresowań. W takich seminariach uczestniczy nie 
grupa akademicka z roku, lecz studenci z różnych lat, co zapewnia możli-
wość nie tylko zaspokojenia własnych zainteresowań naukowych studentów, 
lecz pozwala na zdobycie doświadczeń w pracy w różnych zespołach, na 
wymianę zdań, poznanie innych pozycji badawczych i w końcu na stworze-
nie różnych kierunków i szkół naukowych. 

Na temat polonistycznych zainteresowań pewnie każdy wykładowca ma 
swoje własne zdanie. Według mojego odczucia dwa główne kierunki zainte-
resowań to: 
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– kierunek praktyczny – przyswojenie nawyków komunikacyjnych; 
– kierunek badawczy. 
Moim zdaniem, z największym zainteresowaniem studenci reagują na pro-

pozycje tematów „pozakanonicznych”, interesuje ich najbardziej to, czego 
nie można przeczytać w pierwszym lepszym podręczniku, czyli kursy autor-
skie. Na przykład literatura emigracji, współczesna (najnowsza) poezja 
i proza, analiza utworu literackiego – są ciekawsze niż klasyczne kursy jak: 
literatura średniowiecza, romantyzmu, pozytywizmu itd. Tradycyjne: morfo-
logia, słowotwórstwo, składnia (podobne do tego, co już studenci generalnie 
wiedzą z innych języków słowiańskich) są mniej ciekawe niż nowoczesne: 
pragmatyka i manipulacja językowa albo takie kursy autorskie, jak: semioty-
ka, komunikacja międzykulturowa itp. 

Jako językoznawca przedstawię też własny punkt widzenia na problemy, 
które sprawiają studentom najwięcej trudności. Z przedmiotów dydaktycz-
nych za tradycyjnie „trudne”, „zawiłe” i „mniej lubiane” uchodzą dyscypliny 
historyczne (scs, gramatyka historyczna, historia języka) i dialektologia. Być 
może wynika to z praktycyzmu, studenci są mniej zmotywowani do przy-
swojenia realiów językowych odległych w czasie oraz tych, które wychodzą 
poza granice normy ogólnopolskiej. Staramy się to przezwyciężać jedynie 
przez zmotywowanie, pokazanie więzi między procesami językowymi, zilu-
strowanie, że poprzez znajomość procesów historycznych da się lepiej zro-
zumieć dzisiejsze zjawiska językowe. 

W praktycznej nauce języka trudne jest to, co różni bliskie systemy sło-
wiańskie: polski system od znanych białoruskiego i rosyjskiego, to, co nie 
jest zakorzenione w naszej wyobraźni, jako coś, „co w języku powinno być”. 
Na przykład dużo kłopotu sprawia przyswojenie kategorii męskoosobowo-
ści: studenci wiedzą, że zjawisko istnieje, jakie końcówki mają te czy owe 
formy, jakie wymiany zachodzą w temacie – ale na początku jest to wiedza 
teoretyczna, której nie potrafią zastosować w praktyce, ponieważ podział 
świata na mężczyzn i całą resztę nie jest właściwy naszym językom. Cza-
sowniki odmieniają się przez osoby – rzecz jasna, ale nie takie oczywiste 
(w praktyce) okazuje się to, że odmieniać czasowniki przez osoby należy też 
w czasie przeszłym. Jedynym sposobem przezwyciężenia tego jest stałe do-
skonalenie się w mówieniu, pisaniu i słuchaniu. 

Staramy się też pomóc studentom stosując zróżnicowane formy dyskursu 
dydaktycznego, choć dominują wykłady i konwersatoria (lekcje), rzadsze na 
młodszych latach są zajęcia, bazujące na uprzednim samodzielnym przygo-
towaniu jakiegoś zagadnienia przez studentów. Korzystamy też ze wszystkich 
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możliwych pomocy dydaktycznych dostępnych na rynku polskim i białoru-
skim. Obecnie są to przeważnie podręczniki wydawnictw Universitas i Pro-
log, ale też inne pomoce dydaktyczne, słowniki i poradniki. 

Staramy się uaktualniać przedstawiane zagadnienia językowe i literackie. 
Podczas pobytów w Polsce śledzimy nowości wydawnicze z dziedziny języ-
koznawstwa w księgarniach. W bibliotekach pracujemy z literaturą w ramach 
wybranej problematyki. Dużą pomocą służy też Internet, gdzie są publiko-
wane świeże wiadomości i artykuły omawiające aktualne wydarzenia. W ten 
sposób udaje się urozmaicać tematy konwersacji. Jeśli chodzi o uaktualnienie 
materiałów dydaktycznych, korzystamy też z ćwiczeń, zadań i gier dramo-
wych własnego autorstwa. 

Wiele korzyści przynosi współpraca z polskimi ośrodkami i organizacjami. 
Po pierwsze, bardzo motywuje studentów. Po drugie, daje im możliwość 
poznania nowych osób i nowych interakcji z wykładowcą. Po trzecie, tematy 
podejmowane podczas wykładów gościnnych zazwyczaj są tematami „spoza 
kanonu” – czyli ciekawszymi, przedstawiającymi inne podejście do dydaktyki 
uniwersyteckiej. Na najbardziej owocną, stałą i niezawodną współpracę 
możemy liczyć ze strony Uniwersytetu Śląskiego. Właśnie z UŚ mamy 
w ostatnich latach lektorów, stąd najczęściej przyjeżdżają do nas wykładow-
cy gościnni, osobiste przyjaźnie i koleżeństwa pozwalają na to, że zawsze 
możemy liczyć na wsparcie i wszelką pomoc przyjaciół. 
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Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa 
Moskwa 

Studia polonistyczne na Wydziale Filologii Uniwersytetu Moskiewskiego 
są realizowane w ramach działalności Katedry Filologii Słowiańskiej. Przez 
dłuższy czas, od założenia Katedry Filologii Słowiańskiej w 1943 roku do 
początków XXI wieku, nie mieliśmy problemów z rekrutacją studentów na 
studia polonistyczne. „Grupy polskie” zawsze miały nadkomplety – liczyły 
po trzynaście, szesnaście osób przy normie dziesięciu osób na grupę. Język 
polski cieszył się także dużą popularnością wśród studentów innych kierun-
ków, kiedy stawiano ich przed wyborem jednego z języków słowiańskich. 
Polski zawsze był wśród faworytów, wygrywając z czeskim czy serbskim. 
Jednak preferencje studentów zmieniły się i w 2010 roku „polska” grupa 
studentów liczyła jedynie cztery osoby, a obecnie na trzecim roku studiów 
mamy tylko trzy przyszłe polonistki. 

Przyczyn tego procesu można upatrywać w tym, że kończy szkołę i roz-
poczyna studia pokolenie niżu demograficznego lat 90. Nie bez znaczenia 
jest wyraźne oziębienie stosunków między Polską a Rosją, a także ogólna 
tendencja zmniejszenia atrakcyjności kierunków filologicznych („na topie” 
nadal są prawo, ekonomia, politologia czy kierunki związane z informatyką). 
Trudno liczyć na pozyskanie większej liczby chętnych skłonnych poświęcić 
się filologii jako nauce, jeśli w społeczeństwie rosyjskim status pracownika 
naukowego bądź nauczyciela akademickiego jest bardzo niski. Szanse dla 
studentów filologii polskiej na znalezienie pracy w swoim zawodzie są zni-
kome. Poza tym od dziesięciu lat funkcjonuje dość specyficzny system re-
krutacji studentów na wydział filologii MGU: wprowadzono wspólny kon-
kurs na kierunek „języki obce”, co oznaczało, że języki słowiańskie muszą 
konkurować z językami zachodnioeuropejskimi, a w tej konkurencji pod 
względem atrakcyjności słowiańskie raczej przegrywają. 
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Jednak mimo tych wszystkich niekorzystnych czynników filologia polska 
na pierwszym roku studiów liczy już siedem osób, a język polski jako swoją 
dodatkową specjalizację wybrała grupa magistrantów z kierunku „język ro-
syjski jako obcy”, powstała także grupa chętnych do nauki polskiego składa-
jąca się ze studentów innych wydziałów MGU (np. Instytutu Krajów Azji 
i Afryki) i innych renomowanych uczelni Moskwy (MGIMO i Wyższej Szko-
ły Ekonomii), co jednoznacznie wskazuje na potrzebę zdobywania i pogłębia-
nia wiedzy o Polsce, jej języku, kulturze i historii. 

Chętnym uczelnia wychodzi naprzeciw. Od ubiegłego roku zaczęto wprowa-
dzać dwustopniowy system organizacji studiów: czteroletnie studia licencjackie 
i dwuletnie studia magisterskie. Dlatego też został zmieniony program studiów 
– część dyscyplin została przeniesiona na okres magisterski, np. gramatyka po-
równawcza języków słowiańskich. Podział przewiduje na pierwszym etapie 
przygotowanie specjalistów, którzy nastawieni są na praktyczne opanowanie 
języków słowiańskich (w tym polskiego) oraz dalszą działalność zawodową 
w zawodzie dziennikarza, tłumacza, itp. Na studiach magisterskich kontynuuje 
się kształcenie slawistyczne (w tym polonistyczne) tych licencjatów, którzy po-
siadają predyspozycje naukowe i zainteresowani są specyfiką pracy dydaktycznej. 
Po obronie pracy magisterskiej tacy absolwenci mogą kontynuować i pogłębiać 
swoją wiedzę polonistyczną i slawistyczną na studiach doktoranckich. 

Pracujemy na zatwierdzonych instytucjonalnie programach nauczania, któ-
re zakreślają podstawowy krąg tematów i zagadnień, według nas niezbęd-
nych w kształceniu przyszłego polonisty, który musi opanować język prak-
tyczny na poziomie C2, znać dzieje języka i literatury polskiej, obecny stan 
badań nad literaturą i językiem, umieć dokonać samodzielnej analizy wybra-
nego tekstu polskiego pod względem lingwistycznym czy krytycznoliterac-
kim. W programie funkcjonują wszystkie podstawowe kursy zapewniające 
przygotowanie polonistyczne – lektorat i konwersatorium ze współczesnego 
języka polskiego, teoretyczny kurs gramatyki opisowej współczesnego języka 
polskiego, kurs historii i dialektologii polskiej, literatury polskiej od średnio-
wiecza do współczesności i kultury polskiej. Poza tym otwarto proseminaria 
dla przyszłych lingwistów i literaturoznawców, w ramach których przygoto-
wują prace roczne z wybranych tematów oraz prace magisterskie na ostat-
nim roku studiów. Niewątpliwie bardzo ważne jest uwzględnienie progra-
mów nauczania i „kanonów” opracowanych przez polskich kolegów z part-
nerskich uczelni. W zakresie literatury zawsze są uwzględniane te pozycje, 
które wywołały rezonans społeczny w Polsce, a tym samym stały się przed-
miotem szerszej dyskusji. 
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Największą popularnością w zakresie literatury cieszy się wśród studentów 
problem recepcji literatury rosyjskiej w Polsce, twórczość polskich pozyty-
wistów, twórczość Stefana Chwina, Olgi Tokarczuk. W zakresie języka – 
różne aspekty przekładów polsko-rosyjskich: analiza przekładów literackich, 
próby własnego przekładu utworów literackich i tekstów użytkowych, język 
młodzieżowy, język Internetu, badania z zakresu językowego obrazu świata. 
W zakresie kultury – polska kinematografia i teatr. Oczywiście, pojawiają się 
także niezrozumiałe i trudne zagadnienia. W zakresie języka – stylistyczna 
analiza tekstu, sprawne posługiwanie się różnymi odmianami funkcjonalno-
-stylistycznymi języka polskiego, co wynika z niedostatecznego opanowania 
języka (nasi studenci uczą się języka polskiego od zera przez 4,5 roku) 
i wszystkich ograniczeń związanych z przyswajaniem języka poza krajem. 
W zakresie literatury – najnowsza poezja i proza polska, a także współczesna 
krytyka literacka. 

W obliczu tych wszystkich problemów nietrudno sobie wyobrazić, jak 
wielką rolę odgrywa współpraca z polskimi ośrodkami naukowymi i innymi 
organizacjami. Ta współpraca oznacza między innymi wyjazdy studentów na 
staże oraz praktyki językowe i naukowe oraz kontakt z najlepszymi dydakty-
kami jpjo. 
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Debreczyn 

Trudno powiedzieć, jaki kierunek w dziedzinie humanistyki można obec-
nie uznać za atrakcyjny. Zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że na Wydział 
Humanistyczny w Debreczynie, w ramach którego funkcjonuje tutejsza 
polonistyka, zamiast 420 kandydatów na studia bezpłatne (finansowane 
przez państwo węgierskie) w tym roku może przyjąć tylko 250. Za atrakcyj-
ne kierunki uchodzą nadal prawo i psychologia, choć w rzeczywistości, po 
tych studiach z trudem można znaleźć pracę, więc kształcimy – trochę tylko 
przesadzając – armię bezrobotnych… Biorąc pod uwagę dość niską liczbę 
kandydatów, którzy chcą studiować polonistykę, nasz kierunek w katego-
riach matematycznych możemy uważać za mało atrakcyjny. Niemniej, na 
Węgrzech możliwości znalezienia pracy po studiach z językiem polskim są 
dużo większe niż w przypadku znajomości języka francuskiego, włoskiego 
czy portugalskiego. Polonistyka zawsze była pod pewnym względem kierun-
kiem elitarnym, kształcącym małą grupę studentów. I praca dla nich się znaj-
dzie. Warto nadmienić, że filologia węgierska w Polsce prosperuje dużo lepiej 
niż polonistyka na Węgrzech. Z jednej strony, najbardziej atrakcyjne miejsca 
pracy, w których potrzebna jest znajomość polskiego i węgierskiego, zajmowane 
są przede wszystkim przez polskich absolwentów hungarystyki warszawskiej 
i krakowskiej. Z drugiej – mamy już pokaźną diasporę młodych Węgrów pra-
cujących i mieszkających w Krakowie, choć tylko nieliczni byli związani ze 
slawistyką debreczyńską, w szczególności z polonistyką. Widzę w tym pro-
blem z ograniczoną – w porównaniu z młodymi Polakami – zdolnością 
adaptacyjną Węgrów, wciąż jeszcze zamkniętych w basenie Karpat. 

Ponieważ nauka języka polskiego w Uniwersytecie Debreczyńskim rozpo-
czyna się od podstaw, najważniejszym celem jest nauczanie języka polskiego 
na poziomie B2, względnie C1 na studiach magisterskich. Ponadto studenci 
uczą się podstaw gramatyki opisowej, historii literatury polskiej oraz historii 
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i kultury polskiej. Jeżeli chodzi o studia licencjackie, program literatury 
obejmuje tylko pozytywizm, Młodą Polskę, dwudziestolecie międzywojenne 
oraz lata wojny i okupacji. Na studiach magisterskich studenci poznają także 
okres staropolski oraz najbardziej charyzmatycznych przedstawicieli literatu-
ry stricte współczesnej. Na obu poziomach prowadzone są zajęcia z historii 
filmu polskiego. W ramach kursów z tak zwanego krajoznawstwa studenci 
zapoznają się podstawami imagologii i mentalności Polaków. 

W nauczaniu zarówno języka, jak też kultury, uwzględnione są najnowsze 
tendencje zachodzące w polszczyźnie oraz w najnowszej kulturze polskiej. 
Pod tym względem nie musimy się wstydzić; fakt ten podkreślają także pol-
scy studenci przyjeżdżający do Debreczyna w ramach programu Erasmus. 
Posługujemy się najnowszymi podręcznikami do nauki języka, słownikami 
oraz nowoczesnymi wydawnictwami z zakresu historii literatury. Mamy 
również najnowszą literaturę współczesną. Na bieżąco wykorzystujemy 
także możliwości Internetu. 

Jednym z najtrudniejszych problemów jest tzw. „kanon” zagadnień języ-
kowych, literackich i kulturowych. Na pewno wzorujemy się na polskim 
kanonie lektur szkolnych i uniwersyteckich, ale powinien być on co roku 
modyfikowany. Jeżeli chodzi o literaturę, z punktu widzenia Węgrów, 
wszystko, co wielkie, np. Dziady Adama Mickiewicza lub Wesele Stanisława 
Wyspiańskiego, jest nudne i niezrozumiałe. Dlatego też powinniśmy wpro-
wadzić do programu utwory „lżejsze”, popularne, czasem kosztem tego, co nad 
Wisłą uznawane jest za wybitne lub za świętość narodową. Właśnie taka metoda 
może przyczynić się między innymi do wychowania młodych pokoleń tłumaczy 
literatury pięknej. Nikt już nie zajmie się przecież przekładem klasyki, dlatego 
też np. literaturze XIX wieku poświęcamy coraz mniej uwagi. 

Obecne pokolenie studentów niestety bardzo mało czyta. Zwłaszcza dla 
przyjemności. Nie można liczyć na to, że poza lekturami obowiązkowymi 
ktoś weźmie do ręki książki „nieobowiązkowe”. Mało tego, nawet czytanie 
samych lektur sprawia studentom ogromną trudność, bo mają problemy 
z odbiorem i interpretacją literatury najnowszej, nie tylko polskiej. W tym 
nie pomaga wiedza wyniesiona z liceum, bo w programie szkolnym stanowi 
ona właśnie ten element, na który nigdy nie ma czasu. Mamy więc spora-
dyczne przypadki, kiedy student z własnej, nieprzymuszonej woli zainteresu-
je się jakimś autorem lub utworem literackim. Zdarza się to najczęściej pod-
czas stypendiów w Polsce, chodzenia po księgarniach i rozmów z rówieśni-
kami. Co innego, jeżeli chodzi o język. Studenci niezwykle szybko wchłania-
ją np. elementy slangu młodzieżowego, studenckiego oraz mowę potoczną, 
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łącznie z błędami językowymi, które popełniają sami Polacy. Dobitnym 
przykładem jest problem „roku dwutysięcznego”. Po powrocie ze stypen-
dium nasi studenci też mówią *w dwutysięcznym jedenastym zamiast w dwa tysiące 
jedenastym roku lub wymawiają *przełanczać zamiast przełączać – tych form na 
pewno nie uczą się na studiach na Węgrzech. W dziedzinie języka możemy 
jednak mówić o szczególnych zainteresowaniach: studenci bardzo interesują 
się językiem reklamy i biznesu, a czasem nawet językiem polityki, choć poli-
tyka jako taka generalnie znajduje się poza ich kręgiem zainteresowań. Gdy-
by tak nie było, „wkuwanie” – w ramach krajoznawstwa – np. nazw pol-
skich partii politycznych, nie oznaczałoby katorgi. Studenci nie czytają gazet 
– nawet w Internecie – i nie słuchają wiadomości. Kompletna dezorientacja 
studentów w sprawach polityki sprawia, że łatwiej można manipulować ich 
poglądami politycznymi – których rzekomo nawet nie mają – niż w latach 
realnego socjalizmu. Ta sprawa wymagałaby szczegółowego omówienia 
i dotyczy oczywiście nie tylko naszych studentów polonistyki, lecz w ogóle 
młodego pokolenia. Szczególnie dobitnie widać to na przykładzie polskich 
studentów hungarystyki, którzy wykazują się większą wrażliwością politycz-
ną, ale są skłonni do skrajnych uproszczeń i niewłaściwych porównań mię-
dzy Polską a Węgrami. 

Na Węgrzech kultura polska uznawana jest za hermetyczną. W literaturze 
najwięcej problemów sprawiają wieszcze romantyczni oraz nobliści, nie 
wyłączając nawet Henryka Sienkiewicza, bo słaba znajomość historii Polski 
nie sprzyja czytaniu Trylogii. A z poetami (Czesławem Miłoszem, Wisławą 
Szymborską i Zbigniewem Herbertem) też jest niedobrze, bo współczesna 
młodzież generalnie nie lubi poezji. 

Naszym językiem ojczystym jest język ugrofiński – język aglutynacyjny, 
nieznający kategorii rodzaju gramatycznego. Między innymi dlatego Węgrzy 
mają spore trudności w procesie uczenia się języka polskiego. Jeżeli chodzi 
o rodzaj, na początku nauki dominuje raczej używanie rodzaju męskiego, tj. 
w wypowiedziach naszych studentów *noc jest ciemny, a studentka potrafi 
powiedzieć byłem. Najtrudniejsza na wszystkich poziomach jest jednak kate-
goria aspektu czasowników, i pod tym względem nawet absolwenci na po-
ziome C1 popełniają błędy. Sprawę „komplikuje” język rosyjski, bo nasi 
studenci poznają przecież także drugi język słowiański, najczęściej rosyjski. 
W tym języku kategoria aspektu używana jest – z punktu widzenia Węgrów 
– w sposób bardziej konsekwentny niż w polszczyźnie. W języku rosyjskim 
wyklucza się używanie aspektu dokonanego po pewnych przysłówkach, np. 
w rosyjskim niemożliwe są tego typu konteksty językowe, jak Proszę pana, pan 
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jest zawsze mile widzianym gościem, pan w każdej chwili może do nas wpaść / lub 
przyjść. Więc na problemy uczenia się aspektu w polskim dodatkowo nakła-
dają się interferencje między rosyjskim a polskim. A przezwyciężyć te trud-
ności najlepiej można między innymi poprzez kurs prowadzony na naszej 
polonistyce o nazwie „Aspekt czasownika”. 

A co jest łatwe? „Oczywiście” ortografia, która nie sprawia Węgrom więk-
szych problemów niż ortografia języka ojczystego. Także chrząszcz brzmi 
w trzcinie można opanować i inne tego typu łamańce językowe, tym bardziej, 
że one się Węgrom podobają. Arcydzieła literatury staramy się przybliżyć 
także filmami zrealizowanymi na podstawie utworów literackich. Na zaję-
ciach wyjaśniamy studentom konteksty: historyczny, polityczny czy intertek-
stualny, które potrzebne są do właściwej interpretacji utworów. 

Nazewnictwo węgierskie odróżnia filologię węgierską prowadzoną dla 
Węgrów i na Węgrzech od hungarystyki zagranicznej zwanej „hungarologią” 
(a nie hungarystyką). „Hungarologia” zawiera te elementy kultury, które dla 
rodzimych użytkowników języka znane są w sposób ewidentny lub są nau-
czane w szkole podstawowej, względnie średniej. Wobec tego na Węgrzech 
prowadzimy właściwie „polonologię” – a nie polonistykę, w takim znacze-
niu, jak to się rozumie w Polsce. 

Bardzo pozytywnie na jakość kształcenia wpływa współpraca z polskimi 
ośrodkami i organizacjami. Współpracujemy z różnymi fundacjami i ośrod-
kami polonistycznymi. Cały czas otrzymujemy ogromną pomoc finansową 
i merytoryczną z Polski i od Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Dzięki da-
rom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji „Semper Polo-
nia”, Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” przybywają do nas nie tyl-
ko książki, lecz także sprzęt techniczny i pomoc audiowizualna. Prowadzimy 
ożywioną wymianę w ramach mobilności Erasmus – przyjeżdżają polscy 
naukowcy z UŚ w Katowicach oraz UMCS w Lublinie, nasi studenci zaś 
mają okazję uczyć się na polonistykach polskich. Także nasza kadra wyjeż-
dża na polskie uczelnie. Jest to bardzo ważne, bo dzięki tak ożywionej 
współpracy cały czas mamy kontakt z Polską i polskimi polonistami. Inten-
sywne kontakty naukowe i osobiste stanowią rzadko spotykany przykład 
naprawdę bliskiej współpracy i przyjaźni specjalistów z różnych krajów. 
Mało tego, chyba ze wszystkich narodów właśnie Polacy mają największy 
dar zjednywania sobie ludzi różnych narodowości. Polszczyzna zbliża ludzi 
nieporównywalnie szybciej, skuteczniej niż jakikolwiek inny język czy kultu-
ra europejska. Ale o tym akurat nie jestem w stanie mówić obiektywnie, tyle 
zawdzięczam kontaktom z Polską i Polakami zarówno ja, jak i moja rodzina. 
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Polscy poloniści – nasi przyjaciele – zapraszają nas na konferencje nauko-
we. Niestety, rzadko kiedy możemy zrewanżować się w ten sam sposób 
z powodu zupełnie innych możliwości „rzadkich” filologii na Węgrzech. 
Poloniści z Katowic i Lublina od czasu do czasu publikują swoje artykuły na 
łamach naszego pisma naukowego „Slavica”. Teksty te również są wykorzy-
stywane w procesie dydaktycznym. 
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We Włoszech ukazuje się bardzo wiele tłumaczeń dzieł literackich i prac 
naukowych, a to z kolei rodzi duże zainteresowanie literaturą światową. 
Konsekwencją jest zainteresowanie językami obcymi, co owocuje również 
zainteresowaniem literaturą, a zatem językiem i kulturą polską. Ta sytuacja 
powoduje zainteresowanie studiami polonistycznymi. 

Przedstawimy rozwój zainteresowania polonistyką na przykładzie Uniwer-
sytetu Salento w Lecce. Uniwersytet Salento nie ma długiej tradycji, powstał 
w latach 60. minionego wieku, zaś Wydział Języków i Literatury Obcej – na 
początku lat 70., natomiast polonistyka rozpoczęła działalność dydaktyczną 
i naukową w 1997 roku. W momencie rozpoczęcia zajęć była bardzo atrak-
cyjna dla studentów. Spowodowane to było następującymi faktami: pontyfi-
katem Jana Pawła II i nadal żyjącą w społeczeństwie włoskim legendą Soli-
darności, a także obecnością Zbigniewa Bońka – zatrudnionego jako trenera 
drużyny piłkarskiej w Lecce. 

Mimo zmieniających się warunków, polonistyka do końca swojego istnie-
nia – to jest do roku 2011 – zachowała swoją atrakcyjność dla studentów. 
Stawialiśmy sobie za cel nauczenie naszych studentów języka polskiego 
i przekazanie im takiej wiedzy o literaturze i kulturze polskiej, żeby dzięki 
zdobytym umiejętnościom byli w stanie w przyszłości znaleźć pracę. Chcie-
liśmy również, aby wyniesiona znajomość języka i kultury była użyteczna. 
Ponieważ Salento jest regionem, w którym panuje wielkie przywiązanie do 
tradycji ludowej, studenci bardzo interesowali się polskimi obyczajami ludo-
wymi, tradycjami, sztuką ludową, tradycyjną kuchnią polską, tańcami i pie-
śniami ludowymi. 

Nasza działalność była widoczna w mieście, braliśmy udział w przygoto-
waniu przez lekcejski teatr „Koreja” Międzynarodowego Festiwalu Teatral-
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nego, w którym prezentowały się teatry z Warszawy, Krakowa, Legnicy. 
W ramach Festiwalu zorganizowaliśmy spotkanie studentów z Wydziału 
Języków i Literatury Obcej z polskimi aktorami. Braliśmy również udział 
w przygotowaniu Festiwalu Filmowego poświęconego filmom polskim, 
tłumacząc z języka polskiego na język włoski listy dialogowe. 

Organizowaliśmy na terenie Uniwersytetu sesje naukowe z udziałem pol-
skich naukowców, spotkania z ludźmi kultury i dyplomatami, m.in. z Dyrek-
torem Instytutu Polskiego w Rzymie i z Ambasadorem RP we Włoszech. 

Zapraszaliśmy polskich naukowców z wielu ośrodków włoskich i pol-
skich, którzy prowadzili zajęcia ze studentami polonistyki. W dwunastolet-
nim okresie działalności na polonistyce w Lecce pracowało też czterech 
wykładowców, każdy z nich ustanawiał swój „kanon” dzieł i tematów. Wie-
dza na temat literatury, języka i kultury polskiej była stale aktualizowana. 
Śledziliśmy nowości wydawnicze z dziedziny literatury polskiej, wydawnic-
twa o charakterze literackim i podręcznikowym. Mieliśmy dostęp do „Poli-
tyki” i „Gazety Wyborczej”. 

Oczywiście, w trakcie nauki studenci włoscy mieli trudności związane 
z opanowaniem gramatyki polskiej, z właściwym zrozumieniem lektur – 
z powodu braku podstawowej wiedzy, zwłaszcza w początkowym okresie 
nauczania, na temat kultury i historii Polski oraz Europy Wschodniej, a tak-
że trudności w pokonaniu różnic kulturowych i stereotypów na temat Polski 
i Włoch, dlatego często zadawali pytanie dotyczące życia codziennego, sto-
sunków międzyludzkich, kosztów utrzymania, realiów, możliwości zarob-
kowania i znalezienia pracy. Staraliśmy się ich wspomóc, stosując różne 
rodzaje strategii i metod: konwersacje, wykłady, ćwiczenia, tłumaczenia, 
często pracowaliśmy używając komputerów, przygotowywaliśmy zajęcia na 
tematy interesujące studentów, organizowaliśmy seanse filmowe, używaliśmy 
materiałów zmieszczonych w Internecie. 

Korzystaliśmy z wielu podręczników: tych najnowszych, jak opracowania 
Władysława Miodunki, Małgorzaty Małolepszej i Anety Szymkiewicz, Ewy 
Lipińskiej i Grażyny Elżbiety Dąmbskiej, Agnieszki Madei i Barbary Morci-
nek1; z publikacji dotyczących szczegółowych zagadnień językowych2; 
wreszcie z tych pisanych z myślą o studentach włoskich3. Staraliśmy się także 
                                                           

1 Miodunka 2005; Miodunka 2006; Małolepsza, Szymkiewicz 2005, Małolepsza, Szymkie-
wicz 2007; Lipińska, Dąmbska 2003; Lipińska, Dąmbska 2005; Madeja, Morcinek 2007a, 
Madeja, Morcinek 2007b. 

2 Pyzik 2003a; Pyzik 2003b, Mędak 2002; Mędak 2004; Garncarek 2004. 
3 Bartnicka, Di Salvo i in. 1991; Lewiński 2004. 
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uaktualniać wiedzę zdobywaną przez studentów i dbać o ich kompetencje 
w czasie naszych pobytów w Polsce oraz wizyt w polskich księgarniach 
i bibliotekach, odwiedzając teatry i wystawy. Przywoziliśmy materiały publi-
kowane przez te instytucje. Poza tym braliśmy udział w spotkaniach z literatami 
i pisarzami. Korzystaliśmy z katalogów wydawniczych, księgarni internetowych, 
kontaktów osobistych. Współpraca z polskimi ośrodkami i organizacjami 
zdecydowanie podnosiła jakość kształcenia studentów, budząc jednocześnie 
zainteresowanie Polską i jej kulturą. 
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Z perspektywy nauczyciela języka polskiego we Francji należałoby się 
przyjrzeć pewnym problemom towarzyszącym pracy ze studentami. Jakie są 
rzeczywiste potrzeby kształcenia polonistycznego za granicą? Co absolutnie 
musi wiedzieć absolwent zagranicznej polonistyki? Jakie umiejętności powi-
nien przede wszystkim opanować? Co jest ważniejsze: nauczenie się języka 
czy też uzyskanie orientacji w historii literatury polskiej? Czy na studiach 
zagranicznych wolno czytać literaturę polską wyłącznie w oryginale? A może 
nie ma niczego zdrożnego w tym, aby Francuz poznawał polskie piśmien-
nictwo najpierw za pośrednictwem tłumaczeń? Warto też się zastanowić, do 
czego przyda się absolwentowi naszych studiów wiedza, której opanowania 
wymagamy. Nie są to pytania, na które łatwo udzielić odpowiedzi. Powinny 
stać się przedmiotem debaty. 

Zajmijmy się na razie tym, co wydaje się mierzalne i konkretne, bo dotyczy 
samych zainteresowanych – studentów i lektorów języka polskiego. Kursy 
w letnich szkołach językowych oraz półroczne i roczne pobyty w Polsce 
w ramach programu Erasmus są oczywiście nieocenione i ogromnie poma-
gają naszym studentom w nauce języka oraz poznawaniu kraju, który jest 
przedmiotem ich studiów. Ważną formą współpracy są odbywające się u nas 
gościnne wykłady nauczycieli akademickich z Polski. Najwięcej korzyści 
czerpiemy z nich wtedy, gdy przybywający są skłonni odpowiedzieć na nasze 
konkretne potrzeby, to znaczy wpisać się w nasze programy nauczania lub 
też przybywają z wiedzą z zakresu najświeższej, zupełnie współczesnej pro-
blematyki kulturalnej lub społeczno-politycznej. Cieszymy się też z obecno-
ści u nas stażystów z Polski. To dzięki nim udaje nam się prowadzić zajęcia 
konwersatoryjne lub warsztaty, których sami, przykro wyznać, nie możemy 
obsadzić ze względu na deficyt budżetowy. Podchodzimy więc do stażystów 
trochę egoistycznie… Mamy jednak nadzieję, że choć pobyt w Lille wiąże 
się dla nich z ciężką pracą, jest on doświadczeniem pouczającym i rozwijają-
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cym. Jesteśmy dumni z tego, że Komisja Certyfikacyjna przybywa do Lille 
i przeprowadza egzaminy. Istnienie tej formy weryfikacji językowych kom-
petencji jest dla naszych studentów dodatkowym bodźcem do pracy i rodza-
jem wyzwania. Zarówno więc wizyty wykładowców, jak i egzaminatorów 
z Polski, dają poczucie działania w imię wspólnej sprawy. 

Zbędne jest natomiast prowadzenie dla studentów Erasmusa specjalnych 
wykładów w języku angielskim lub francuskim. Jeśli zachęcamy naszych 
podopiecznych do wyjazdu do Polski, to głównie po to, aby ich rzucić na 
„głęboką wodę”. Mają zobaczyć, jak wygląda „prawdziwa” polska poloni-
styka oraz całkowicie, bez koła ratunkowego, zanurzyć się w polszczyźnie. 
Zgodnie z tradycją francuskich uniwersytetów, specjalne miejsce w nauce 
języka przypada zajęciom z tłumaczenia. Już od drugiego roku (czyli po 24 
tygodniach nauki) studenci uczą się przekładać na francuski fragmenty pol-
skich tekstów literackich i prasowych. Dla osób, które nie wyniosły z domu 
znajomości podstaw języka polskiego, jest to ćwiczenie o wysokim stopniu 
trudności. Gdyby to zależało ode mnie, zajęcia z tłumaczenia tekstów lite-
rackich i ekonomicznych zastąpiłabym na drugim i trzecim roku innymi 
zajęciami z języka. Sądzę, że student powinien najpierw zdobyć solidną zna-
jomość języka, a dopiero potem, na czwartym i piątym roku uczyć się sztuki 
przekładu. Nasz główny problem jest natury logistycznej: cierpimy na nie-
dobór godzin przeznaczonych na praktyczną naukę języka, co wynika 
z niedofinansowania uniwersytetu. Najprostszym rozwiązaniem jest więc 
zamknięcie drzwi przed tymi, którzy nie opanowali podstaw języka poza 
uniwersytetem, zatem w praktyce zawężenie grona naszych odbiorców do 
osób polskiego pochodzenia. Tak zresztą właściwie dzieje się na większości 
francuskich polonistyk: wśród ich absolwentów Francuzi należą do rzadko-
ści. W zasadzie kształcimy tylko Polonię. Co w takim razie zrobić, aby na 
francuskiej polonistyce było również miejsce dla Francuzów? 

Jeżeli miarą atrakcyjności kierunku studiów jest liczba studiujących, 
stwierdzić trzeba, że polonistyczne studia licencjackie cieszą się obecnie we 
Francji zainteresowaniem ograniczonym, co poniekąd wynika z rynku pracy. 
W szkołach średnich właściwie nie uczy się już polskiego. Skoro przed fran-
cuskim maturzystą w zasadzie nie istnieje perspektywa kariery polonistycz-
nej, zatem po co ma się uczyć zawodu polonisty? We Francji nie ma zapo-
trzebowania na polonistyczne kadry nauczycielskie. Czemu w takim razie 
służą nasze studia? Prawdopodobnie przyciągnęlibyśmy szerszą publiczność, 
gdybyśmy zmienili profil naszych studiów, dając w nich pierwszeństwo nau-
ce języka. Paradoks bowiem polega na tym, że podczas gdy na polonistycz-
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nych studiach licencjackich studentów mamy jak na lekarstwo, całkiem spo-
rą popularnością cieszą się kursy języka polskiego prowadzone na uniwersy-
tecie poza strukturą polonistyki lub tylko na jej obrzeżach. Francuzi chcą się 
uczyć języka polskiego! Rzecz jasna, na dwugodzinnych lektoratach odbywa-
jących się zaledwie raz w tygodniu przez sześć miesięcy w roku polszczyzny 
można co najwyżej trochę liznąć. Gdyby zatem polonistyka zaproponowała 
na licencjacie spójny program trzyletnich intensywnych studiów językowych, 
stałaby się konkurencją dla „kursów wieczorowych” i przejęłaby tych 
wszystkich, którzy są gotowi uczyć się języka na serio, lecz po prostu nie 
mają gdzie tego robić. Pragnąc stworzyć autentyczne studia językowe, mu-
sielibyśmy oczywiście zmienić nasze priorytety, ograniczając na przykład 
naukę historii i historii literatury oraz sztukę przekładu lub przesuwając te 
przedmioty na późniejszy etap studiów: na studia magisterskie i doktoranc-
kie. Coś za coś. Już słyszę głosy oburzenia: „Polonistyka nie może być szko-
łą językową!”. Ale właściwie dlaczego nie może nią być? Cóż by w tym było 
złego, skoro tylko byłaby to szkoła na przyzwoitym, uniwersyteckim po-
ziomie? Nie twierdzę, że wszystkie polonistyki muszą ewoluować w ten sam 
sposób, ale niektóre mogłyby odpowiedzieć na potrzeby rynku, wprowadza-
jąc wyraźną specjalizację językową. 
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KINGA KOSMALA 
University of Chicago 

W Stanach Zjednoczonych trudno mówić o polonistyce jako takiej. Są to 
raczej Polish Studies, czyli studia polskie, o ile można tak przetłumaczyć ten 
angielski termin. Polish Studies po wejściu Polski do Unii Europejskiej zo-
stały uwolnione od statusu kierunku wspieranego przez rząd Stanów Zjed-
noczonych. Odtąd kierunek pozostaje atrakcyjny, choć raczej niszowy. 

Trudno zatem mówić o rzeczywistych potrzebach kształcenia polonistycz-
nego. W przypadku uniwersytetów amerykańskich jakiekolwiek „rzeczywiste 
potrzeby” są szybko weryfikowane przez liczbę studentów na zajęciach. A wia-
domo, że ci ostatni są niezwykle pragmatyczni. Dodatkowo poszukują atrakcyj-
nych zajęć, a więc może się zdarzyć, że przedmiot „niszowy” będzie oblegany, 
ponieważ wykładowca okaże się postacią niezwykle charyzmatyczną. Zatem 
o funkcjonowaniu danego przedmiotu decyduje wiele czynników, m.in.: zakres 
problemowy czy atrakcyjność metod nauczania. Od zainteresowania studentów, 
którzy zapisują się na zajęcia, zależy, czy dany przedmiot utrzyma się, czy zosta-
nie on odwołany z braku chętnych. Jedynie w przypadku obrania „West Slavic 
Languages and Literatures” (na University of Chicago nie ma kierunku „filologia 
polska”, jest „filologia zachodniosłowiańska”) jako swego głównego lub dodat-
kowego kierunku studiów, studenci muszą zaliczyć określone przedmioty na 
naszym wydziale. Wszyscy inni studenci zaliczają przedmioty polonistyczne 
tylko jako przedmioty dodatkowe. Kanon zatem musi być tak ustalany, by 
zawierał najważniejsze aspekty wiedzy o Polsce, ale także, aby wpływał na 
atrakcyjność zajęć. I rzeczywiście do najpopularniejszych zagadnień należą: 
współczesna kultura polska, z jej wszystkimi aspektami – muzyką, literaturą, 
filmem, sztukami wizualnymi i mediami oraz, co bardzo ciekawe, Rzeczpo-
spolita Obojga Narodów ze swą tradycją tolerancji, otwartością i różnorod-
nością etniczną, kulturową i religijną. 

Najtrudniejsza dla studentów anglojęzycznych jest oczywiście polska gra-
matyka. Wiele kłopotów sprawia także frazeologia języka polskiego, zwłasz-
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cza języka mówionego, potocznego. Hermetyczność ogólnie jest dużym 
problemem w polskiej kulturze, np. hermetyczność poezji romantycznej czy 
też skupienie się na martyrologii w okresie komunizmu. Przezwyciężyć to 
można, moim zdaniem, przez częstsze kontakty między młodzieżą polską 
a amerykańską, organizowanie różnych form wymiany wiedzy, stypendiów, 
szkół letnich i praktyk. A przede wszystkim poprzez pokazywanie Polski 
jako miejsca atrakcyjnego, prężnie się rozwijającego, mającego szansę na 
zaistnienie na arenie międzynarodowej, tak by tutejsi studenci chcieli się 
z nią utożsamiać. 
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ANDRZEJ RUSZER 
Pekiński Uniwersytet Języków Obcych 

Pekin 

Polonistyka jest atrakcyjną ofertą dla chińskich studentów, między innymi 
dlatego, że jej absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Niektó-
rzy kontynuują naukę na studiach magisterskich w Pekinie lub w Polsce. 

Podczas studiów kładzie się nacisk na umiejętności i praktyczną znajo-
mość języka. Studenci nie powinni mieć problemów z komunikacją w natu-
ralnym kontekście językowym, na przykład w Polsce, w rozmowie z rodzi-
mymi użytkownikami języka. Ważnym celem kształcenia jest też umiejęt-
ność translatorska – studenci swobodnie mogą oprowadzać wycieczki po 
Pekinie, zapewniając turystom z Polski rzetelną wiedzę na temat zabytków 
Chin. Dlatego też wiedza o kulturze i literaturze polskiej stanowi ważny 
element edukacji polonistycznej w Pekinie. Studenci mają zarówno wykłady, 
jak i konwersatoria z historii i literatury. Wiedza o języku wykorzystywana 
jest przy kształceniu sprawności gramatycznej. Nie ma wykładów z historii, 
teorii języka oraz dialektologii. Tego typu wykłady mają miejsce podczas 
wizyt naukowców z Polski. 

Dzięki „kanonowi” zagadnień ustalonemu w odniesieniu do wytycznych 
zawartych w Europejskim Systemie Kształcenia Językowego uczelnie bardzo 
jasno precyzują umiejętności, jakie student uczący się polskiego jako obcego 
powinien zdobyć na danym poziomie (od A1 do C2). Być może wyjątkiem 
jest kanon literacki tworzony przez lektora na podstawie jego subiektywnych 
wyborów (program autorski). Tworzony z myślą o studentach skutkuje na 
przykład tym, że problematyka dotycząca średniowiecza jest minimalizowa-
na, zaś zagadnienia współczesności omawiane są szerzej. 

Wśród studentów uczących się polskiego największą popularnością cieszą się 
tematy z zakresu frazeologii, grzeczności językowej; prozy XX i XXI wieku, 
reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, zagadnień etnograficznych i kinemato-
grafii polskiej. Trudności językowe związane są z aspektem czasownika, 
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liczebnikiem, a w początkowym etapie kształcenia z fonetyką (r/l; b/p). Zaś 
różnice kulturowe z pewnością nie ułatwiają interpretowania literatury polskiej. 

W nauczaniu dominuje dyskurs szkolny, zajęcia odbywają się oparciu o za-
sady ogniskowania uwagi słuchaczy, ćwiczenia przed kształceniem sprawno-
ści (np. burza mózgów, mapa mentalna), w trakcie kształcenia sprawności 
(utrwalanie, drylowanie, powtarzanie), po danej sprawności (zadania opera-
cyjne, odgrywanie ról komunikacyjnych). Ważnym elementem tego dyskursu 
jest retoryka, a przede wszystkim argumentacja i odpowiednia kompozycja 
wypowiedzi. Stosuje się także metody aktywizujące – dramy, przekłady in-
tersemiotyczne, metody oglądowe i pokazowe. Bardzo często wykorzystu-
jemy pomoce audiowizualne (e-booki, nagrania wywiadów, film i seriale, 
itp.). Wykłady z literatury i historii są wzbogacane przez prezentacje multi-
medialne. Dobrym sposobem na praktyczne wykorzystanie umiejętności 
językowych są spotkania z lektorem (np. wspólne gotowanie, zwiedzanie, 
zoo) lub dodatkowe zajęcia tandemowe ze studentami uczącymi się chiń-
skiego w Pekinie. Korzystamy z bogatego zbioru przekładów literatury pol-
skiej na język chiński. 

Dbamy o współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce. Nasi studenci 
wyjeżdżają na stypendia lub uczestniczą w intensywnych kursach szkoły 
letniej. Zaś wykładowcy mają możliwość dalszego kształcenia na polskich 
uniwersytetach, odbywania różnego rodzaju szkoleń. 
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CHOI SUNG EUN (ESTERA CZOJ) 
Uniwersytet Języków Obcych Hankuk 

Seul 

Wydział Studiów Polskich (Department of Polish Studies) prowadzi jedy-
ną polonistykę w Korei Południowej, absolwenci mają więc duże szanse na 
zatrudnienie. Wiele koreańskich koncernów inwestuje w Polsce. Nasi absol-
wenci pracują w tych firmach lub w instytucjach rządowych – m.in. w Am-
basadzie Republiki Korei w Warszawie albo w Ambasadzie RP w Seulu czy 
w Centrum Kultury Koreańskiej w Warszawie. 

W naszym ośrodku studenci uczą się języka polskiego „od zera”, dlatego 
cele edukacji są praktyczne. Stawiamy na umiejętności komunikowania się 
w języku polskim, by poszerzyć jeszcze szanse studentów na zatrudnienie po 
skończeniu polonistyki. Studia są czteroletnie (licencjat – bakalaureat). Pra-
wie nikt nie zapisuje się na studia magisterskie. 

Na pierwszym i drugim roku koncentrujemy się na praktycznej nauce ję-
zyka polskiego. Zajęcia realizujemy w formie konwersatoriów, seminariów, 
form multimedialnych. Poza tym wspólnie organizujemy różne projekty: 
konkursy wiedzy o Polsce, konkursy krasomówcze, recytatorskie, zajęcia 
niekonwencjonalne, np. przygotowanie spektaklu, prowadzimy koła stu-
denckie. W tym programie uczestniczą wszyscy studenci, od I do IV roku. 
Stanowią one motywację do nauki i integrują studentów. 

Po drugim roku wielu studentów wyjeżdża na rok do Polski na kursy języ-
kowe. Wymiana obejmuje zresztą zarówno studentów, jak i wykładowców, 
co wpływa bardzo owocnie na osiągnięcia naszych podopiecznych. Po po-
wrocie – na trzecim i na czwartym roku studenci mają do wyboru wykłady 
fakultatywne, m.in. historię języka polskiego, historię literatury polskiej, 
romantyzm polski, literaturę XX wieku etc. Jeśli chodzi o literaturę, nau-
czamy głównie „kanonu”. 

Szczególnym zainteresowaniem studentów cieszą się zajęcia translatorskie 
– praktyczna nauka tłumaczenia, zajęcia przygotowujące do egzaminów 
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certyfikowanych, język biznesu, zajęcia związane z obchodzeniem świąt 
polskich itp. Studenci I roku z ochotą zapisują się do kół studenckich, np. 
do zespołu tańca ludowego „Mazurek”. 

Są jednak i takie zagadnienia, które sprawiają naszym podopiecznym sporo 
trudności. Wśród zagadnień językowych najwięcej trudności sprawia im 
wymowa (np. zbitek spółgłoskowych), deklinacja, liczebniki, aspekt czasow-
ników. Jeśli chodzi o literaturę – najdawniejsze okresy literackie, np. utwory 
Mikołaja Reja czy Jana Kochanowskiego. 

W związku z tak zarysowanym programem, staramy się w miarę możliwo-
ści aktualizować wiedzę na temat literatury, języka i kultury polskiej, np. 
przez udział wykładowców i profesorów w konferencjach, kongresach czy 
stażach w Polsce oraz przez projekty badawcze. Zapraszamy też na wykłady 
gościnne specjalistów z Polski. 

Współpracujemy z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi z Polski, np. 
z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mamy podręczniki z tych 
ośrodków. Mamy też własne podręczniki opracowane przez naszych wykła-
dowców i profesorów, np. podręcznik do historii Polski, podręcznik do 
gramatyki, słownik polsko-koreański. Dysponujemy biblioteką multimedial-
ną i podręczną biblioteką polonistyki, liczącą ok. 500 książek. 
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TOKIMASA SEKIGUCHI 
Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych 

Tokio 

W Japonii stopień atrakcyjności polonistyki jako przedmiotu studiów po-
śród innych filologii obcych, zawsze jest sprawą relatywną. Jak to wygląda 
w porównaniu z innymi kierunkami? Weźmy na przykład liczbę kandydatów 
starających się o przyjęcie na polonistykę. Cały czas właściwie liczba ta waha 
się od trzech do pięciu osób na jedno miejsce. Taki status quo ciągle się 
utrzymuje. Jest to jedyny taki kierunek w Japonii, co działa raczej pozytyw-
nie na jego wybór. Jeżeli ktoś się decyduje na te studia, to często dlatego, że 
kierunek jest oryginalny, nietuzinkowy. Jednak ogólnie rzecz biorąc, poloni-
styka jest średnio atrakcyjnym kierunkiem, jeśli porównać jej pozycję do tej 
w Chinach czy w Korei. Można to udowodnić na podstawie danych staty-
stycznych dotyczących karier absolwentów: w Japonii nie tak łatwo dostać 
dobrą pracę, w której przydają się język polski czy też wiedza polonistyczna. 

Cele, które stawia się nauczaniu polonistycznemu na Tokijskim Uniwersy-
tecie Studiów Międzynarodowych, mają dwa zakresy. Jeżeli chodzi o poziom 
znajomości języka, dla tych, którzy oprócz regularnych studiów licencjackich 
odbywają jeszcze dodatkowe roczne studia w Polsce, czyli w sumie studiują 
pięć lat, założonym celem jest osiągnięcie poziomu B2. Natomiast od tych, 
którzy nie wyjeżdżają na dłużej, najwyżej na letni kurs miesięczny, na przy-
kład do Cieszyna, nie wymagamy tak wiele, B1 jest zadowalające. To dotyczy 
opanowania języka. Natomiast w drugim zakresie, kulturze i historii Polski, 
dajemy na początek bardzo podstawową wiedzę z tych dziedzin. Dalsze 
etapy to zrozumienie znaczenia polskiej kultury na tle cywilizacji europej-
skiej, a nawet na tle historii świata. Tego elementu nie uczy się raczej w Pol-
sce, stanowi on jakby nasz punkt widzenia. Wiadomo, że Polak uczy się 
kultury polskiej, bo jest Polakiem. Natomiast dlaczego my, Japończycy, czy 
w ogóle cudzoziemcy, się jej uczymy? To jest ten drugi element. Trzeba 
podkreślić, że kultura polska, Polacy, historia Polski, mają takie znaczenie, 
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odgrywają taką rolę w dziejach, że bez ich poznania nie istnieją studia polo-
nistyczne. Celem poznania jest po prostu poszerzenie horyzontów, żeby 
studenci byli świadomi, żeby opanowali jakiś zasób wiedzy i zrozumieli. Na 
to kładę nacisk, na zrozumienie. 

Ogólnie Polska istnieje w świadomości japońskiej jako historyczna kraina, 
element historii. W dużej mierze pełni podobną funkcję, moim zdaniem, 
także wobec innych krajów, zwłaszcza tych wysoko rozwiniętych, w Euro-
pie, w Ameryce, historyczną. W żadnym razie – gospodarczą, może trochę 
polityczną, wiadomo – historia i polityka idą w parze; dalej istotna jest rola 
kultury polskiej. I to się widzi wyraźniej, będąc za granicą. 

A jeśli chodzi o polonistykę, studenci pierwszego stopnia opanowują pod-
stawy wiedzy o języku, kulturze, literaturze, wiedzę tę mogą rozwijać na 
studiach magisterskich czy doktoranckich, wybierając odpowiednie semina-
ria. Natomiast ja prowadzę też wykłady z kultury polskiej po japońsku dla 
studentów innych wydziałów: przychodzą bohemiści, italianiści. To są wy-
kłady fakultatywne, przychodzi na nie łącznie z polonistami średnio dwa-
dzieścia, trzydzieści osób. W nadchodzącym roku akademickim będę pro-
wadził wykład pt. Polska. Polska i różne wariacje na jej temat. Żeby uczestniczyć 
w tym wykładzie, nie jest potrzebna znajomość języka polskiego. Bowiem są 
takie wykłady, w których uczestniczą nie tylko poloniści; jest to pogłębienie 
wiedzy, poszerzenie horyzontu europejskiego, czyli polonistyczne zajęcia 
w ramach europeistyki. Profesor Ishii, językoznawca, wykłada na temat języ-
ków słowiańskich, jest też rusycystą, na jego zajęcia mogą przychodzić wszy-
scy slawiści. Podsumowując, nasze zajęcia mają charakter otwarty. Słuchacze 
wykupują jeden wykład lub więcej i zaliczają. Kiedyś na zajęcia na poziomie 
doktoranckim przychodziły panie z Uniwersytetu Ochanomizu oraz z Aka-
demii Muzycznej Tokio, które zdobywały u nas w ten sposób punkty kredy-
towe. Uczęszczały na dosyć zaawansowane zajęcia, na których czytaliśmy 
teksty muzykologiczne, np. Józefa Sikorskiego z połowy XIX wieku. Na moje 
zajęcia muzykologiczne przychodziło więcej osób spoza uczelni. 

Dlatego zmieniamy strategie, metody i formy pracy, często dostosowuje-
my je do studentów. Przychodzą różni ludzie, w różnym wieku. Staramy się 
jednak – to może jest wyjątkowe w porównaniu z innymi kierunkami – aby 
zajęcia ze studentami prowadziło jak najwięcej native speakerów. Oprócz eta-
towego profesora wizytującego uczą jeszcze trzy Polki. Ważny jest kontakt 
z rodzimymi użytkownikami języka. 

Staramy się też aktualizować wiedzę na temat literatury, języka i kultury 
polskiej, jak i jej nośniki. Na bieżąco uzupełniamy bibliotekę, niedawno 
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nasza wideoteka wzbogaciła się o sto płyt DVD z filmami polskimi, śledzi-
my nowości w Internecie. 

Jeśli chodzi o zagadnienia, które sprawiają studentom najwięcej trudności, 
pomińmy może zagadnienia językowe, to temat zbyt obszerny. Jeśli zaś 
chodzi o literaturę, przeszkodą jest brak wiedzy historycznej (mimo zainte-
resowań), brak świadomości doświadczeń historycznych, które Polacy mieli. 
Jesteśmy wyspą i to wyspą przez długie wieki zamkniętą, odizolowaną, więc 
wszystkie te wojny, rozbiory, konflikty, których doświadczali Polacy, są bar-
dzo egzotyczne. To może paradoks, ale warto o tym wspomnieć: najbardziej 
ceniony okres w literaturze polskiej, romantyzm, a także to, co po nim na-
stało, np. malarstwo młodopolskie, są czymś, czego przeciętny Japończyk 
nie jest w stanie rozgryźć. To jest trudność, a zarazem egzotyka. To taki 
miecz obosieczny – jeśli wykładowca umiejętnie posługuje się tym mieczem, 
efekt jest osiągany. Ale literatura polska jest hermetyczna: Dziady – bez 
przygotowania, bez polskich doświadczeń, jak można je „przezwyciężyć”? 
Oczywiście, jeśli chodzi o teorię, wiedzę, informację, staramy się je podawać 
na wykładach, ale to nie wystarczy. Powinni wyjechać do Polski. Studenci 
powinni pojechać, żeby doświadczyć tego na własnej skórze, że wszędzie 
jest Mickiewicz. Nawet w przemówieniach polityków, w wiadomościach, na 
egzaminach – po prostu krąży cały czas romantyzm polski. Wtedy się orien-
tują, że cała XIX-wieczna literatura polska jeszcze żyje. 

W tym kontekście „kanon” najważniejszych zagadnień językowych, lite-
rackich i kulturowych rozumiem w najwęższym znaczeniu tego słowa, czyli 
jako zbiór przez nas wykorzystywany, praktykowany. Metodę empiryczną po 
prostu. Wiemy mniej więcej, czego studenci potrzebują, co powinni wie-
dzieć, będąc tutaj, w Japonii. Trudno to ująć w paru słowach. Z kolei na 
swoim wykładzie z historii kultury polskiej dla niższych lat zawsze podkre-
ślam, które wiadomości są „kanoniczne” dla Polaków: co jest wymagane od 
młodych Polaków na maturze, co zawierają podręczniki itd. Informacje te 
podaję z podkreśleniem, że to jest kanon krajowy. Patrzymy na to z dystan-
sem, ale ważne jest, by wiedzieć, że pewne utwory, wiadomości, są uważane 
w Polsce za kanoniczne. A odrębnie istnieje taki kanon wewnętrzny, dla nas. 
To rozróżnienie jest istotne. Stawiamy sobie jednak cel, aby przed wyjazdem 
do Polski studenci uzyskali wiadomości z kultury i historii Polski na pozio-
mie maturalnym. Żeby nie byli zaskoczeni, gdy usłyszą tytuły i nazwy: Pan 
Tadeusz, Dziady czy też powstanie styczniowe, „Solidarność”, Kaczmarski. 
To dotyczy zagadnień literackich i kulturowych. Jeśli chodzi o znajomość 
języka, posługiwanie się nim na określonym poziomie determinuje ostatnimi 
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laty certyfikacja. Zaś zakres zagadnień językoznawczych (dla wyższych lat) 
jest zmienny, często zależny od zainteresowań studentów. 

Ja osobiście na swoich wykładach korzystam z materiałów własnych i tek-
stów źródłowych. Jeśli chodzi o podręczniki, korzystamy zarówno z naszych 
własnych, wydanych na TUFS, jak i z tych powszechnie znanych w Polsce 
i na świecie. Nasze własne podręczniki to przede wszystkim Z uśmiechem po 
polsku. Podręcznik języka polskiego dla Japończyków autorstwa Bożeny Sieradz-
kiej-Baziur i Tetsuhiro Ishiiego oraz Nie lubię igreka Anny Ikedy – podręcz-
nik do nauczania prawideł wymowy polskiej. Na zajęciach językowych ko-
rzysta się także z pomocy dydaktycznych wydawanych przez różne ośrodki 
w Polsce, poza tym studenci mają dostęp do wspomnianej filmoteki, jak też 
do biblioteki i czytelni polskiej. Nie można teraz też nie wspomnieć o roli, 
jaką spełnia Internet. 

Na jakość kształcenia studentów wpływa też współpraca z polskimi 
ośrodkami. Pisałem o tym i mówiłem już wiele razy. Teraz jednak, w bieżą-
cym roku akademickim, sytuacja jeszcze się poprawiła. Studenci TUFS na 
poziomie undergraduate otrzymali łącznie sześć stypendiów na roczne staże 
naukowo-badawcze. Dodatkowo uzyskaliśmy od rządu polskiego szesnaście 
stypendiów semestralnych dla studentów drugiego roku. Do tej pory, przez 
20 lat istnienia tego kierunku, studenci pierwszego poziomu mogli wyjeż-
dżać tylko na własny koszt. Mamy nadzieję, że to zmieni zasadniczo profil 
studenta polonistyki tokijskiej. 



SPRAWOZDANIA 
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Jak reaktywować klasykę w szkole? 
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej  

„Reaktywacja klasyki w szkole: wiek XIX +”  
Katowice, 19–21 października 2011 

Od kilku lat literaturoznawcy i językoznawcy zadają sobie pytanie, które 
można by sformułować – parafrazując klasyka polskiej prozy – „Quo vadis, 
polonistyko?”. Mówi się o konieczności przebudowy polonistyki, nowych 
kierunkach badawczych, nowych metodologiach, zmianach w kształceniu 
studentów. Natomiast w środowiskach nauczycieli oraz metodyków (także 
w mediach) od kilku lat trwa ożywiona dyskusja nad podstawą programową, 
formułą egzaminu gimnazjalnego oraz maturalnego, wymaganiami stawianymi 
uczniom w szkole. Niestety, często dyskusje o kształcie dwu polonistyk – 
uniwersyteckiej i szkolnej – toczą się gdzieś obok siebie, a nauczyciele akade-
miccy, niezajmujący się dydaktyką literatury i języka polskiego, nie zdają sobie 
sprawy, jak wygląda sytuacja przedmiotu „język polski” w gimnazjum czy 
liceum. Z kolei nauczyciele tego przedmiotu nie znają współczesnych, 
(po)nowoczesnych interpretacji klasycznych dzieł literatury polskiej i nadal 
omawiają je z uczniami, posługując się językiem analizy i interpretacji wypra-
cowanym kilkadziesiąt lat temu. Dostrzegając zagrożenie rozejścia się dróg 
akademickiej nauki o literaturze, dydaktyki literatury i szkolnej wiedzy o litera-
turze, organizatorzy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Reaktywacja klasy-
ki w szkole: wiek XIX+”: Zakład Dydaktyki Literatury Polskiej oraz Zakład 
Historii Literatury Poromantycznej zaprosili do dyskusji o relacji uniwersytet – 
szkoła badaczy różnych dyscyplin literaturoznawczych z ośrodków w Krako-
wie, Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Białymstoku i Katowicach. 
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Celem konferencji nie był jedynie opis relacji zachodzących między szkołą 
a uniwersytetem, ale przede wszystkim stworzenie propozycji i projektów 
odnowienia szkolnej lektury klasycznych tekstów literatury polskiej. Ze 
względu na duży zakres pojęcia „klasyczne teksty literatury polskiej” organi-
zatorzy zawęzili obszar poszukiwań interpretacyjnych do wieku XIX. Wyszli 
przy tym z założenia, że wiek XIX wykroczył poza ramy wyznaczone data-
mi 1801–1900 i trwał trochę dłużej niż sto lat – stąd w tytule konferencji 
„wiek XIX+”, zachęcający prelegentów do sięgania po dzieła nie tylko ro-
mantyczne czy pozytywistyczne, ale także młodopolskie. Jak się jednak oka-
zało, popularnością wśród badaczy cieszyły się tylko teksty napisane 
w dwóch pierwszych wymienionych epokach. 

Konferencję, objętą honorowym patronatem JM Rektora prof. dr. hab. 
Wiesława Banysia, otworzył 19 października Dziekan Wydziału Filologicz-
nego, prof. Rafał Molencki. W trakcie trzech dni obrad wysłuchaliśmy wy-
stąpień, które można zasadniczo podzielić na dwie grupy. W pierwszej – 
znalazły się referaty, których autorzy próbowali odpowiedzieć na ogóle py-
tania: jak i czy integrować polonistykę uniwersytecką i szkolną, jakie są kie-
runki rozwoju jednej i drugiej dyscypliny. Drugą grupę stanowiły interpreta-
cje utworów od dawna obecnych na listach lektur szkolnych. W referatach 
i dyskusjach przewijały się nazwiska m.in. Henryka Sienkiewicza, Cypriana 
Kamila Norwida, Juliusza Słowackiego. Ważnym elementem konferencji 
były też dwa panele dyskusyjne. 

Konferencję „Reaktywacja klasyki w szkole” otworzył referat prof. dr hab. 
Anny Janus-Sitarz, który poruszył wiele kwestii dyskutowanych przez prele-
gentów i gości. A. Janus-Sitarz próbowała odpowiedzieć na pytania, jakich 
nauczycieli powinien kształcić współczesny uniwersytet, w jaki sposób czy-
tać literaturę w szkole oraz jak uczeń – „digitalny tubylec” – zmienia szkolną 
polonistykę. O pracy w szkole z utworami z kanonu mówiły również pierw-
szego dnia konferencji dr Ewa Nowak oraz dr Magdalena Marzec. 

Nowe interpretacje tekstów obecnych od dawna w szkole przedstawiły prof. 
dr hab. Grażyna Tomaszewska (genderowa interpretacja Nie-boskiej komedii 
Zygmunta Krasińskiego) i dr Małgorzata Rygielska (nowe odczytanie wierszy 
Cypriana Kamila Norwida). Natomiast dr Krystyna Koziołek w referacie Lektu-
ra jako obietnica. Zwrot teologiczny w badaniach literackich i jego konsekwencje dla naucza-
nia literatury proponowała zmianę myślenia o nauczaniu literatury w szkole, prze-
strzegając, by nie zamieniło się ono w poligon ćwiczeń z retoryki i poetyki. 

Centralnym punktem programu „Reaktywacji klasyki” okazał się panel 
dyskusyjny Osiągnięcia polonistyki uniwersyteckiej i ich przekład na szkolną dydaktykę 
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z udziałem prof. dr hab. Anny Legeżyńskiej, prof. dra hab. Aleksandra Na-
wareckiego oraz prof. dr hab. Ewy Jaskółowej, który moderował prof. dr 
hab. Sławomir Jacek Żurek. Paneliści, nawiązując do referatów z części po-
rannej konferencji, próbowali odpowiedzieć na pytania o możliwości prze-
kładu języka uniwersytetu na język szkoły oraz o punkty wspólne i różnice 
między tymi dwiema instytucjami. 

Dzień drugi „Reaktywacji” otworzył prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek. 
Posługując się językiem medycyny, zastanawiał się, jak reaktywować klasykę 
w szkole i czy w ogóle da się ożywić „lekturowego nieboszczyka”. Prof. dr 
hab. Ewa Jaskółowa, organizatorka konferencji, postulowała natomiast 
w swoim wystąpieniu uwolnienie szkolnej interpretacji. 

Wokół umiejętności ucznia szkoły średniej koncentrował się także popo-
łudniowy panel dyskusyjny pt. Egzamin maturalny z języka polskiego wobec ocze-
kiwań nauczycieli akademickich. Dyskusję prof. dra hab. Sławomira Jacka Żur-
ka, prof. dr hab. Anny Janus-Sitarz i dra hab. Krzysztofa Biedrzyckiego mo-
derował dr hab. Ryszard Koziołek. Moderator panelu był drugiego dnia 
konferencji również prelegentem. W sesji porannej autor wielokrotnie przy-
woływanej podczas „Reaktywacji…” książki: Ciała Sienkiewicza, przedstawił 
tekst Sienkiewicz dla dorosłych. 

Dr hab. Krzysztof Biedrzycki odkrył natomiast przed słuchaczami śmieszne 
i straszne jednocześnie oblicze Balladyny Juliusza Słowackiego. Postulował 
interpretowanie dramatu w kontekście dedykacji i epilogu Balladyny. 
Śmieszne oblicze innego dobrze znanego bohatera literackiego – Janka 

Muzykanta – zaprezentowała dr Iwona Gralewicz-Wolny. Celem wystąpie-
nia badaczki nie była jednak reinterpretacja noweli Henryka Sienkiewicza, 
a ukazanie absurdalnej obecności tej opowieści w zestawie lektur ucznia 
szkoły podstawowej. 

Interaktywne metody prezentowania i przeprowadzania analizy i interpre-
tacji klasycznego utworu literackiego zademonstrowała dr Ewa Horwath na 
przykładzie Reduty Ordona Adama Mickiewicza. Wskazywała przy tym na 
trudności, z jakimi boryka się współczesny uczeń, czytający tekst dziewięt-
nastowieczny. 

Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji zostali zaproszeni na Wieczerzę 
Krzemieniecką do I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego 
w Chorzowie. Gospodarzem wieczoru z Juliuszem Słowackim był nauczy-
ciel języka polskiego, Andrzej Król. 

Ostatniego dnia konferencji pytanie – „jak reaktywować klasykę?” – nadal 
pozostawało bez pełnej odpowiedzi. Dr Stanisław Bortnowski w sesji po-
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rannej bronił tezy, że nie ma szans dla historii literatury w szkole XXI wie-
ku, jest natomiast miejsce na czytanie fragmentów tekstów literackich. 

Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki wystąpił zaś w podwójnej roli – litera-
turoznawcy, nauczyciela akademickiego oraz autora podręcznika do liceum. 
Z jego wystąpienia można było wysnuć wniosek, że szkoła jest instytucją 
konserwatywną, nieszukającą nowych dróg prezentowania materiału literac-
kiego, czego wyrazem są zmiany w kolejnych wydaniach podręcznika autor-
stwa Aleksandra Nawareckiego i Doroty Siwickiej. 

Propozycje reaktywowania klasyki zaprezentowali: prof. dr hab. Grażyna 
Borkowska (nowe czytanie Elizy Orzeszkowej), która w swoim wystąpieniu 
położyła nacisk na propozycje interpretacji przeznaczone dla uczestników 
Olimpiady Języka i Literatury Polskiej, oraz dr Marcin Lul (próba reaktywa-
cji Dziadów, cz. III). Swoimi pomysłami na znane lektury i refleksjami meto-
dycznymi podzieliła się również ze słuchaczami dr Iwona Morawska. 

Sesję dnia trzeciego, a tym samym konferencję, zamknął interesujący refe-
rat mgr Izoldy Bonarek na temat kompetencji kulturowych młodych od-
biorców literatury (ze szkoły średniej). Wystąpienie było prezentacją wnio-
sków z badań i stanowiło dobre podsumowanie trzydniowych debat o po-
trzebach i wymaganiach stawianych uczniom, studentom oraz nauczycielom 
szkolnym i akademickim. 

Na pytanie, czy warto reaktywować klasykę w szkole, odpowiedzieliśmy: 
tak. Ale pytanie, jak to zrobić, pozostaje otwarte. Zostawiliśmy sobie jednak 
kilka wskazówek: przede wszystkim ideę slow reading, zwrot ku rozmowie 
z uczniem, szukanie nowych kontekstów „starych” utworów, poznawanie 
nowych metodologii. Konferencja „Reaktywacja klasyki w szkole” w przy-
szłym roku powróci na Wydział Filologiczny. Może wówczas wzbogacimy 
swoją odpowiedź o kolejne wnioski. 
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Kim TERAZ jesteś Kopciuszku? 
Sprawozdanie z konferencji  

„Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań”  
organizowanej przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,  

17–18 listopada 2011 r. 

Czy i w jakim stopniu literatura współczesna przeznaczona dla młodego 
i nieco starszego odbiorcy reaguje na otaczającą dziecko rzeczywistość? 
Czy stara się niczym sejsmograf wychwycić nawet najdrobniejsze zmiany, 
czy też upiera się przy utrzymaniu status quo gwarantującego spokój i stabi-
lizację „raju” dzieciństwa. A może demonizując problemy współczesności, 
atakuje młodego odbiorcę niepokojami dorosłych? Te i inne zagadnienia 
podjęli uczestnicy konferencji „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka 
dla dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” zorganizowanej przez Ka-
tedrę Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego 
w dniach 17–18 listopada 2011 roku. Organizatorkami konferencji były: 
prof. UŚ dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska, dr Małgorzata Wójcik-
-Dudek i mgr Marta Kubarek. Spotkanie stanowiło niejako kontynuację 
organizowanej niedawno przez Katedrę Dydaktyki Języka i Literatury Pol-
skiej konferencji „Dziecko – język – tekst”, która ujawniła potrzebę świe-
żego ujęcia najnowszych tendencji w literaturze dla dzieci i młodzieży, 
a także interdyscyplinarnej refleksji nad jej przemianami. Do dyskusji zo-
stali zaproszeni badacze z całej Polski – poloniści, psycholodzy, pedago-
dzy, dydaktycy i nauczyciele. 

Konferencję otworzyła dziekan Wydziału Filologicznego, prof. dr hab. Aldo-
na Skudrzyk. Obrady plenarne prowadzone przez prof. dr hab. Ewę Jaskółową 
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rozpoczął referat prof. dr hab. Alicji Baluch pt. Nowe nurty w literaturze dla dzieci 
w kontekście antropologii literackiej, wskazujący na współczesne reinterpretacje ba-
śniowych i nie tylko baśniowych motywów, których polemiczna wymowa jest 
wzmacniana materiałem ikonograficznym. Badaczka właśnie w estetyce post-
modernistycznej dostrzegła szansę literatury dziecięcej na prezentowanie pro-
blemów współczesnego świata. Wystąpienie prof. Alicji Baluch stanowiło swo-
jego rodzaju most między „starym” a „nowym” – między baśnią w tradycyjnym 
znaczeniu tego słowa a współczesną wariacją na jej temat. Referat prof. dr hab. 
Zofii Budrewicz pt. Swobodnie nieść treść. Hip-hopowi wykładacze serc… wzmocnił 
argumentację poprzedniego wystąpienia, wskazując na konieczność stworzenia 
metodologii czytania tego, co absolutnie współczesne, a mianowicie tekstów 
hip-hopowych oraz dookreślenia sposobów ich istnienia w szkolnej dydaktyce. 
W nurt czytania współczesnych tekstów wpisał się referat prof. dr hab. Alicji 
Ungeheuer-Gołąb pt. Siedząca na drzewie… w poszukiwaniu żeńskich wzorców osobo-
wych w literaturze dla dzieci. To ważny głos w sprawie gender w literaturze dla dzieci 
i młodzieży, przekonujący, że reakcja literatury czwartej na literaturę bezprzy-
miotnikową i rzeczywistość pozaliteracką jest bardzo żywa i niemal natychmia-
stowa. Odkrywcze tezy badaczki dotyczące paraleli wzorców osobowych boha-
terek, które za ideał uznają aktywność i tych, które w odosobnieniu wsłuchują 
się we własne potrzeby, sprowokowały dyskusję na temat nowatorskiego przed-
stawienia ról kulturowych w literaturze dla dzieci. Kolejne dwa referaty, dr Mag-
daleny Sikorskiej pt. Krytyka i teoria literatury a literatura dziecięca: braki i nadużycia 
i mgr Karoliny Szymborskiej – W laboratorium children studies. Dziecko i dzieciństwo 
w nowoczesnym dyskursie naukowym, stanowiły doskonałe teoretyczne uzupełnienie 
wystąpienia prof. dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb. Badaczki, podejmując zagad-
nienie najnowszych metodologii badania tekstów dla dzieci, podkreślały ko-
nieczność ich komparatystycznego i interdyscyplinarnego ujęcia. 

Niezwykle interesująco wypadło wystąpienie zamykające obrady plenarne. 
Mgr Zofia Dubowska-Grynberg i mgr Magdalena Komornicka z warszawskiej 
„Zachęty” zaprezentowały metody pracy galerii sztuki współczesnej z dziećmi 
i młodzieżą. Prelegentki zaproponowały pomysły dydaktyczne wspomagające 
„czytanie” sztuki współczesnej, które z powodzeniem można zaadaptować na 
obszar „czytania” literatury także w szkolnej dydaktyce. Dopełnieniem wystą-
pienia gości z „Zachęty” było zaproszenie uczestników konferencji do Centrum 
Scenografii Polskiej Muzeum Śląskiego na wystawę prac Jerzego Skarżyńskiego, 
scenografa i autora ilustracji książek dla dzieci. 

Obrady w sekcjach zostały pomyślane jako swoistego rodzaju przestrzenie 
„nowego opisania świata” podzielone na literaturę, kulturę i sztukę. Jak się oka-
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zało, podział ten z powodzeniem dał się utrzymać – porządkował refleksje 
badaczy i sygnalizował problematykę zainteresowanym słuchaczom. 

Pierwszej sekcji pod hasłem „Nowe opisanie świata” przewodziła prof. dr 
hab. Alicja Baluch. Wystąpienia badaczy oscylowały wokół nowatorskich odczy-
tań tekstów współczesnych lub odkrywczych reinterpretacji tradycyjnych utwo-
rów. I tak: dr Zofia Adamczykowa w referacie Dziecięce oswajanie świata. O poetyce 
tomiku wierszy Tadeusza Kubiaka przekonywała o niezwykle spójnej wizji poety 
dotyczącej dziecka i świata, sprawiającej, że wspomniany tomik wierszy może 
być uznany za centralny punkt w kreowaniu dobrze rozpoznawalnej poetyki 
Kubiaka. Prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć w referacie Horror w tekstach dla 
młodego odbiorcy zajęła się elementami grozy i ich funkcją w „literaturze osobnej”. 
Badaczka wskazała także na literackie i nieliterackie czynniki wpływające na 
rozwój horroru. Referaty Tendencje postmodernistyczne we współczesnej literaturze ba-
śniowej dla dzieci i młodzieży mgr Weroniki Kosteckiej, „Ania z Zielonego Wzgórza” – 
powieść dla niegrzecznych dziewcząt dr Iwony Gralewicz-Wolny i Przebranie czy ubranie, 
czyli „Godzina pąsowej róży” jako powieść o ciuchach mgr Karoliny Jędrych stanowiły 
problemową całość. O ile pierwszy z nich podkreślał znaczenie i zasięg post-
modernistycznych mód literackich, o tyle drugi i trzeci prezentowały inspirowa-
ne postmodernizmem czytanie literatury uznanej już dzisiaj za kanon literatury 
dziecięcej. 

Uczestnicy drugiej sekcji „Nowe opisanie kultury” prowadzonej przez prof. dr 
hab. Alicję Ungeheuer-Gołąb zajmowali się zagadnieniami feminizmu i gender. 
Dr Krystyna Zabawa w referacie Współczesna proza polska dla najmłodszych z per-
spektywy genderowej przekonywała, że teksty dla dzieci mogą uchodzić za femini-
styczne manifesty. W referacie pt. Kopciuszek, Brzydkie Kaczątko i inne. Obrazy ciała 
w utworach dla dzieci dr Małgorzata Chrobak scharakteryzowała zmiany narracji 
dotyczącej ciała i podkreśliła zależność między ewolucją tego tematu a rozwo-
jem feminizmu i zmianami kulturowymi. Tematyka gender i feminizmu była 
także wpisana w referat dr Beaty Mytych-Forajter, która tekstem Stereotyp płciowy 
w nowym przebraniu czy prawdziwa rewolucja – „Grzeczna” kontra „Billy jest zły” otwo-
rzyła dyskusję na temat pozornej zmiany ról kulturowych wpisanych w literaturę 
dla najmłodszych. Zagadnienia związane z intertekstualnością, odmianami tek-
stów i edytorstwem otworzył referat prof. dr hab. Krystyna Heskiej-
-Kwaśniewicz pt. „Perełki Mili” jako przykład jedności ikonolingwistycznej w książce dla 
dzieci. Autorka dostrzegła w tekstach Emilii Waśniowskiej spójną koncepcję 
literacko-edytorską, która powinna znaleźć naśladowców. O intertekstualności, 
tym razem w literaturze obcej, przekonywała także dr Justyna Deszcz-
-Tryhubczak, która w referacie Od wielokulturowości do pop-kosmopolityzmu. Zabawy 
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z kulturą w książkach dla dzieci Salmana Rushdiego zaprezentowała twórczość dla 
dzieci autora Szatańskich wersetów jako przestrzeń cytatów i kryptocytatów. Za-
mykające obrady wystąpienie dr Doroty Michułki pt. Wielcy odkrywcy i wielcy nau-
kowcy – literatura popularnonaukowa dla dzieci dotyczyło pozycji, jaką zajmuje na 
rynku książka popularnonaukowa. Badaczka przedstawiła przemiany, jakie 
zaszły w tego typu publikacjach, upodabniając je do hipertekstu, co stanowi 
zapewne odpowiedź na fascynację młodych Internetem i nowymi mediami. 

Uczestnicy sekcji „Nowe opisanie sztuki” pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Zofii Budrewicz próbowali odpowiedzieć na pytania dotyczące zamian, jakie 
zaszły w sposobach prezentowania sztuki młodym odbiorom, ale także w kon-
cepcjach wychowania „do piękna”. Prof. dr hab. Bronisława Kulka w referacie 
Literatura, muzyka, malarstwo… – wprowadzenie w świat sztuki poprzez literaturę popu-
larnonaukową przedstawiła cele literatury popularnonaukowej. Dokonując rysu 
historycznoliterackiego tego typu tekstów, badaczka wskazała zmiany i kierunek 
ich rozwoju. W kolejnym referacie pt. O dwu książkach Tiny Oziewicz dr Ewa 
Ogłoza przybliżyła twórczość tej autorki, podkreślając intertekstualność utwo-
rów nawiązujących między innymi do baśni Andersena i popularnonaukowy, 
choć jednak przede wszystkim literacki, charakter Powidoków, zapraszających 
młodego odbiorcę w świat sztuki Władysława Strzemińskiego. W świat ilustracji 
w książkach dla dzieci wprowadziła słuchaczy dr Alina Brzuska-Kępa, która 
zaprezentowała referat Dawne i nowe w ilustracji dla dzieci, koncentrujący się na 
współczesnych ilustracjach wykonanych do dziewiętnastowiecznej klasyki litera-
tury. Punktem wyjścia kolejnego referatu pt. Dziecko jako odbiorca literatury popu-
larnej dotyczącej malarstwa mgr Danuty Buli było wskazanie psychologicznych 
aspektów ilustracji dla dzieci i roli, jaką odgrywają zajęcia plastyczne w dojrze-
waniu estetycznym dziecka. Zaś mgr Ewa Ziemer, pozostając w kręgu ilustracji, 
referatem Wizja człowieka i świata w ilustracjach Bohdana Butenki przybliżyła słucha-
czom twórczość autora Gapiszona. Ostatni referat pt. W poszukiwaniu wymarzo-
nego domu – podróże do nie tylko wyobraźni, wygłoszony przez mgr Sylwię Nowak, 
poddawał analizie zmieniający się w dziecięcej świadomości archetyp domu. 

Drugi dzień konferencji zdominowały zagadnienia związane z popkulturą 
i mediami. Obradom plenarnym pod hasłem „Od kultury do popkultury. Tam 
i z powrotem” przewodniczyła prof. dr hab. Helena Synowiec. Referat dr Mał-
gorzaty Wojciechowskiej pt. Książka dziecięca i młodzieżowa w świecie multimediów. 
Adaptacja a problem formy wskazywał na związki współczesnych fabuł literackich 
z fabułami gier komputerowych. Z kolei dr Michał Rogoż w referacie Krytyka 
literacka wobec zjawisk popkultury na przykładzie cyklu książek o Harrym Potterze J.K. 
Rowling przekonywał, że sztywne narzędzia krytyki literackiej często nie 
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przystają do zmieniających się mód literackich, zapożyczeń z kultury popularnej 
i w związku z tym „nie radzą” sobie z czytaniem współczesnych tekstów. Mgr 
Katarzyna Mill w interesującym referacie Postkolonialne budowanie tożsamości naro-
dowej w literaturze detektywistycznej dla młodzieży Satyajita Raya dokonała charaktery-
styki literatury indyjskiej dla dzieci. Powołując się na konkretne teksty literackie, 
wskazała podobieństwa i różnice między literaturą indyjską a europejską. 
O potrzebie kształcenia wrażliwości muzycznej dziecka przekonywała dr Do-
minika Lenska w referacie pt. „Piosenki Zielonej Półnutki” przykładem wartościowej 
literatury muzycznej i poezji dla dzieci. Prelegentka przypomniała dawne programy 
telewizyjne o tematyce muzycznej, które propagowały wychowanie muzyczne, 
tym samym postulując powrót do tego typu dydaktycznych metod. Referat mgr 
Sylwii Gajownik pt. Są książki, których grzbiety i okładki stanowią najlepszą ich część, 
czyli rzecz o publikacjach terapeutycznych dla dzieci prezentował ambiwalentny stosu-
nek do tak zwanej literatury terapeutycznej, która dzięki zabiegom marketingo-
wym odnosi spory sukces. 

Sekcja „W świecie obrazów i ekranów”, której przewodniczyły dr Zofia 
Adamczykowa i prof. UŚ, dr hab. Katarzyna Tałuć, w centrum zaintereso-
wania stawiała zagadnienia związane z szeroko rozumianymi mediami. I tak: 
dr Renata Kowalczyk w referacie Dlaczego profesor Pimko po liftingu gęby 
(nie)mógłby zostać edukatorem medialnym wskazała na przepaść pokoleniową 
i kulturową między nauczycielami i uczniami. Badaczka szansę na porozu-
mienie „pokoleń” w przestrzeni edukacyjnej widzi w klasycznej muzyce 
rockowej. Z innym projektem dydaktycznym wystąpił dr Eugeniusz Szymik, 
który w referacie Dramowa interpretacja fragmentów „Dzienników gwiazdowych” 
Stanisława Lema. Wędrówka z Ijonem Tichym na obce planety przekonywał, że 
drama i przekład intersemiotyczny wytrzymały próbę czasu i nadal stanowią 
atrakcyjną propozycję czytania tekstów literackich w szkole. Mgr Honorata 
Pilzak w referacie Demiurgowie masowej wyobraźni – o sposobach kształtowania 
młodej publiczności literackiej w wyniku oddziaływania mass mediów wskazała na 
związki między czytaniem a korzystaniem z mass mediów, które skutkują 
uzależnionym specyfiką mediów odbiorem tekstu literackiego. Problematyka 
związana z filmem dla dzieci została poddana refleksji w dwóch referatach – 
dr Marty Szymańskiej pt. Kultura w popkulturze, czyli o popularnych kreskówkach 
dla dzieci i dr Anny Guzy pt. Dziecko w świecie 3D. Pierwszy z nich analizuje 
jeden z najpopularniejszych filmów ostatnich lat – Shrek, który dla badaczki 
jest kulturowym palimpsestem, wymagającym od odbiorcy dużych kompe-
tencji kulturowych. Natomiast w drugim wystąpieniu wyjaśniono specyfikę 
nowoczesnej technologii 3D. Prelegentka, powołując się na amerykańskie 
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badania i przeprowadzone ankiety, wykazała nierosnącą popularność tego 
typu filmów. 

Referat dr Małgorzaty Laskowskiej pt. Ład i chaos medialny a literatura dla dziecię-
ca, otwierający obrady sekcji „W świecie druku” pod przewodnictwem prof. dr 
hab. Bronisławy Kulki i dr Ewy Ogłozy, wskazywał na związki między mediami 
a literaturą dla dzieci, która według badaczki tworzy bezpieczną przestrzeń 
chroniącą przed zgiełkiem medialnego świata. Referat dr Wandy Matras-
-Mastalerz pt. Czytanie – najskuteczniejszą metodą wychowawczą wspierał poprzednie 
wystąpienie. Badaczka podkreśliła znaczenie czytania w wychowaniu młodego 
człowieka, wskazywała na metody pracy z tekstem, które powinny na stałe wpi-
sać się w szkolne programy i biblioteczne projekty. Trzy kolejne referaty w krę-
gu zainteresowania stawiały prasę dla dzieci i młodzieży. Dr Andrzej Adamski 
w referacie Prasa dla dzieci w Polsce – wczoraj i dziś dokonał wnikliwej analizy 
zmian, jakie zaszły na rynku prasy. Mgr Agnieszka Karczewska w opracowaniu 
Źródła topiczne dziecięcej literatury polsko-żydowskiej na przykładzie „Chwilki Dzieci 
i Młodzieży” (1925–1937) wskazała na rolę prasy w powstawaniu literatury dzie-
cięcej w okresie przedwojennym, natomiast centralnym problemem referatu 
mgr Marii Wacławek pt. (Auto)stereotypy dziewczyny i chłopaka w wybranych czasopi-
smach młodzieżowych była kategoria gender w prasie młodzieżowej. Obrady zamy-
kał referat dr Danuty Krzyżyk pt. Zła jędza czy dobrotliwa babcia, diabla maciora czy 
madame – obraz czarownicy w baśniach niderlandzkich, która dokonała interesującej 
językowej kategoryzacji baśniowych bohaterek. 

Różnorodność wystąpień i bogactwo problemów zaprezentowanych podczas 
obrad konferencji zdecydowanie zaprzeczyło przekonaniu, że w literaturze „już 
niczego nowego nie da się powiedzieć”. Formuła konferencji inspirująca do 
namysłu nad „nowym opisaniem świata” sprowokowała do metodologicznych 
refleksji, genologicznych ustaleń czy nawet wizji kształtu i roli literatury dla dzie-
ci i młodzieży w niedalekiej, ale także bardziej odległej przyszłości. Konferencja 
zdemaskowała jeszcze do niedawna obiegowy pogląd, że „literatura czwarta” 
jest młodszą, a tym samym pogardzaną siostrą literatury bezprzymiotnikowej. 
Jak uczy baśń, to właśnie dla najmłodszej siostry świat szykuje czerwony dywan. 
Tym samym to właśnie „literatura osobna” może stanowić prawdziwie inspiru-
jącą przestrzeń filologicznych, i nie tylko, eksploracji. O tym są przekonane 
organizatorki konferencji, które, widząc ogromny potencjał badawczy literatury 
dla dzieci i młodzieży, sprawią, że „Nowe opisanie świata. Literatura i sztuka dla 
dzieci i młodzieży w kręgach oddziaływań” powróci w kolejnej odsłonie 
w badawczą przestrzeń. 
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Czy kultury można nauczyć? 
Jerzy Kowalewski, 2011, Kultura polska jako obca? Kraków: Jerzy Kowalewski, ss. 267. 

Na rynku wydawniczym ukazała się kolejna publikacja autorstwa Jerzego 
Kowalewskiego. Badacz od lat zajmujący się nauczaniem kultury polskiej 
wśród cudzoziemców tym razem postanowił całościowo zmierzyć się 
z problematyką obecności nauczania/przybliżania kultury w procesie glotto-
dydaktycznym. Nadając książce tytuł Kultura polska jako obca? (Kraków 2011), 
od razu wpisał się w dyskurs antropologii kulturowej. Wskazuje bowiem, że 
w edukacji językowej ważne jest uwzględnienie, iż istnieje wiele kultur, które 
względem siebie są równorzędne. Jednakże będąc osadzonymi we własnym 
(rodzimym) języku (a tym samym kulturze), niejednokrotnie nie jesteśmy 
w stanie zrozumieć zachowania „Obcego”. Utarte przekonanie, że znajo-
mość języka pozwoli na kompleksowe poznanie i rozszyfrowanie mechani-
zmów zachowań reprezentanta obcej kultury, jest błędna. Osadzenie w języ-
ku obcym musi iść w parze z głębokim poznaniem mechanizmów kulturo-
wych, a tym samym modelu kulturowego, na podstawie którego będzie istniała 
możliwość rekonstrukcji postaw i zachowań reprezentantów obcej/innej 
kultury. 

Dlatego, zdaniem J. Kowalewskiego, jak też innych badaczy, konieczne 
jest, by nie izolować nauki języka od nauczania kultury. Inne jednak winno 
być założenie wstępne obowiązujące w nauczaniu języka, inne w nauczaniu 
kultury. Jeśli języka nauczamy, uwzględniając poziomy zaawansowania, rów-
nocześnie przestrzegając zasad gradacji oraz porządku następujących po 
sobie elementów tematycznych, leksykalnych czy gramatycznych, to w przy-
padku nauczania kultury stopnie zaawansowania nie obowiązują. Edukację 
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można rozpocząć od dowolnego punktu (zakresu tematycznego). Kowalew-
ski przychyla się do tezy Piotra Garncarka, iż „uwodzenie” cudzoziemca 
kulturą można rozpocząć w zasadzie od dowolnego zagadnienia, jednakże 
konkluduje, że najczęściej kulturowy katalog tematyczny jest dostosowany 
do poszczególnych etapów „wtajemniczania” cudzoziemca w meandry języka. 

Publikację podzielić można na dwie części, które dopuszczają rozpatrywa-
nie jej w kategoriach: historia i współczesność, ciągłość i zmiana czy wresz-
cie: teoria i praktyka. Proponowane zakresy tematyczne układają się w dwie 
duże grupy: informacyjno-teoretyczną i teoretyczno-praktyczną. W pierwszej 
– mniej obszernej – przestrzenie tekstowe zogniskowane są wokół prób 
zdefiniowania pojęcia kultura, dookreślenia miejsca i roli nauczania kultury 
w procesie glottodydaktycznym. Autor odwołuje się do różnych definicji 
kultury i odnosi je do potrzeb procesu glottodydaktycznego. W drugim blo-
ku (teoretyczno-praktycznym) pokazuje, jak elementy kultury wykorzystać 
na zajęciach z języka polskiego jako obcego, odnosi się do konkretnych 
tekstów kultury. Ta część posiada duży walor praktyczny, zawiera przykła-
dowe konspekty zajęć, katalogi tekstów kultury, które uczący może wyko-
rzystać, tworząc autorski program. 

Prezentowana książka jest podzielona na kilka części tematycznych, które 
układają się w bloki problemowe. W pierwszym z nich autor zmaga się 
z odtworzeniem rysu historycznego – zarówno w kontekście nauczania języ-
ka polskiego jako obcego, jak też kultury polskiej wśród cudzoziemców. 
W części tej dosyć szczegółowo rekonstruuje stan badań nad tymi obszara-
mi i relacjonuje proponowane przez polskich badaczy sposoby przeniesienia 
metod nauczania kultury z gruntu światowego na obszar nauczania jpjo. 
Pojawia się tu m.in. kwestia wykorzystania podejścia komunikacyjnego, mię-
dzykulturowego, interkulturowej kompetencji komunikacyjnej czy ich użycia 
w nauczaniu elementów linguakultury. Część ta jest szczególnie przydatna 
dla czytelników, którzy dopiero zaczynają zajmować się nauczaniem jpjo, 
ponieważ nie tylko uzyskują przegląd metod, ale także prac teoretycznych 
podejmujących kwestię nauczania kultury polskiej obcokrajowców. Warto 
zwrócić uwagę, że Kowalewski mało miejsca poświęca podejściu faktogra-
ficznemu w nauczaniu kultury, które choć obecnie traktowane jako margi-
nalne, odnaleźć można w większości podręczników do nauczania jpjo, które 
ukazywały się na polskim rynku wydawniczym co najmniej do początku lat 
90. ubiegłego stulecia. 

Konieczne jest, by zaznaczyć, iż podobną rekonstrukcję metod w nauczaniu 
kultury polskiej wśród cudzoziemców odnaleźć możemy w pracy P.E. Gębala 
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Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Gębala jednak, 
inaczej niż Kowalewskiego, interesuje głównie uobecnienie konkretnego 
podejścia/metody w poszczególnych podręcznikach, w mniejszym zaś stop-
niu dialog pomiędzy osiągnięciami antropologii i próbą (bardziej lub mniej 
udaną) przeszczepienia ich i adaptacji do potrzeb metodyki kultury wśród 
cudzoziemców, na co uwagę zwraca właśnie Kowalewski. 

W kolejnej części (Nauczanie kultury polskiej jako obcej – stan obecny) badacz 
podkreśla, że pojawiające się w literaturze przedmiotu propozycje progra-
mów do nauczania kultury cechuje zbytnia ogólność i powierzchowność 
ujęcia. Podkreśla, że nauczyciel dzięki omawianym programom zyskuje wiedzę 
w zakresie: czego uczyć, nie otrzymuje żadnych wskazówek, za pomocą jakich 
metod i w jakim wymiarze. Autor nie wnosi jednak własnych propozycji. 

Rozszerzenie zagadnienia „jak uczyć kultury” ma miejsce w rozdziałach 
charakteryzujących i uszczegółowiających program kulturowy w nauczaniu 
jpjo. Kowalewski szczegółowo przybliża założenia programu kulturowego 
i jego miejsca w nauczaniu jpjo w kontekście wytycznych nakładanych przez 
ESOKJ oraz omawia propozycje badaczy z wybranych ośrodków akademic-
kich zajmujących się nauczaniem języka i kultury polskiej jako obcej. Na-
stępnie sam proponuje własny katalog zagadnień dla programu kulturowego 
uszeregowany według poziomów zaawansowania znajomości języka oraz 
oparty na wytycznych funkcji języka. Nowatorski element stanowi zmiana 
proporcji: to „doświadczenie kultury zmieniające się w wiedzę realioznawczą 
staje się kategorią nadrzędną – by poprzez rozwijanie sytuacji socjokulturo-
wych (w tym socjolingwistycznych) prowadzić do rozwoju umiejętności 
językowych” (Kowalewski 2011, 131). Autor dokonuje następnie przeglądu 
propozycji wykorzystywania tekstów literackich i ich miejsca w programie 
kulturowym. Równie dużo miejsca Kowalewski poświęca testowaniu wiedzy 
o kulturze. Uważa, że wycofanie z projektów – z czym się nie mogę zgodzić 
– testowania wiedzy o kulturze (wiedzy o Polsce) jest karygodne, ponieważ 
zamknęło szansę równorzędnego statusu nauczania języka i nauczania kultu-
ry. Dalej zastanawia się, jak testować wiedzę o kulturze podczas prowadzo-
nych kursów i przedstawia kilka ciekawych propozycji ćwiczeń testujących tę 
wiedzę. Przy okazji podkreśla także, że testowanie wiedzy o kulturze odbywa 
się w kontekście egzaminu „na Kartę Polaka” czy testów kulturowych na-
wiązujących do podstawy programowej MEN dla uczniów szkół polskich 
uczących się za granicą. 

W ostatniej części pracy Autor przedstawia przykładowe konspekty zajęć 
wykorzystujące metodę kulturową. Zajęcia kierowane są do uczniów w wie-
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ku szkolnym. Propozycja to niezwykle ciekawa i cenna, ponieważ nawiązuje 
do konkretnych metod i przełożenia wiedzy teoretycznej na konkretne dzia-
łanie metodyczne. Szkoda jednak, że autor nie pokusił się o przygotowanie 
konspektu zajęć dla osób dorosłych nie tylko z preferencją humanistyczną, 
co w mniejszym stopniu nakazywałoby odwołanie się do tekstów literackich 
(podejścia bliskiego uczeniu języka i kultury jako ojczystej), a raczej sugero-
wałoby sięgnięcie po inne teksty kultury. 

Poszczególne części tekstu czyta się z przyjemnością i dużym zaintereso-
waniem. Cieszę się, że Jerzy Kowalewski zdecydował się po raz kolejny pod-
jąć problematykę związaną z miejscem nauczania kultury polskiej w procesie 
glottodydaktycznym. Przyzwyczailiśmy się bowiem, że nauczanie języka 
polskiego jako obcego to przede wszystkim kształtowanie kompetencji języ-
kowych, a dopiero na drugim miejscu przybliżanie cudzoziemcom wiedzy 
z zakresu kultury polskiej. Od lat w środowisku glottodydaktyków toczy się 
dyskusja nad zagadnieniem: jak nauczać kultury, za pomocą jakich metod 
i technik oraz jaki zakres tematyczny oferować cudzoziemcowi, by przybli-
żyć mu nie tylko polskie realia, ale także umożliwić zrozumienie wzorów 
zachowań, postaw i idei, z którymi może się spotkać podczas kontaktu 
z Polakami. Należy podkreślić, że w wachlarzu zagadnień tematycznych 
z obszaru kultury do niedawna najczęściej preferowano tematy mieszczące 
się w obszarze definicji kultury wysokiej. 

Opracowanie Jerzego Kowalewskiego zmusza po raz kolejny środowisko 
zajmujące się nauczaniem jpjo do refleksji nad miejscem i rolą kultury 
w procesie glottodydaktycznym. Skłania do waloryzacji postaw wobec sto-
sowanych metod, do weryfikacji zakresów tematycznych i stanowi zachętę 
do pracy nad podręcznikiem do nauczania kultury według najnowszych 
metod zaadaptowanych z obszaru antropologii na rzecz nauczania języków 
obcych. Książka stanowi także pomoc dla lektorów i przyszłych nauczycieli 
jpjo, ponieważ porządkuje, chronologizuje i omawia doświadczenia w zakre-
sie nauczania kultury cudzoziemców na gruncie polskim. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że zbiór będzie pożyteczny w pracy osób 
zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Omawiany tom 
oddaje złożoność jeszcze niemożliwej do scalenia problematyki, otwiera 
dyskurs na temat obecności kultury w nauczaniu jpjo. 
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Glottodydaktyka polonistyczna rozwija się prężnie, a zainteresowanie języ-
kiem polskim wśród cudzoziemców wciąż wzrasta. Najlepszym tego dowo-
dem jest stale powiększająca się liczba podręczników oraz publikacji dotyczą-
cych nauczania języka polskiego jako obcego, w tym również sposobów przy-
bliżania obcokrajowcom wybranych elementów kultury polskiej. Dość przy-
pomnieć przy tej okazji choć kilka ważniejszych opracowań naukowych i me-
todycznych wydanych w ciągu ostatnich dwóch lat, są to: Sztuka i rzemiosło. 
Nauczyć Polski i polskiego (Achtelik, Kita, Tambor 2010), Dydaktyka kultury pol-
skiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze (Gębal 2010), 
Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka 
polskiego jako obcego (Janowska 2011), Planowanie lekcji języka polskiego. Podręcznik 
i poradnik dla nauczycieli języków obcych (Janowska 2010), 40 koncepcji dobrych lekcji 
(Rabiej, Marczyńska, Zaręba 2011), Kompetencja leksykalna uczących się języka 
polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (Seretny 2011) oraz inne. 

Obok fachowych opracowań poświęconych procesowi nauczania i naby-
wania języka oraz kształcenia poszczególnych sprawności, kompetencji języ-
kowych i kulturowych na rynku wydawniczym nie brak też nowych pod-
ręczników kierowanych do cudzoziemców chcących (na)uczyć się języka 
polskiego: Bawimy się w polski 1 (Achtelik, Niesporek-Szamburska 2010), 
Polski bez tajemnic. Język polski dla studentów niemieckojęzycznych (Lipińska, Sko-
rupa 2010), Polski. Krok po kroku (Stempek, Stelmach i in. 2010). Trzeba 
zaznaczyć, że są to książki nowoczesne, z ciekawymi sposobami prezentacji 
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materiału, z zastosowaną metodą komunikacyjną, z obecnym komponentem 
dźwiękowym (w postaci dołączonej płyty CD), a także mające atrakcyjną 
szatę graficzną (co przecież nie jest bez znaczenia w dzisiejszej kulturze ob-
razkowej). Tym samym znacznie różnią się od pierwszych tego rodzaju publi-
kacji przeznaczonych do nauki języka polskiego jako obcego sprzed nawet 
niespełna 20 lat. Nie brak też wśród książkowych nowości zbiorów zadań 
oraz ćwiczeń leksykalnych i gramatycznych, rozwijających sprawność mówie-
nia, pisania i rozumienia tekstów, wreszcie testów semestralnych i śródkur-
sowych czy specjalnych opracowań literatury polskiej dla cudzoziemców1. 

Nowe poradniki i podręczniki ukazują się nie tylko u nas w kraju, ale rów-
nież – co cieszy – za granicą (i to nierzadko w miejscach dosyć odległych, 
jak Egipt czy Tokio), pisane przez znakomitych polonistów, nie-Polaków, 
pracujących na tamtejszych filologiach. Do takich właśnie publikacji należy 
wydana w Moskwie i stanowiąca przedmiot niniejszej recenzji praca Natalii 
Ananiewej i Tatiany Tichomirowej, pt.: Польский язык. Самоучитель для 
иачинающих. Obie autorki są językoznawczyniami pracującymi na Moskiew-
skim Uniwersytecie im. Łomonosowa w Rosji, a ze swych publikacji znane 
są również w Polsce (T. Tichomirowa jest m.in. współautorką rosyjskoję-
zycznej wersji popularnego podręcznika Uczymy się polskiego: Мы учим 
польский). Wydana nakładem wydawnictwa АСТ-ПРЕСС książka obejmuje 
352 strony druku i – jak informuje podtytuł – jest samouczkiem do nauki 
języka polskiego, adresowanym do Rosjan, którzy chcieliby podjąć przygodę 
z językiem polskim. Całość rozpoczyna odautorski wstęp (s. 3), po którym 
następuje instruktaż objaśniający, jak korzystać z podręcznika (s. 4–5). Pre-
zentowany w książce materiał leksykalno-gramatyczny podzielono na 25 
lekcji (s. 6–253), po których zamieszczono klucz odpowiedzi (s. 254–277) 
do zadań zawartych w podręczniku (w obrębie poszczególnych lekcji). 
W rozdziale Uśmiechnij się znalazły się polskie dowcipy (s. 278–286). Następ-
nie mamy słownik imion polskich (s. 287–290), a w dalszej kolejności gro-
madzące całość leksyki użytej w podręczniku słowniki: polsko-rosyjski 
(s. 291–319) i rosyjsko-polski (s. 320–345). Książkę zamyka lista ścieżek 
dźwiękowych (wraz z podaniem ich zawartości) nagranych na płycie CD 
dołączonej do samouczka (s. 346) oraz spis treści (s. 347–351). Mniej więcej 
w połowie podręcznika, tj. między stroną 160. a 161. znajduje się ośmio-
stronicowa kolorowa wkładka z ilustracjami przedstawiającymi flagę i godło 
                                                           

1 Oto tylko niektóre z nich: Gałyga 2011; Machowska 2011; Drwal-Straszakowa, Marty-
niuk 2011; Ruszer 2011; Krzywańska, Wicińska 2010; Krzanowska, Romańska-Szeląg 2010; 
Tambor 2011. 
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Polski, mapę polityczną naszego kraju, banknot dziesięciozłotowy, używany 
w Warszawie bilet komunikacji miejskiej, kartę telefoniczną oraz polskie 
pocztówki świąteczne (wielkanocną i noworoczną), a także z fotografiami 
prezentującymi ważniejsze dzieła sztuki, dzielnice i zabytki architektoniczne 
oraz panoramę Warszawy i Krakowa (np. pomniki Adama Mickiewicza, 
Fryderyka Chopina, Mikołaja Kopernika i kolumnę Zygmunta w Warszawie, 
Pałac na Wodzie w warszawskich Łazienkach, Bramę Uniwersytetu War-
szawskiego, Wawel, Kościół Mariacki, Sukiennice, Bramę Floriańską, ołtarz 
Wita Stwosza, pomniki Adama Mickiewicza i Smoka w Krakowie, wreszcie 
rzeźby Xawerego Dunikowskiego i jeszcze kilka innych). 

Recenzowana książka pobudza do żywej i pogłębionej, a przy tym – jak się 
wydaje – owocnej refleksji, jednak mając na uwadze ograniczenia formalne 
recenzji, przedstawię jedynie kilka spraw. 

We wstępie autorki starają się zachęcić rosyjskojęzycznych odbiorców sa-
mouczka do nauki polskiego. Tłumaczą więc, że zdają sobie sprawę z róż-
norodności powodów, dla których można uczyć się tego języka. Znajomość 
polszczyzny umożliwia lekturę w oryginale dzieł Adama Mickiewicza, Bole-
sława Prusa, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Lema, Czesława Miłosza, 
a „do poduszki” kryminałów Joanny Chmielewskiej czy prozy Andrzeja 
Sapkowskiego, pozwala zrozumieć mowę Polaków, gdy podróżuje się po 
Polsce w celach turystycznych, wreszcie ułatwia nawiązanie kontaktów 
w biznesie z polskimi partnerami. Prezentowana publikacja nie stawia sobie 
celów aż tak ambitnych: „самоучитель дает только базовые знания 
польской грамматики и лексики”, wyposaża więc w wiedzę, którą można 
dalej poszerzać i pogłębiać. Zaznajomienie się z materiałem zawartym 
w książce umożliwi poradzenie sobie w podstawowych sytuacjach komuni-
kacyjnych: na ulicy, w sklepie, w restauracji, hotelu, na dworcu PKP, stacji 
benzynowej i na poczcie, w środkach komunikacji miejskiej itp. Autorki 
uspokajają też przed obawami, które mogą zrodzić się u przyszłych samou-
ków w związku z używaną przez Polaków łacinką: „Пусть вас не смущает, 
что поляки используют, в отличие от русских, латиницу”. Tłumaczą 
więc, że wybór alfabetu łacińskiego dla zapisu polskiej mowy ma swoje źró-
dło w odległej historii naszego kraju i wiąże się z decyzją o przyjęciu chrze-
ścijaństwa (dodajmy, że stało się to za pośrednictwem Czech), dzięki czemu 
Polska znalazła się w orbicie wpływów kultury zachodnioeuropejskiej. Po-
sługiwanie się łacinką – wyjaśniają autorki – nie przesądza jednak o struktu-
ralnym podobieństwie polszczyzny do języków zachodnich. W istocie bo-
wiem język polski pod wieloma względami przypomina rosyjski (taka sama 
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struktura czasów, identyczny system przypadków, dwie liczby gramatyczne), 
choć oczywiście ma też cechy swoiste, jakich próżno szukać w rosyjskim, jak 
np. kategoria rodzaju męskoosobowego. Jednak – jak słusznie konstatują – 
„при некотором усилии систематической тренировке вы успешно 
преодолеете трудности”. Wszystko to prawda. Zastanawia mnie jednak, 
czy w dobie wszechobecnej niemal na całym świecie angielszczyzny, współ-
czesnej lingua franca, może speszyć (przerazić, przestraszyć) osoby rosyjsko-
języczne używana przez Polaków łacinka? Osobiście (być może dlatego, że 
jestem Polakiem i historykiem języka) nieco porusza mnie także kolejny 
argument, po który sięgają autorki, aby zachęcić rosyjskojęzycznego odbior-
cę do nauki polskiego: „некоторые черты современного польского языка 
когда-то были присущи русскому. Так, восклицая Господи Боже мой!, 
мы, сами того не сознавая, употребляем форму звательного падежа, 
которая существовала когда-то в грамматической системе русского 
языка”. Rozumiem jednak, że są to jedynie próby oswojenia uczącego się, 
pracującego – co ważne – samodzielnie, bez opieki nauczyciela. Sądzę, że 
kwestie te warto byłoby nawet nieco rozwinąć, wskazując, jak wiele jest 
ciekawych miejsc wspólnych w obu językach, które w toku ich rozwoju ule-
gły dyferencjacji. Tym bardziej, że i w dzisiejszym rosyjskim wskazać można 
elementy, choćby w sferze leksyki, które w języku polskim mają status archa-
izmów czy przeszły do słownictwa biernego, np. przymiotnik xрабрый, pol. 
chrobry ‘odważny’, który w języku polskim funkcjonuje już tylko jako przy-
domek pierwszego króla Polski, Bolesława Wielkiego, a jego sens jest już 
zupełnie niejasny dla współczesnych Polaków, albo rzeczownik невестка 
‘synowa’, którego odpowiednikiem w języku polskim jest niewiasta, przy 
czym jest to wyraz nieużywany w powszechnym obiegu komunikacyjnym, 
należący do słownictwa biernego, którego rozszerzony sens ‘kobieta’ pod-
trzymują jeszcze słowa modlitwy „Zdrowaś Maryjo”: błogosławionaś między 
niewiastami (derywat niewiastka oznaczający ‘synową’ zanikł już w dobie sta-
ropolskiej) czy wreszcie ros. женщина oznaczające ‘kobietę’, któremu odpo-
wiadałoby staropolskie słowo żeńszczyzna funkcjonujące w polszczyźnie dość 
krótko ze względu na semantyczną nieporęczność (oznaczało bowiem za-
równo pojedynczą kobietę, jak i cały zbiór przedstawicielek płci pięknej) 
szybko zostało wyrugowane z języka (nie pamiętała go już doba średniopol-
ska). Należy dodać, że przytoczona przez N. Ananiewą i T. Tichomirową 
konstrukcja rosyjska ilustrująca formę wokatywną: Господи Боже мой (Gospod-
nie, Boże mój) i w języku polskim jest archaizmem fleksyjnym, wszak regular-
ną końcówką wołacza w przypadku rzeczowników rodzaju męskiego zakoń-
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czonych na k i g jest -u (por. Tomku, Jacku, Marku, wrogu, filologu, biologu), 
a formy księże, Boże, człowiecze (obok nowszego człowieku), kozacze (obok 
nowszego kozaku) to historyczne wyjątki2. Podobnie archaiczna w języku 
polskim jest też użyta tu formacja Господ pochodząca od psł. *gospodь, kon-
tynuowanego w staropolszczyźnie jako gospodź (czego jednak najstarsze za-
bytki języka polskiego nie poświadczają) lub w postaci udokumentowanej 
tekstowo (np. w wierszu Przecława Słoty, pt.: O zachowaniu się przy stole czy 
Psałterzu floriańskim i Psałterzu puławskim) gospodzin, a dziś w zmodernizowa-
nej strukturalnie formie gospodarz ‘pan domu’ (tak od XIV wieku). 

Więcej kłopotów – jak czytamy we wstępie – może natomiast przysporzyć 
Rosjanom opanowanie polskiej fonetyki, ale „но и здесь нет ничего 
непреодолимого. Так, например, ударение в польском языке постоянно 
падает на предпоследний слог”. Do tej żartobliwie upraszczającej uwagi 
należałoby dodać, że we wzorcowej polszczyźnie (a taką właśnie reprezentu-
ją zamieszczone w podręczniku teksty) od paroksytonezy istnieje sporo 
wyjątków, z czego autorki, wytrawne znawczynie języka polskiego, z pewno-
ścią zdają sobie sprawę. Stały akcent na przedostatnią sylabę we wszystkich 
wyrazach standaryzuje się natomiast w potocznej, nieoficjalnej odmianie 
języka. Możliwość przezwyciężenia trudności w zakresie polskiej wymowy 
argumentowałbym przyszłym czytelnikom także jasno i precyzyjnie obja-
śnionymi w samouczku zasadami wymowy oraz dołączoną do niego płytą 
CD rejestrującą wersje dźwiękowe zawartych w książce dialogów, dzięki 
czemu możliwe jest słuchanie, ale i powtarzanie pojawiających się w nich 
kwestii (tym bardziej, że lektorzy odczytujący te teksty odznaczają się na-
prawdę nienaganną fonetyką, co niewątpliwie stanowi ogromny walor recen-
zowanej pracy). 

Jeśli więc prezentowana publikacja doczeka się kolejnych wydań – czego 
autorkom i kolejnym adeptom polszczyzny szczerze życzę – można by raz 
                                                           

2 Postać fleksyjna księże poświadczona jest już w XV wieku. W formach Boże, kozacze oraz 
człowiecze (ta ostatnia znana jest choćby z wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera, pt.: Koniec 
wieku XIX: „Jakaż jest przeciw włóczni złego twoja tarcza, / Człowiecze z końca wieku?” – 
podkreśl. moje – M.M.) zachowała się pierwotna, odziedziczona z prasłowiańszczyzny koń-
cówka -e, która – jak wiadomo – już w okresie staropolskim była usuwana z rzeczowników 
dawnej deklinacji o-tematowej zakończonych na -k, -g, -ch. Rzeczowniki te przez analogię do 
form wołacza niegdysiejszych jo-tematów przyjęły końcówkę -u. Przyczyną tej zmiany był 
fakt, że końcówka -u nie miękczyła poprzedzającej spółgłoski (samogłoska tylna), więc pozo-
stawiała bez zmiany temat fleksyjny, natomiast -e jako samogłoska szeregu przedniego palata-
lizowała wygłosowe spółgłoski tematyczne k, g, ch na C, Z, S  i tym samym odkształcała 
temat deklinacyjny, dlatego właśnie została wyparta przez -u. 
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jeszcze przemyśleć konwencję wprowadzenia. Warto byłoby rozwinąć in-
formacje podane na przedniej i tylnej okładce podręcznika: 

фонетика грамматика с объяснениями на русском языке, упражнения 
разной степени сложности с ключами, польско-руский и руско-польский 
словари, 120 минут тировых ситуаций общений на CD, грамматические 
таблицы, читать, присать и говорить по-польски, понимать звучащую 
польскую речь, общаться с жителями многих стран мира: Польши, США, 
Германи, Украины, Литвы, Канады, Израиля и других – на польском 
говорит более 40 милионов человек! 

Wspomniane we wstępie paralele pomiędzy językiem polskim a dawnym 
rosyjskim sugerowałbym odczytywać również jako klucz do poznawania 
przeszłości własnego (rodzimego) języka, ewentualnie zachętę do studiowa-
nia wspólnej historii obu języków. Perspektywa wzajemnych związków, 
nakładanie i przenikanie się różnych elementów leksykalnych i gramatycz-
nych w języku polskim i rosyjskim z pewnością wzbogaci uczących się. 

Przejdźmy więc do zasadniczej zawartości samouczka. Pierwsze dwie lek-
cje, opracowane przez N. Ananiewą3, mają ewidentnie wprowadzający cha-
rakter; prezentują odpowiednio: polski alfabet oraz podstawowe zasady 
wymowy polskiej. Autorka zwróciła uwagę na używane w polszczyźnie 
dwuznaki: sz, cz, rz, dz, dż, ch, rozróżnienie liter j i i, l i ł, ę i ą, a także pary 
grafemów oznaczających ten sam dźwięk: rz i ż – głoskę [ž], ch i h – [χ], ó i u 
– [u], j i i – [j] (w odniesieniu do tej ostatniej pary dobrze byłoby jednak 
dodać, że taka sytuacja ma miejsce tylko wówczas, gdy litera i znajduje się po 
znaku spółgłoski, a przed grafemem oznaczającym inną samogłoskę, więc 
np. w ciągach graficznych, typu: bio, bia, bie, dio, tia, ria itp.). Świetnie, że 
znalazły się tu również praktyczne wskazówki dotyczące tego, kiedy pisać rz 
i ó, a kiedy ż i u. Dowiaduje się więc czytelnik, że te pierwsze pojawiają się 
w zapisie ortograficznym wówczas, gdy w odpowiednich wyrazach rosyj-
skich występuje kolejno p i o, jak na przykład w morze – ros. море czy góra – 
ros. гора, zaś ż i u piszemy tam, gdzie w odpowiednikach rosyjskich jest ж i у. 
Co się tyczy pisowni ó, to dodałbym, że nie zawsze musi tak być. Chodzi mi 
o wyrazy: bruzda, chrust, dłuto, kłuć, płukać, którym odpowiadają rosyjskie: 
борозда, хворост, долото, колоть, полоскать, a mimo wszystko słowa te wymy-
kają się wspomnianej regule. Dzieje się tak dlatego, że reforma Komitetu 
                                                           

3 Informację o poszczególnych partiach podręcznika opracowanych przez obie autorki po-
dano na s. 4. 
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Ortograficznego PAU w 1936 roku wbrew zasadom i tradycji zmieniła do-
tychczasową pisownię tych wyrazów, tj.: brózda, chróst, dłóto, kłóć, płókać, za-
stępując ją wersją etymologiczne nieuzasadnioną (jest sprawą powszechnie 
znaną, że prasłowiańskie grupy *TărT i *TălT były kontynuowane w polsz-
czyźnie jako TroT//TróT lub TrzoT//TrzóT i TłoT//TłóT, a ich odpowied-
nikami w języku rosyjskim są ToroT i ToloT, w których polskiemu o lub 
ó odpowiada o właśnie). Są to jednak sytuacje wyjątkowe, o których w samo-
uczku dla początkujących można by wspomnieć na zasadzie ciekawostki. 

Na początku lekcji pierwszej znalazła się tabelka, w której obok liter po-
dano ich nazwy, co jest szczególnie przydatne np. przy literowaniu imion 
i nazwisk. Przy tej okazji chciałbym pochwalić autorki i zwrócić uwagę na 
odpowiedniość (przynajmniej z naukowego punktu widzenia) zastosowa-
nych tu terminów odnoszących się do grafemu ą oraz ó, tj. – o nosowe i o kre-
skowane. Jest to rzecz ważna, bowiem w powszechnej świadomości Polaków, 
ba, nawet wśród studentów filologii polskiej ą bywa kojarzone raczej jako 
a nosowe (skoro mamy też e nosowe), a ó – to dla większości u zamknięte. Tym-
czasem te potoczne, obiegowe określenia są niepoprawne z perspektywy 
historycznej. Litera ą jest świadectwem obniżonej przed kilkuset laty artyku-
lacji ustnej obu samogłosek nosowych, gdy zlały się one w jeden dźwięk 
wymawiany jak unosowione a (dziś dźwięk ten można usłyszeć w słowach 
obcych takich, jak: awans, fajans, pasjans, a w wyrazach rodzimych słowiań-
skich, np. na Kaszubach czy na Śląsku Opolskim), zróżnicowane jedynie 
pod względem iloczasu, tj. długości trwania. W 2. połowie XV stulecia 
z jego dawnego długiego wariantu powstało właśnie nosowe o (krótki wa-
riant rozwinął się w ę), ale mimo to grafia odzwierciedla stan z XIV/XV wieku, 
tj. okresu jednej nosówki. Litera ą z historycznego punktu widzenia kryje 
więc w sobie pewien archaizm fonetyczny. Nie inaczej jest w przypadku 
litery ó, będącej graficznym świadectwem występowania w dawnej polsz-
czyźnie samogłoski ścieśnionej ȯ, kontynuującej wcześniejsze ō długie. Po-
nieważ właśnie litera ó, oznaczająca dziś głoskę [u], wskazuje zatem na histo-
ryczny związek z o, dlatego grafem ten powinniśmy nazywać o kreskowanym 
albo o z kreską4. 

Lekcja druga w całości poświęcona została regułom poprawnej wymowy 
polskiej. Zwrócono w niej uwagę na ważne w przypadku Rosjan uczących 
się polskiego kwestie: różnicę między wymową spółgłosek zębowych twar-
                                                           

4 Litery ó i u od 2. połowy XV/początku XVI w. do końca XIX w. oznaczały dwie różne 
głoski. Od XIX wieku (po podwyższeniu artykulacyjnym o ścieśnionego) są znakami graficz-
nymi tej samej samogłoski wysokiej, tylnej [u].  
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dych i środkowojęzykowych, którym w języku rosyjskim odpowiadają spół-
głoski zmiękczone, rozróżnienie między szeregiem spółgłosek dentalnych 
i alweolarnych, między l i l’, artykulację głoski [w], jednorodność grup spół-
głoskowych pod względem dźwięczności i jeszcze kilka innych. Szczegóło-
wo przedstawiono realizację tzw. nosówek w pozycji przed spółgłoskami 
szczelinowymi oraz eksplozywnymi i afrykatami, a także w wygłosie i przed 
ł i l. Pisząc o denazalizacji samogłoski nosowej przedniej ę na końcu wyra-
zów, autorka tej lekcji wspomniała jednocześnie: „Под влиянием 
орфографий некоторые поляки могут произносить здесь носовой: 
[идę]”. Tę słuszną obserwację dobrze byłoby uzupełnić stwierdzeniem, że 
taka doliterowa (ortograficzna) wymowa, będąca przejawem hiperpopraw-
ności, jest jednak nie całkiem prawidłowa. Obowiązująca norma ortoepicz-
na, zalecając denazalizację nosówki przedniej w wygłosie, dopuszcza jedno-
cześnie w tych razach osłabienie rezonansu nosowego, więc wymowę co 
najwyżej [ẽ] lekko znazalizowanego. W lekcji 2. znalazły się również tabelki 
zestawiające polskie litery i odpowiadające im prymarnie wartości głoskowe 
z ich ekwiwalentami w alfabecie cyrylickim, osobno dla samogłosek i od-
dzielnie dla spółgłosek. Tu także pojawia się pierwszy dialog, którego można 
również posłuchać, korzystając z dołączonej do samouczka płyty CD. 

Kolejne lekcje budowane są na ogół według stałego schematu. W każdej 
z nich znajdujemy najczęściej po kilka dialogów (co sprzyja komunikacyj-
nemu podejściu do nauczania języków obcych), choć nie brak tu również 
tekstów narracyjnych, które przybierają różną postać, na przykład listu (tekst 
1. w lekcjach 12. i 16.), komunikatu-ogłoszenia (tekst 1. w lekcji 13.), opisu 
sytuacji (tekst 1. w lekcjach 8. i 25.), instrukcji (tekst 1. w lekcji 21.), dzięki 
czemu uczący się ma możliwość zapoznania się także z różnymi formami 
gatunkowymi. Do każdego z tekstów dołączyły autorki słowniczek, w któ-
rym objaśniły znaczenie wszystkich nowo wprowadzonych wyrazów, rza-
dziej związków frazeologicznych (te objaśniane są zasadniczo oddzielnie, 
w komentarzach). Warto zauważyć, że przy rzeczownikach nieżywotnych 
rodzaju męskiego podały zawsze końcówkę dopełniacza (np. deser, -u; kotlet, -
a; lokal, -u), a tam, gdzie dodatkowo w formie tego przypadka pojawia się 
alternacja, np. w postaci „e ruchomego”, zamiast końcówki uwzględniły 
zakończenie: od głoski poprzedzającej miejsce wymiany, oddzielając jedno-
cześnie w formie kanonicznej, tj. mianownika pochyłą kreseczką początko-
wą, niezmienną część tematu (np. obowią/zek, -zku, rachu/nek, -nku, wide/lec, 
lca). W przypadku rzeczowników krótkich, jednosylabowych z wymianą 
rdzennej samogłoski, naturalnie podano całą formę dopełniacza (np. nóż, 
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noża)5. Trzeba podkreślić, że takie rozwiązanie jest ze wszech miar cenne 
z perspektywy uczącego się cudzoziemca (a myślę, że w ostatnich latach, ze 
względu na ekspansywność końcówki -a i częstą wariantywność -u || -a w do-
pełniaczu, także dla Polaka), określenie bowiem repartycji końcówek tego 
przypadka wymyka się jakiejkolwiek regule, ba, są nawet językoznawcy nor-
matywiści, jak na przykład Jan Miodek, którzy żartobliwie przyznają, iż nie 
rozstrzygają wątpliwości dotyczących dopełniacza liczby pojedynczej rzeczow-
ników rodzaju męskiego6. Każdy tekst zaopatrzono również w obszerne 
komentarze objaśniające znaczenie użytych w nich związków frazeologicz-
nych i sytuacje, w których się ich używa; niektóre formy gramatyczne 
i leksykalne pojawiające się w tekście czy elementy realioznawcze. Dzięki 
temu uczący się polskiego cudzoziemiec (w założeniu Rosjanin) ma możli-
wość poznania nie tylko języka, ale również polskiej kultury; sprzyjają temu 
również treści niektórych dialogów. Aby zilustrować tę kwestię, przytoczę 
w tym miejscu dłuższy fragment dialogu z tekstu 1. w lekcji 18.: 

Jadwiga: Dziś idziemy na imieniny Marka. 
Igor: W Rosji zwykle obchodzimy urodziny. 
Jadwiga: A my tu w Polsce wolimy świętować imieniny. 
Igor: A jakie jeszcze macie święta? 
Jadwiga: Przede wszystkim to Boże Narodzenie, Nowy Rok i Wielkanoc. Boże 

Narodzenie jest świętem rodzinnym. W Wigilię cała rodzina zasiada przy stole. 
Łamiemy się opłatkiem i życzymy sobie nawzajem zdrowia i szczęścia. W Wigilię 
zawsze jemy karpia. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem wysyłamy do 
krewnych, znajomych i przyjaciół kartki z życzeniami świątecznymi. Na sylwestra 
zachowujemy się inaczej. Z reguły wybieramy się na jakąś zabawę: na bal lub in-
ną imprezę. Życzymy wszystkim szczęśliwego Nowego Roku. 

                                                           
5 Podane przykłady pochodzą ze słowniczka do tekstu 6. w lekcji 10. 
6 Sformułowane w literaturze naukowej i wykorzystywane w glottodydaktyce kryteria se-

mantyczne też nie są niezawodne. Tak na przykład przyjmuje się, że nazwy polskich miast 
przybierają w dopełniaczu końcówkę -a: Cieszyna, Chorzowa, Gdańska, Szczecina, Tczewa, ale 
z drugiej strony mówimy przecież, że jedziemy do: Ełku, Grunwaldu, Szczyrku, Sztumu, Śremu. 
Poza tym sporo tu także – o czym już wspominano – form wariantywnych, por. filara – filaru, 
fileta – filetu, karabina (rzad.) – karabinu, krawata – krawatu, obrusa – obrusu, pieprzyka – pieprzyku, 
wieczoru – wieczora, z czym czasem wiąże się zróżnicowanie znaczeniowe, jak w: biszkopta – 
biszkoptu, przypadka – przypadku, kantoru – kantora i in. Jedyną zatem niezawodną regułą, gdy 
idzie o dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju męskiego jest właśnie fakt, że rzeczowniki 
żywotne mają końcówkę -a, np. brata, chłopca, doktora, kota, psa, robaka, szerszenia, tygrysa, trzmie-
la z trzema wyjątkami: bawołu, wołu, piżmowołu (choć wydawnictwa poprawnościowe z ostat-
nich lat dopuszczają już postaci bawoła, woła, piżmowoła w mowie potocznej). 
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Igor: A co robicie na Wielkanoc? 
Jadwiga: Na Wielkanoc idziemy do kościoła, w Wielką Sobotę święcimy je-

dzenie, w Niedzielę Wielkanocną cała rodzina zbiera się przy stole, na któ-
rym są święcone jajka, mazurki, różne wędliny – szynka i kiełbasy. Dzielimy 
się jajkiem i życzymy sobie nawzajem wesołych świąt wielkanocnych i Weso-
łego Alleluja. Poniedziałek po niedzieli wielkanocnej jest dniem wolnym od 
pracy i nosi nazwę ‹‹lany poniedziałek›› lub ‹‹śmigus-dyngus››. Tego dnia nale-
ży uważać na osoby, które trzymają w ręku jakieś naczynie, bo zgodnie 
z dawnym zwyczajem mogą oblać przechodniów wodą. I to żadna przyjem-
ność, zwłaszcza jeżeli na dworze nie jest ciepło. Na szczęście w dużych mia-
stach oblewa się wodą w poniedziałek wielkanocny nie tak często, ale na wsi 
i w małych miasteczkach ta zabawa zachowała się w całej pełni. 

Igor: Coś podobnego! My nie mamy lanego poniedziałku. a (sic!) czy macie 
jeszcze jakieś dni świąteczne? 

Jadwiga: W Święto Zmarłych odwiedzamy cmentarze, składamy kwiaty na 
grobach bliskich i krewnych, zapalamy znicze nagrobkowe. 1 listopada ma-
my dzień wolny. 

Obchodzimy także Święto Bożego Ciała, Święto Niepodległości (11 listo-
pada), Święto Pracy (1 maja), Konstytucji 3 Maja. A po żniwach, pod koniec 
września uroczyście świętujemy tak zwane Dożynki. Ale czas już skończyć 
ten mój odczyt o świętach, bo spóźnimy się na przyjęcie. Prezent dla Marka 
już mamy, ale trzeba jeszcze kupić kwiatki dla matki Marka, pani Wandy. 

Aranżując sytuację zwykłej rozmowy między Jadwigą, młodą Polką miesz-
kającą w Warszawie, a jej rosyjskim przyjacielem Igorem Malininem, który 
przyjechał do niej w odwiedziny z Moskwy – głównymi bohaterami książki, 
umiejętnie przemyciły autorki informacje na temat różnych świąt obcho-
dzonych przez Polaków oraz polskich zwyczajów i tradycji świątecznych. 
Podobnych, równie atrakcyjnych chwytów, służących przybliżeniu Rosja-
nom wiedzy na temat polskich realiów, można w recenzowanym samouczku 
odnaleźć więcej, na przykład w listach Igora do Saszy, w których pojawiają 
się informacje na temat topografii oraz najważniejszych zabytków Krakowa 
i Warszawy, uprzejmości mieszkańców stolicy, narodowej dumy i żartobli-
wości Polaków, ich religijności i żywieniowych upodobań, por. końcowy 
wyimek z Pierwszego listu Igora z Warszawy: 

Polacy mają niezwykłe upodobania. Zdaniem Rosjan smakują im rzeczy bar-
dzo dziwne. Na przykład uwielbiają surowe mielone wołowe mięso z jajkiem 
i cebulką lub szczypiorkiem. Ta potrawa nazywa się ‹‹befsztyk tatarski›› lub 
‹‹tatar››. Mogą jako zakąskę jeść surowe pieczarki. Do twarożka dodają sól, 
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mieloną paprykę, szczypiorek lub koperek. Robią sałatki z korzeni selera i z sa-
mych ogórków – tak zwaną mizerię. Ich barszcz to rosół z samych buraków, 
a nasz barszcz nazywa się tu ‹‹barszcz ukraiński››. A jeszcze żurek i te flaki! 
Nieprzypadkowo mówi się: ‹‹nudny jak flaki››. Ale bigos, czyli kiszona kapu-
sta duszona z mięsem, wędliną lub kiełbasą i suszonymi grzybami z dodat-
kiem czerwonego wina przypadł mi do smaku: to całkiem niezłe danie. Jednak 
specjalnością Polaków są różne wypieki i ciasta jak: serniki, makowce, oraz 
ciastka i pączki. Wczoraj zjadłem bardzo smaczną kremówkę u Bliklego (to 
sklep i kawiarnia przy Nowym Świecie). Palce lizać! Wedlowskie czekoladki 
też są bardzo dobre. Przywiozę Ci bombonierkę i sam się przekonasz, jakie 
są pyszne te słodycze. 

Napisałem zbyt długi list. Już kończę, bo jutro mam wcześnie wstać. Jedziemy 
z Jadwigą do Krakowa. 
Ściskam serdecznie. Igor. 
P.S. Pozdrowienia dla Twojej Rodziny. 

Co się tyczy pierwszego z zacytowanych fragmentów, to nie mogę, nieste-
ty, nie zwrócić uwagi na pojawiające się w nim błędy ortograficzne w zakre-
sie zapisu wielką i małą literą nazw świąt oraz zwyczajów świątecznych; 
polska norma ortograficzna jest wszak w tym względzie bardzo restrykcyj-
na7. Piszemy Niedziela Palmowa i Wielka Niedziela (oba człony wielką literą), 
jak dyktuje zasada (70), sformułowana w Nowym słowniku ortograficznym 
PWN, bo to nazwy dni świątecznych, ale niedziela wielkanocna, gdyż to już 
nazwa opisowa (tekst zdradza wahania w tym względzie: najpierw pojawia 
się zapis wielkimi, a w kolejnym zdaniu małymi literami), dalej winno być 
Święto Niepodległości, Święto Pracy (i tak właśnie w tekście jest), ale święto Bożego 
Ciała (podobnie jak święta Bożego Narodzenia) z wyrazem święto pisanym małą 
literą, gdyż nie wchodzi w skład nazwy własnej. Konstytucja 3 maja jest tytu-
łem aktu prawnego i jako taka podlega regule (73), nakazującej pisanie wiel-
ką literą tylko pierwszego wyrazu (napiszemy też wobec tego święto Konstytucji 
3 maja). Z kolei dożynki jako tradycyjny zwyczaj ludowy piszemy małą literą 
zgodnie z regułą (106). Usterki pisowniane nie trafiają się w samouczku 
często. W kolejnych wydaniach recenzowanej publikacji należałoby ich jed-

                                                           
7 Poza tym trafiły się tutaj dwa błędy leksykalne (słowo odczyt zamiast wywód lub ewentual-

nie wypowiedź i pleonazm znicze nagrobkowe) oraz kilka edytorskich (mała litera po kropce, 
kilkakrotne użycie cudzysłowu drugiego stopnia, tzw. francuskiego ‹‹›› zamiast normalnego „” 
lub kursywy; te ostatnie usterki, które dostrzec można zresztą i w innych miejscach samoucz-
ka, wynikają jednak ze stosowanych w Rosji zasad opracowania edytorsko-typograficznego 
tekstów. 
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nak zdecydowanie uniknąć (do egzemplarzy już wydrukowanych – jeśli to 
jeszcze możliwe – można by natomiast dołączyć erratę). 

Abstrahując jednak od wskazanych pomyłek ortograficznych, należy stwier-
dzić, że prezentowane w samouczku teksty narracyjne i partie dialogowe napi-
sane są naprawdę staranną, wzorcową polszczyzną, grzeczną i elegancką; 
główni bohaterowie publikacji są względem siebie i w stosunku do innych 
bardzo uprzejmi, mówią na przykład: Dzień dobry panu/Dzień dobry pani, a nie 
tylko dzień dobry! W prezentacyjnych opisach omawianej książki, zamieszczo-
nych na stronach internetowych rosyjskich księgarń można przeczytać, że 
jest to samouczek młodego, nowego pokolenia, por. „Издательство «АСТ 
– Пресс» представляет самоучитель польского языка нового поколения 
для начинающих” (Альянс Медиа ТВ. Москва). Tymczasem poziom 
językowy Jadwigi i Igora – pierwszoplanowych postaci samouczka, głównych 
interlokutorów, daleki jest od polszczyzny najmłodszych generacji, u których 
nierzadko można dostrzec przejawy językowego brutalizmu i chamstwa. 

Poza tym w każdej lekcji znalazły się również pytania odnoszące się do 
prezentowanych tekstów, sprawdzające i zarazem kształcące umiejętność 
czytania (słuchania) ze zrozumieniem. Wśród tych zestawów trafiają się 
czasem pytania o rozstrzygnięcie, niepożądane z punktu widzenia glottodydak-
tyki, niektóre nie sprawdzają wcale rozumienia tekstu, ale w gruncie rzeczy od-
wołują się do wiedzy realioznawczej (zob. na przykład zadanie 1. w lekcji 17. 
i 18.). Nie są to jednak przypadki liczne. 

Dobre książki zawsze zwracają uwagę zainteresowanych, skłaniają do re-
fleksji, a nierzadko stają się przedmiotem dyskusji. Nie inaczej jest w przy-
padku omawianego samouczka. Dlatego chciałbym, aby podniesionych w tej 
recenzji kwestii polemicznych nie traktować jako zarzutów czy głosów 
sprzeciwu, są to jedynie miejsca sporne, raczej pytania i wątpliwości (niż 
stanowcze, krytyczne sądy), też podpowiedzi i dopowiedzenia, które nasu-
wają mi się w trakcie lektury, i które autorki mogą rozważyć (przyjąć czę-
ściowo lub w całości, albo i odrzucić), przygotowując kolejne wydanie 
przedstawionej tu publikacji. 

Na koniec chciałbym podkreślić, że ważne jest, iż tego rodzaju książki 
w ogóle powstają. Samouczek chyba trudniej napisać niż podręcznik, który 
służy do pracy pod kierunkiem nauczyciela. W tym drugim bowiem przy-
padku zawsze można liczyć na to, że lektor uzupełni, wyjaśni prezentowany 
w podręczniku materiał, posłuży się dodatkowymi ćwiczeniami itd. 
Uczeń/student korzystający z samouczka zazwyczaj ma tylko tę książkę, 
która musi zaspokoić wszystkie te jego potrzeby, dlatego tak ważne jest, aby 
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przyjęty sposób prezentacji materiału oraz zamieszczone objaśnienia spełni-
ły oczekiwania założonej grupy odbiorców. Należy więc podziwiać autorki 
za odwagę i trud włożony w napisanie tego typu pomocy do nauki języka 
polskiego, a przede wszystkim pochwalić za osiągnięty rezultat. 
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Już same nazwiska wprowadzające tę nową na rynku wydawniczym pozy-
cję świadczą o jej wartości. Aleksandra Achtelik to współautorka znanych, 
cenionych w Polsce i za granicą materiałów do nauki jpjo (podręcznika, 
zbioru zadań), współredaktorka tomów przeznaczonych dla nauczycieli jpjo, 
autorka wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki, specjalistka w pracy 
z grupami początkującymi. 

Podobnie wymowne jest nazwisko drugiej z autorek. Bernadeta Niespo-
rek-Szamburska od wielu lat zajmuje się językowym obrazem świata dzieci 
i młodzieży, językową twórczością użytkowników tej grupy wiekowej, aspek-
tami komunikacji w szkole i glottodydaktyką. Jest autorką wielu opracowań 
naukowych z dydaktyki nauczania języka polskiego i materiałów metodycznych 
dotyczących kształcenia językowego, przeznaczonych dla nauczycieli różnych 
typów szkół w Polsce. Uczestniczyła też – jako wykonawca – w realizacji 
kilku projektów badawczych MNiSW dotyczących nauczania języka polskie-
go w szkole, między innymi w projekcie poświęconym badaniom nad ko-
munikatywnością i funkcjami podręczników do nauczania języka polskiego. 

Recenzowana pozycja to pakiet pomocy dydaktycznych składający się 
z następujących części: 1) podręcznika do nauki języka polskiego dla dzieci 
(baza); 2) zeszytu ćwiczeń; 3) klucza do zadań z komentarzem dydaktycz-
nym; 4) 2 płyt CD z nagraniami tekstów i piosenek. Jest to pierwszy z cyklu 
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trzech podręczników (wraz z obudową) dla odbiorcy dziecięcego i młodzie-
żowego (w wieku 8–12 lat), uczącego się języka polskiego poza granicami 
Polski (jako języka pierwszego lub drugiego), przede wszystkim pochodzą-
cego z rodzin polonijnych o kompetencjach językowych zbliżonych do po-
ziomu A1. 

Na rynku wydawniczym mało jest pozycji skierowanych do odbiorców 
właśnie w tym przedziale wiekowym1. Dlatego Bawimy się w polski 1 jest 
opracowaniem ważnym, które dobrze wypełnia lukę wydawniczą, spełnia 
oczekiwania wciąż mało docenianej, choć liczebnie znaczącej grupy adresatów. 

Bliższa analiza zawartości treści, doboru i rozkładu materiału recenzowa-
nego cyklu potwierdza wstępną, pozytywną ocenę. Zadania, typy ćwiczeń, 
tematyka dostosowane są do wieku i zainteresowań potencjalnych odbior-
ców. Materiał został tak pogrupowany, by powoli, systematycznie (spiralnie) 
wzrastał, co zdecydowanie ułatwia i usprawnia proces uczenia się. Podręcz-
nik ma przemyślaną kompozycję, zamyka się w 20 rozdziałach: 15 z nich to 
jednostki edukacyjne, 3 to jednostki o charakterze powtórzeniowym, w pod-
ręczniku znajduje się także jednostka podsumowująca oraz test końcowy, 
przygotowujący uczniów do egzaminów z zadaniami certyfikacyjnymi. 

Każda jednostka ma podobną budowę, co również służy systematyzacji 
i zapamiętywaniu materiału. Tworzą ją cztery części: a) ilustracja prezentują-
ca słownictwo i zarysowaną sytuację komunikacyjną, której towarzyszy na-
granie na płycie CD oraz ćwiczenie służące do zapamiętania poznawanego 
słownictwa, b) komiks z nagraniem, c) ćwiczenia – najczęściej związane 
z aktywnością tekstotwórczą, d) wiersze lub piosenki polskie z repertuaru 
przeznaczonego dla dzieci (wraz z nagraniem na CD), czasem powtórzenie 
i utrwalenie materiału – w formie różnorodnych quizów; ćwiczenia wymo-
wy, niekiedy też sugestie dotyczące lektur właściwych wiekowi odbiorcy. 

Jednostki mogą być omawiane po kolei2, co jest konsekwencją przyjętej 
spiralnej budowy, narastania materiału, zwłaszcza gramatycznego, ćwiczeń 
powtórzeniowych, a także fabuły. Autorki (w komentarzu dydaktycznym, 
dołączonym wraz z kluczem do cyklu) słusznie założyły, że każdy rozdział 

                                                           
1 Warte uwagi są m.in.: Mikielewicz, Weislo 2003; Rabiej 2009; taż 2010; także seria pod-

ręczników i pomocy dydaktycznych firmowanych przez Małgorzatę Pawlusiewicz, materiały 
z zakresu muzyki i tańca autorstwa Magdaleny Szelc-Mays oraz publikacje Liliany Madelskiej 
dotyczące trudnej sztuki wymowy. Znaczna ich część jest jednak przeznaczona dla dzieci 
młodszych lub o innych kompetencjach językowych. 

2 Nie ma jednak takiego przymusu, można je (jednostki) wybierać ze względu na konkretne 
potrzeby odbiorców. 
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powinien być zrealizowany podczas trzech jednostek lekcyjnych (135 min.), 
przyznając zarazem, że właściwie rozłożenie materiału (wydłużenie lub 
skrócenie przewidywanego czasu) zależy od decyzji nauczyciela i możliwości 
uczących się. 

Bawimy się w język polski 1 wydaje się uniwersalny – stanowi samodzielny 
podręcznik kursowy lub – jak podkreślają same autorki – „może też służyć 
jako uzupełnienie – pomoc w doskonaleniu kompetencji w zakresie znajo-
mości języka polskiego – dla dzieci uczących się za granicą według progra-
mów polskich, dla których realizacja materiału okazuje się za trudna” (s. 3). 

Tematyka przedstawiona za pomocą historyjek komiksowych nawiązuje 
do autentycznych, typowych sytuacji komunikacyjnych związanych z dzie-
ciństwem i wczesną adolescencją (w domu, w sklepie, podczas zabawy, na 
dyskotece, w czasie uprawiania sportu). Autorki odwołują się z jednej strony 
do ważnych, uniwersalnych, bliskich młodym kręgów tematycznych, z dru-
giej zaś – typowo polskich elementów socjokulturowych, przybliżają polską 
tradycję, święta, zwyczaje (w pierwszej części cyklu pojawiają się m.in. an-
drzejki, piosenki dziecięce i ludowe). Wprowadza się – właściwe również mło-
dym – krótkie formy wypowiedzi (np. życzenia, zaproszenia, ogłoszenie). 

Bohaterami cyklu są dzieci (Marek, Krysia, Ania i Paweł) w wieku, jaki 
przewidziany jest dla odbiorców. Oprócz nich, drugoplanowo, pojawiają się 
inni młodzi, a także postaci dorosłe (rodzice, dziadkowie) oraz zwierzęta3. 
Relacje z innymi dorosłymi (ale nie rodzicami) dotyczą również sytuacji 
konwencjonalnych, np. wizyty w sklepie, w bufecie, na lekcji, zamawiania 
pizzy przez telefon. 

Szczególną rolę pełni inny bohater: Komp – upersonifikowany komputer 
będący dla dzieci swoistym autorytetem, pomagający im w różnych sytua-
cjach. Ważna ze względów językowo-dydaktycznych jest również nazwa tej 
postaci – pokazująca aktualną, modną zwłaszcza wśród młodych tendencję 
do tworzenia form językowych będących wynikiem derywacji ujemnej. 

Uderza styl wypowiedzi włożonych w usta dziecięcych i nastoletnich bohate-
rów. Ich język jest poprawny, często reprezentujący wzorcową (kulturalną) 

                                                           
3 A. Achtelik i B. Niesporek-Szamburska z jednej strony odwołały się bezpośrednio do 

rówieśników grupy docelowej, z drugiej zaś – do rodziny jako najmniejszej komórki społecz-
nej, dzięki temu przywołują schematy społeczne, rzeczywistość pozajęzykową bliską młodym 
(grupa rówieśnicza, rodzina). Odwoływanie się do rodziny właściwe jest nie tylko w przypad-
ku pozycji kierowanych do dzieci i młodzieży. Tą konwencją posłużono się m.in. w takich 
znanych i cenionych pomocach do nauki jpjo jak: Uczmy się polskiego (Miodunka 1993; tu 
rodzina Grzegorzewskich) czy Dzień dobry (Pastuch, Janowska 2002; rodzina Orłowskich). 
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polszczyznę. Za mało pojawiło się elementów potocznych, bardziej typo-
wych dla współczesnego slangu młodzieżowego, uczniowskiego4. Zapewne 
intencją autorek na tym poziomie kształcenia językowego była nauka naj-
pierw poprawnej, wzorcowej (i „grzecznej”) odmiany polszczyzny, by póź-
niej, w kolejnych częściach cyklu (gdy odbiorcy będą bardziej świadomymi 
użytkownikami języka, umiejącymi odróżniać sytuacje oficjalne i nieoficjal-
ne) przemycać treści i formuły adekwatniejsze do młodzieżowego (już nie 
dziecięcego) stylu. Co jest zgodne z zasadą, że znajomość polszczyzny 
„rozwija się” wraz z (dzieckiem) odbiorcą. 

Podręcznik wyróżnia się bogatą szatą graficzną, to ważne – zwłaszcza 
w przypadku niedorosłej grupy docelowej. Dominuje symboliczna konwen-
cja komiksu, który pozwala na pozawerbalne wytłumaczenie kontekstu. 
Plusem są również przybliżające polskie realia materiały autentyczne (foto-
grafie wybranych obiektów, reprodukcje malarskie, pocztówki, kartki z ży-
czeniami, okładki książek dla dzieci i młodzieży). 

Bogata warstwa wizualna ma znaczenie również ze względów merytorycz-
nych i metodycznych – właściwe graficzne rozmieszczenie elementów iko-
nicznych, rebusów, labiryntów, krzyżówek rysunkowych, tabel wprowadza-
jących i podsumowujących materiał językowy – uatrakcyjnia odbiór, znacz-
nie ułatwia naukę i zapamiętywanie. Graficznie został dopracowany również 
system ikon, które informują i objaśniają cel poszczególnych zadań. 

W przypadku zeszytu ćwiczeń ważna jest czarno-biała (funkcjonująca na 
zasadzie kolorowanki) konwencja rysunków, które dzieci mogą wypełniać 
samodzielnie. 

Zakładana ludyczność stanowi wielki walor cyklu. Wykorzystano metody 
preferowane we współczesnej (glotto)dydaktyce, wielostronną aktywizację 
ucznia (m.in. za pomocą dramy, przekładu intersemiotycznego czy wizuali-
zowanych zabaw językowych), podejście komunikacyjne (a nie gramatyczno-
-tłumaczeniowe) – wszystko po to, by wzmocnić proces edukacyjny, zbliżyć 
go do naturalnego (intuicyjnego) poznawania (pierwszego) języka przez 
dziecko, co w konsekwencji ma zmniejszyć stres i wysiłek, a poprzez emo-
cjonalizację przekazu usprawnić procesy poznawcze, ułatwiać trwałe zapa-
miętanie i przyswojenie języka. 

Zadania dotyczą kształcenia różnych sprawności: pisania, mówienia, ro-
zumienia tekstów słuchanych, czytanych oraz poprawności gramatycznej. 

                                                           
4 Wprowadzane są jednak zróżnicowane formy etykiety w zależności od sytuacji i odbiorcy 

z ćwiczeniami kształcącymi umiejętność ich właściwego zastosowania. 
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Typy ćwiczeń właściwe są zadaniom w testach certyfikacyjnych (zadania 
prawda/fałsz, z lukami, z jednostkami wielokrotnego wyboru, z wykorzy-
staniem materiałów graficznych, zadania z jednostkami na dobieranie infor-
macji). Polecenia są bardzo klarowne, pod względem gramatycznym pisane 
w pierwszej osobie liczby pojedynczej, co ułatwia uzyskanie „akceptacji” 
odbiorcy (niejako w sposób naturalny następuje „utożsamienie się” adresata 
z podmiotem wykonującym czynności, uznającym polecenia za własne, auto-
nomiczne). Takie podejście zdecydowanie zmniejsza dystans, ułatwia identy-
fikowanie się z innymi użytkownikami języka polskiego, a przede wszystkim 
motywuje myślenie w tym języku. 

Godne uwagi jest podkreślanie roli wymowy, prawidłowej artykulacji i dykcji. 
W przypadku nauki polszczyzny poza granicami kraju jest to szczególnie 
ważne. Autorki nie ignorują również wagi trudnej polskiej ortografii. 

Cenne, zwłaszcza w przypadku początkujących nauczycieli, są uwagi prak-
tyczne dotyczące pracy z podręcznikiem, komentarz metodyczny, jaki autor-
ki dołączyły do klucza. 

Walorem Bawimy się w polski 1 jest materiał nagrany na płycie CD, mno-
gość ćwiczeń kształcących rozumienie ze słuchu, wykorzystanie głosów 
osób w wieku grupy docelowej, dobór piosenek i wierszy wraz z ich znako-
mitą interpretacją dźwiękową. Nagrane dialogi nie są sztuczne, starają się 
imitować naturalne sytuacje komunikacyjne. CD umożliwia wielokrotne 
odsłuchiwanie i powtarzanie nagranych kwestii za lektorem – rodzimym 
użytkownikiem polszczyzny. 

Interesujący jest zaproponowany przez A. Achtelik i B. Niesporek-
-Szamburską zabawowy sposób wprowadzania alfabetu. Ubranie abecadła 
w konwencję dziecięcej wyliczanki wykorzystującej onomatopeje jest świet-
nym sposobem uatrakcyjnienia lekcji, współgra z warstwą ikoniczną pod-
ręcznika i godną uznania interpretacją dźwiękową. Przyjęte rozwiązanie 
ułatwia zapamiętanie odpowiednich, poprawnie wypowiadanych polskich 
dźwięków, a zarazem pokazuje realia (w tym funkcjonujące w polszczyźnie 
wyrazy dźwiękonaśladowcze, które mogą być odmienne od tych, jakich 
używa się w kraju, w którym uczący się mieszka). Brak numerków nagrań 
ścieżek w podręczniku (są tylko znaki ikoniczne informującej o nagranej 
ścieżce) rekompensuje precyzyjny, czytelny opis na opakowaniu płyty. 

Materiał gramatyczny wprowadzano za pomocą graficznie przejrzystych 
i logicznie pogrupowanych tabel czy ramek. Brak komentarza wyjaśniającego 
determinuje konieczność większej aktywizacji nauczyciela. Sposób rozkładu 
materiału w podręczniku pomaga i stymuluje wysiłek eksplikatywny prowa-
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dzącego lekcję (chodzi o to, by nauczyciel nie tyle wykładał teorię, co po-
przez pokazanie analogicznych konstrukcji uczył poprawnych form, które 
dziecko przyswaja w sposób intuicyjny, bardziej naturalny; odbiorcy uczą się 
całych poprawnych konstrukcji i budują nowe na zasadzie analogii). Prezen-
towane w podręczniku teksty uwikłane w kontekst sytuacyjny, późniejsze 
tabelki i ćwiczenia są tak skonstruowane, by wychodząc od konkretnej sytu-
acji, pokazać ogólną regułę (wnioskowanie na zasadzie indukcji)5. Jak pod-
kreślają w komentarzu dydaktycznym autorki: „W naszym ujęciu gramatyka 
podporządkowana jest komunikacji, a nie odwrotnie” (s. 5). 

Współpraca A. Achtelik i B. Niesporek-Szamburskiej dała efekt w postaci 
Bawimy się w język polski 1 – pomocy łączącej z jednej strony zdobycze 
współczesnej glottodydaktyki, z drugiej zaś – tradycje polskiej szkoły. Pozy-
cja ta uczy dziecko wykorzystywania polszczyzny w codziennej rutynie: 
w mówieniu, czytaniu, śpiewaniu, recytowaniu, odgrywaniu ról, zachęca do 
czytania polskiej literatury dla dzieci i młodzieży i – szczątkowo (niestety) – 
oglądania polskich filmów, w tym animowanych (w ramach cyklu pojawia się 
tekst piosenki z popularnej polskiej dobranocki Miś Uszatek oraz zdjęcie – 
kadr z filmu). Recenzowany cykl z pewnością, oprócz walorów edukacyj-
nych, językowych, uczy polskości, w przypadku młodych odbiorców polo-
nijnych będzie pomocny w budowaniu ich tożsamości kulturowej. 
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tach: im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (2004/2005) i im. Iwana Franki we Lwo-
wie (od 2010), wykładowca na Uniwersytecie Pedagogicznym w Drohobyczu 
(2008–2010). Zajmuje się nauczaniem kultury polskiej poza Polską. Jest autorem 
i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako 
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„Dyktando”. Jest członkiem Komisji Dydaktycznej RJP, Komisji Ortograficzno-
-Onomastycznej RJP, członkiem Koła sympatyków Komisji Języka Religijnego 
RJP, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od 2009 roku jest rze-
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Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologii Uniwersytetu Moskiewskiego; zajmuje 
się teorią i praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Prowadzi lektorat 
i konwersatoria języka polskiego dla studentów slawistyki i rusycystyki, kurs wy-
kładów z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, proseminarium 
poświęcone problemom słowotwórstwa polskiego, kursy monograficzne z leksykolo-
gii i leksykografii polskiej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęco-
nych teorii i praktyce nauczania polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym. 

Ewa Lipińska – doktor, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorka i współautorka wielu podręczników dla 
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dwuczęściowe 2003, 2005), Nie ma róży bez kolców (1999, wyd. II popr. i uzup. 
2009), Z polskim na ty (2003), Umiesz? Zdasz? (2009), Polski bez tajemnic (cz. I – 2009, 
cz. II – 2010), Z ziemi włoskiej do Polski (2010) oraz monografii Język ojczysty, język 
obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności (2003), ABC metodyki nauczania języka 
polskiego jako obcego (2005). Współredagowała m.in. Przewodnik po egzaminach certyfi-
katowych (2005) oraz Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego (2006). W kręgu 
jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzyczno-
ścią, metodyką nauczania języka polskiego jako odziedziczonego oraz nauczaniem 
pisania. 

Marcin Maciołek – doktor, pracownik Katedry Międzynarodowych Studiów 
Polskich UŚ. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską nt.: Kształtowanie się 
nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata. Od kilku 
lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ, prowadząc zajęcia 
z języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Jest au-
torem przeznaczonej dla cudzoziemców książki pt. Tęczowa gramatyka języka pol-
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Agnieszka Madeja – doktor, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego, kierownik letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej. Tytuł 
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zagadnień glottodydaktycznych oraz językoznawczych, w szczególności z zakresu 
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skiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1; współtwórczyni programu 
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komputerowego do nauczania frazeologii polskiej FRAZPOL©. Jest członkinią 
Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów Państwowej Komisji Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego oraz ministerialnych komisji rekruta-
cyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce (Białoruś, Czechy, Litwa, 
Łotwa, Ukraina). Wykładała gościnne na uniwersytetach na Białorusi, w Cze-
chach, Kanadzie, Macedonii, na Łotwie, w Niemczech, Rosji, Serbii, na Słowacji, 
Ukrainie, w USA, we Włoszech i na Węgrzech. 

Barbara Morcinek – doktor, adiunkt w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu Śląskiego w Katowicach. Od 2006 do 2009 pracowała w Sekcji Polskiej Wy-
działu Rosyjskiego i Wschodnioeuropejskiego na Uniwersytecie Języków Obcych 
w Tokio. Od sierpnia 2011 do maja 2012 pracowała na Wydziale Języków i Litera-
tur Słowiańskich Uniwersytetu w Indianie. Interesuje się literaturą polską, nau-
czaniem języka polskiego jako obcego oraz międzykulturowymi różnicami. Jej 
najważniejsze publikacje to: Oczy jak maliny w cukrze, czyli postrzeganie wszystkimi 
zmysłami („Postscriptum Polonistyczne” 2002, nr 4), Wizerunek gorola w trzech odsło-
nach (w: My som tukej, Katowice 2004), Elementy przekładu intersemiotycznego w naucza-
niu grup zaawansowanych („Postscriptum Polonistyczne” 2005, nr 2), Polski mniej ob-
cy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych (Katowice 2007), 
Gesty po polsku i po japońsku. Komunikacja niewerbalna w procesie nauczania języka polskie-
go jako obcego (w: Studia polonistyczne w Azji, Seul 2007), Tłumaczenie kultur – oswajanie 
kultur? Kilka uwag o kuchni (w: Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japo-
nia – rocznik 2009, Tokio 2010). 

Barbara Myrdzik – profesor, pracownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Inno-
wacji Dydaktycznych Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół teorii i praktyki edukacji po-
lonistycznej. Efektem jej badań są m.in. książki: Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji 
maturzystów, Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Nowoczesność i tradycja w kształ-
ceniu literackim, Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – pomiar dydaktyczny – ewaluacja, 
Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej. 

László Kálmán Nagy – profesor, kierownik Katedry Filologii Węgierskiej Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Debreczyń-
skiego na Węgrzech. Polonista i slawista, autor dwóch prac doktorskich. Pierwszą 
napisał w Debreczynie na temat metodyki nauczania języka polskiego (1983), 
drugą w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 1998 na temat polskiej litera-
tury obozowo-łagrowej. Po polskim doktoracie kolejny stopień naukowy (CSc) 
uzyskał w Budapeszcie, w Węgierskiej Akademii Nauk (2000). Zajmuje się przede 
wszystkim komparatystyką literacką oraz badaniem współczesnej literatury pol-
skiej i węgierskiej. Autor licznych publikacji naukowych. 

Bernadeta Niesporek-Szamburska – doktor habilitowana, profesor nadzwyczaj-
ny Uniwersytetu Śląskiego; językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka 
i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania ba-



Noty o autorach i rozmówcach 409 

dawcze: język dziecka (nabywanie, kształcenie, rozwój), komunikacja w szkole, 
językowy obraz świata dzieci i młodzieży, a także – język i styl literatury dla dzieci 
i młodzieży. Od lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej. Autorka 
książek: Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990), Językowy 
obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004), Dziecko w świecie 
języka (współautorki: H. Synowiec, D. Bula, D. Krzyżyk, Kraków 2004), O dialogu 
kultur w edukacji polonistycznej (na poziomie szkoły podstawowej) (współautor: A. Koło-
dziej, Kielce 2010), wielu artykułów naukowych i dydaktycznych oraz podręcznika 
Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009). 

Jaśmina Puchała – magister, ukończyła filologię rosyjską w Instytucie Filologii 
Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie obecnie jest doktorantką. 
Pracuje jako lektor języka polskiego w Krasnojarskim Państwowym Uniwersytecie 
Pedagogicznym (Rosja). Przygotowuje pracę doktorską o wartościowaniu w języ-
ku w polskich i rosyjskich filmach animowanych. 

Andrzej Ruszer – doktor, językoznawca, absolwent filologii polskiej na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim; obecnie pracuje na Pekińskim Uniwersytecie Języków Ob-
cych. Za główną dyscyplinę swoich zainteresowań naukowych uważa pragmatykę 
językową. Interesuje się teorią tekstu i dyskursu, a ponadto zagadnieniami języka 
prawa w odmianie prawnej i prawniczej oraz genologią tekstów prawnych. Jest 
autorem podręcznika Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych 
dla poziomu B2 i C1 (Kraków 2011). 

Tokimasa Sekiguchi – profesor polonistyki na Tokijskim Uniwersytecie Studiów 
Międzynarodowych; tłumacz. Zasłużony popularyzator kultury polskiej, w 1998 roku 
został uhonorowany odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jego arty-
kuły znalazły się m.in. w „Tekstach Drugich”, „Postscriptum Polonistycznym”, 
„Ruchu Literackim”; często gościnnie wykłada na polskich uniwersytetach. Prze-
łożył m.in. Treny Kochanowskiego, Historię literatury polskiej Miłosza, Matkę Joannę 
od Aniołów Iwaszkiewicza, Iwonę – księżniczkę Burgunda Gombrowicza. Był także 
redaktorem tomu Spotkania polonistyk trzech krajów – Chiny, Korea, Japonia (Tokio 2010). 

Anna Seretny – doktor habilitowana, adiunkt w Centrum Języka i Kultury Polskiej 
w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, glottodydaktyk. Jej zainteresowania nau-
kowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z nauczaniem i uczeniem się 
słownictwa w języku obcym, leksykografią pedagogiczną oraz dydaktyką języka 
odziedziczonego (heritage language). Jest autorką dwóch monografii Definicje i defi-
niowanie (1998) oraz Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego 
w świetle badań ilościowych (2011), a także ćwiczeń rozwijających sprawność czytania Kto 
czyta – nie błądzi (2006), Per aspera ad astra (2008) oraz obrazkowego słownika języka 
polskiego A co to takiego? (2003). Wraz z E. Lipińską napisała monografię ABC metody-
ki nauczania języka polskiego jako obcego (2005) i współredagowała m.in. Z zagadnień dydak-
tyki języka polskiego jako obcego (2006) oraz Sprawności przede wszystkim (2006). Od 2002 r. 
jest członkiem Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów działającego przy Pań-
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stwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, 
a także egzaminatorem z ramienia Komisji. 

Jolanta Tambor – doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny UŚ w Instytucie 
Języka Polskiego; dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jej zainteresowa-
nia naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka 
i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy 
science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokra-
jowców. Jest członkinią m.in. Komisji Kultury Języka Polskiego PAN, Towarzy-
stwa Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenia Polskich i Zagranicznych Na-
uczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego „Bristol”. Autorka ksią-
żek: Język polskiej prozy fantastyczno-naukowej (Katowice 1991), Mowa Górnoślązaków 
oraz ich świadomość językowa i etniczna (Katowice 2006, 2008), Oberschlesien – Sprache 
und Identität (Hildesheim 2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka 
i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, Warszawa 
2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka 
i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (Warszawa 2007); jest też redaktor-
ką wielu prac naukowych i popularnonaukowych. 

Maria Wacławek – doktorantka w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej 
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje rozprawę dok-
torską na temat (auto)stereotypu chłopaka i dziewczyny w aktualnych wypowie-
dziach młodzieży. Wcześniejsze pasje naukowe dotyczyły języka reklamy, a także 
emisji głosu i reguł poprawnej wymowy. Autorka kilkunastu artykułów na ww. 
tematy. Od 2003 r. związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Śląskiego. Prowadziła gościnne zajęcia z jpjo w Mołdawii, Kazachstanie, Niem-
czech, Francji i na Ukrainie. Obecnie pracuje jako lektor języka polskiego na Wę-
grzech na Uniwersytecie Debreczyńskim. 

Małgorzata Wójcik-Dudek – doktor, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka 
i Literatury Polskiej, nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława 
Wyspiańskiego w Będzinie. Autorka książki Przetrwać w okolicach mitu. Funkcje mity-
zacji w poezji Tadeusza Nowaka i współredaktorka książki Dziecko – język – tekst. Jej 
zainteresowania oscylują wokół dydaktyki literatury i zagadnień literatury dla dzie-
ci i młodzieży. 

Li Yinan – magister polonistyki, doktorantka na Wydziale Filologicznym UŚ, lektor 
języka polskiego na Wydziale Języków i Kultur Europejskich w Katedrze Języka 
Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Interesuje się polską litera-
turą współczesną, polską kulturą oraz komparatystyką. Jej najważniejsze publika-
cje to: Mickiewicz w oczach Chińczyków, Ekonomiczne i społeczne wpływy polskiej emigracji 
zarobkowej po wejściu Polski do Unii Europejskiej (w: Badania o językach i kulturach euro-
pejskich; wyd. 2006 i 2008), Polski system edukacyjny („Historia partii pekińskiej”), 
Polska współczesna literatura kobieca w oczach Chinki-polonistki (w: Literatura na świecie, 
t. 3, Obecności, 2010). Obecnie pisze pracę doktorską poświęconą recepcji literatury 
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polskiej w Chinach, w druku znajduje się jej podręcznik języka polskiego jako ob-
cego dla początkujących Chińczyków, pracuje także nad chińsko-polskim słowni-
kiem dyplomacji oraz podręcznikiem do przedmiotu „lektury z literatury polskiej 
(dla Chińczyków)”. 

Urszula Żydek-Bednarczuk – profesor, pracownik naukowy w Zakładzie Komunika-
cji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, media i dyskursy medialne, nowe 
media, lingwistyka kulturowa, pragmatyka, glottodydaktyka. Członek międzyna-
rodowego projektu CULTMEDIA, Członek Państwowej Komisji Poświadczenia 
Języka Polskiego jako Obcego. Autorka licznych rozpraw wydanych w kraju i za 
granicą, redaktorka tomów naukowych, współautorka podręczników z zakresu 
języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych: Mów i pisz po polsku (2001) oraz 
licealnych: Współczesna polszczyzna (1996), Barwy epok (2002, 2003, 2004). Monografie: 
Struktura tekstu rozmowy potocznej, 1994; Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, 2005. 

 



 


