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Wspóczesne ujÆcia kategorii rodzaju gramatycznego
w polszczy|nie a praktyka (glotto)dydaktyczna
– wprowadzenie
WstÆp
Celem niniejszego artykuâu jest przedstawienie koncepcji rodzaju gramatycznego istniejĊcych we wspóâczesnym językoznawstwie polonistycznym
i wskazanie moůliwoœci ich zastosowania w praktyce (glotto)dydaktycznej.
Dydaktykę języka (ojczystego i obcego) widzimy bowiem, podobnie jak
Jadwiga Kowalikowa, jako swego rodzaju pomost pomiędzy naukĊ a praktykĊ, pomiędzy językoznawstwem teoretycznym a stosowanym (por. Kowalikowa 2004, 87).
Koncepcje kategorii rodzaju gramatycznego
We wspóâczesnych opracowaniach językoznawczych występujĊ zasadniczo
dwie dychotomiczne koncepcje kategorii rodzaju gramatycznego1 – ujęcie


Przyjmujemy za KucaâĊ (1978b, 137), ůe „rodzaj gramatyczny rzeczowników jest takĊ ich
wâaœciwoœciĊ, która powoduje występowanie âĊczĊcych się z nimi innych odmiennych częœci
mowy w okreœlonych rodzajowych formach”.
1
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tradycyjne i podejœcia nowsze, których poczĊtki sięgajĊ poâowy lat 50. XX
wieku (Maľczak 1956).
W tym miejscu warto zaznaczyý, ůe oprócz kategorii rodzaju gramatycznego
istnieje rodzaj naturalny, tj. podziaâ rzeczowników oznaczajĊcych istoty ůywe, gâównie jednak osoby, ze względu na ich pâeý2. Tego typu klasa leksemów rzeczownikowych występuje równieů w językach niemajĊcych kategorii
rodzaju gramatycznego, np. w językach ugrofiľskich czy tureckich, a takůe
we wspóâczesnym angielskim3. Naturalny rodzaj męski i ůeľski jest w nich
wyraůany leksykalnie i morfologicznie (sâowotwórczo)4.
UjÆcie tradycyjne

W ujęciu tradycyjnym wyodrębnia się trzy rodzaje gramatyczne rzeczownika w liczbie pojedynczej, tj. męski, ůeľski i nijaki, oraz dwa rodzaje w liczbie mnogiej – męskoosobowy i niemęskoosobowy5. Podstawę tego podziaâu
stanowi âĊczliwoœý rzeczownika z przymiotnikiem, por.:
To jest dobry student, pies, komputer.
To jest dobra studentka.
To jest dobre ciastko.
To sĊ dobrzy studenci.
To sĊ dobre psy, komputery, studentki, ciastka.

Zob. Grzegorczykowa (2001a).
Rodzaj gramatyczny w angielszczyŭnie zaniknĊâ w XIII wieku.
4 Jako przykâad moůe posâuůyý język węgierski, gdzie istniejĊ liczne opozycje leksykalne, typu:
férfi ‘męůczyzna’ – asszony ‘kobieta’ i férj ‘mĊů’ – feleség ‘ůona’, oraz morfologiczne, np.: tanár ‘nauczyciel’ – tanárnŋ ‘nauczycielka’ i doktor ‘doktor, lekarz’, doktornŋ ‘pani doktor, lekarka’, sygnalizujĊce pâeý osoby. Rodzaj naturalny bywa niekiedy wyraůany bardziej precyzyjnie w bezrodzajowym języku węgierskim niů w posiadajĊcej rodzaj gramatyczny polszczyŭnie, por.: király ‘król’ –
királyné ‘królowa’, király ‘król’ – királynŋ ‘kobieta król’, gdzie zâoůenie királynŋ nie ma odpowiednika polskiego. Często pâeý osoby wyraůa się opisowo za pomocĊ rzeczownika assony ‘pani’, np.:
dekán assony ‘pani dziekan’, professzor asszony ‘pani profesor’ (por. Keszler, red., 2000).
5 Niniejszy artykuâ nie porusza kwestii rzeczowników plurale tantum typu paľstwo, sanie,
drzwi, nosze. Defektywnoœý tych rzeczowników dotyczy bowiem kategorii liczby, a nie rodzaju.
MajĊ one w zdecydowanej większoœci rodzaj niemęskoosobowy, a pluralia tantum jak wujostwo, stryjostwo sĊ nieliczne i wychodzĊ z uůycia (por. Tokarski 2001). Tego typu leksemy występujĊ równieů w językach bezrodzajowych, por. np. estoľskie formy typu püksid ‘majtki’,
kalsarid ‘kalesony’ (Erin, Stefaľczyk 2000) czy angielskie scissors ‘noůyczki’, clothes ‘ubranie’.
2
3
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i czasownikiem, por.:
Tu byâ student, pies, komputer.
Tu byâa studentka.
Tu byâo ciastko.
Tu byli studenci.
Tu byây psy, komputery, studentki, ciastka.
Podziaâ ten jest zakorzeniony w tradycji antycznej, gdzie podstawę wyodrębniania rodzaju gramatycznego stanowiâ nominativus, tj. casus rectus. PewnĊ
innowacjĊ względem języków klasycznych jest istniejĊcy w polszczyŭnie od
XVIII wieku rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy wyodrębniany na
podstawie form mianownika liczby mnogiej.
UjÆcia nowsze

W nowszych ujęciach podstawę podziaâu rzeczowników na rodzaje gramatyczne stanowiĊ przypadki zaleůne, tj. biernik lub dopeâniacz.
Koncepcja biernikowa

PrzyjmujĊc âĊczliwoœý form biernika jako podstawę klasyfikacji rodzajowej, moůna wyodrębniý w polszczyŭnie pięý rodzajów (za: Maľczak 1956):
męskoosobowy, np.: student, pracownik
męskoůywotny, np.: kot, komar
męskonieůywotny, np.: dom, park
ůeľski, np.: studentka, kobieta
nijaki, np.: ciastko, œniadanie
Terminy męskoůywotny i męskonieůywotny bywajĊ niekiedy zastępowane przez
okreœlenia męskozwierzęcy i męskorzeczowy (por. np. Baľko 2002).
Zwolennicy omawianej koncepcji zwracajĊ uwagę na fakt, ůe na podstawie
form biernika moůna uzyskaý cztery rodzaje w liczbie pojedynczej, tj.:
męskoůywotny, np.: tego dobrego studenta, psa
męskonieůywotny, np.: ten dobry komputer
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ůeľski, np.: tę dobrĊ studentkę
nijaki, np.: to dobre ciastko
i dwa w liczbie mnogiej:
męskoosobowy, np.: tych dobrych studentów
niemęskoosobowy, np.: te dobre psy, komputery, studentki, ciastka.
Naâoůenie się tych podziaâów daje w efekcie pięý wskazanych wyůej rodzajów gramatycznych (por. np. Laskowski 1998; Baľko 2002).
W koncepcji biernikowej oraz w omówionym wczeœniej ujęciu tradycyjnym
zwraca się uwagę na istnienie synkretyzmów form fleksyjnych, występujĊcych
zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej. W postaci singularis biernik
rzeczowników nieůywotnych jest równy mianownikowi, np. ten dobry komputer, natomiast biernik rzeczowników ůywotnych jest synkretyczny z dopeâniaczem, np. tego dobrego studenta, psa. W liczbie mnogiej z kolei biernik rzeczowników niemęskoosobowych jest równy mianownikowi, por. te dobre psy,
komputery, studentki, ciastka, biernik rzeczowników męskoosobowych jest zaœ
synkretyczny z dopeâniaczem, por. tych dobrych studentów.
Naleůy zaznaczyý, ůe w podejœciu do synkretyzmu biernika i mianownika
rzeczowników nieůywotnych istniejĊ pewne rozbieůnoœci. Jest faktem bezspornym i stosunkowo dobrze zbadanym, ůe znaczna częœý rzeczowników
nieůywotnych6 otrzymuje w bierniku męskoůywotnĊ koľcówkę -a, np.: fiata,
samsunga, poloneza, caâusa, papierosa, hamburgera. Częœý badaczy przekonanych
do koncepcji biernikowej dostrzega zasygnalizowane zjawisko i dokonuje
jego opisu (por. np. Wróbel 2001; Baľko 2002), inni przemilczajĊ wskazany
problem, twierdzĊc, ůe biernik rzeczowników nieůywotnych jest lustrzanym
odbiciem mianownika (por. Nagórko 1996, 133).
Omawiane ujęcie jest niejednolite: większoœý jego zwolenników wykorzystuje zaproponowany przez Witolda Maľczaka podziaâ rzeczowników na
pięý klas rodzajowych (por. np. Dunaj, red., 1995; Nagórko 1996; Laskowski
1998; Wróbel 2001; Baľko 2002, Dubisz, red., 2003), inni natomiast dopatrujĊ się istnienia aů dziewięciu rodzajów (Saloni 1976, 2007)7.

Nieůywotnych wedâug kryterium semantycznego.
Saloni (1976, 2007) oparâ swojĊ koncepcję na zróůnicowaniu form biernika liczby pojedynczej i mnogiej, uwzględniâ w niej równieů liczebniki, takůe zbiorowe. Wyróůnia on mianowicie trzy rodzaje męskie, rodzaj ůeľski, dwa podrodzaje nijakiego (pierwszy obejmuje rzeczowniki âĊczĊce się z liczebnikami zbiorowymi, np. pięcioro dzieci, cielĊt, drugi rzeczowniki âĊ6

7
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Warto podkreœliý, ůe na podstawie âĊczliwoœci biernika z formami przymiotników moůna wyodrębniý maksymalnĊ liczbę klas rodzajowych (tj. czterech rodzajów w liczbie pojedynczej i dwu w liczbie mnogiej). W innych
przypadkach zaleůnych, ze względu na synkretyzm form, liczba ta ograniczaâaby się do dwu rodzajów w liczbie pojedynczej, por.:
dopeâniacz: tego dobrego studenta, psa, ciastka – tej dobrej studentki
celownik: temu dobremu studentowi, psu, ciastku – tej dobrej studentce
narzędnik: tym dobrym studentem, psem, ciastkiem – tĊ dobrĊ studentkĊ
miejscownik: tym dobrym studencie, psie, ciastku – tej dobrej studentce
oraz jednego rodzaju w liczbie mnogiej, por.:
dopeâniacz: tych dobrych studentów, psów, ciastek, studentek
celownik: tym dobrym studentom, psom, ciastkom, studentkom
narzędnik: tymi dobrymi studentami, psami, ciastkami, studentkami
miejscownik: tych dobrych studentach, psach, ciastkach, studentkach.
Przytoczone przykâady wskazujĊ, ůe w liczbie pojedynczej moůna więc
mówiý o istnieniu rodzaju „nieůeľskiego” lub „męskonijakiego”, natomiast
w liczbie mnogiej – o jednej zneutralizowanej formie rodzajowej8. Fakt ten
nie dziwi, gdyů podobnie jest w wielu językach œwiata, m.in. w częœci języków indoeuropejskich czy afroazjatyckich, w których występujĊ tylko dwa
rodzaje gramatyczne – męski i ůeľski.
W tym miejscu warto podkreœliý, ůe w polszczyŭnie dominujĊ wâaœnie te
dwa rodzaje gramatyczne, tj. męski i ůeľski, obejmujĊce okoâo 90 proc. ogóâu leksemów rzeczownikowych, natomiast rodzaj nijaki stanowi jedynie okoâo 10 proc. rzeczowników (por. Stefaľczyk 2007).
Koncepcja dopeniaczowa

Oprócz omówionej koncepcji biernikowej istnieje oryginalne w swej istocie fleksyjne ujęcie kategorii rodzaju autorstwa Zofii Zaron (2004). Warszawska lingwistka, uznajĊc dystynkcję koľcówki dopeâniacza liczby poje
czĊce się z liczebnikami gâównymi, np. pięý okien, krzeseâ) oraz trzy rodzaje pluralia tantum
(rzeczowniki typu paľstwo, wujostwo; rzeczowniki typu drzwi, skrzypce, âĊczĊce się z liczebnikami
zbiorowymi; rzeczowniki typu spodnie, które mogĊ âĊczyý się z wyrazami pomocniczymi wyraůajĊcymi kwantyfikację).
8 Podobnie ujmuje tę kwestię Laskowski (1998, 210).
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dynczej -i || -y, a takůe wykâadniki fleksyjne mianownika oraz synkretyzm
form biernika lub jego brak, wyodrębniâa cztery klasy rodzajowe w liczbie
pojedynczej i pięý klas rodzajowych w liczbie mnogiej.
Do pierwszej klasy rodzajowej w liczbie pojedynczej autorka zaliczyâa
wszystkie rzeczowniki przybierajĊce w dopeâniaczu koľcówkę -i || -y, w tym
męskie typu cieœla, poeta. WyodrębnionĊ klasę Z. Zaron okreœla jako fleksyjny
rodzaj ůeľski. Klasę drugĊ tworzĊ rzeczowniki nieůeľskie, majĊce w dopeâniaczu koľcówkę -a oraz wykazujĊce synkretyzm dopeâniacza i biernika. Autorka okreœla tę grupę jako męskoůywotnĊ. Do klasy trzeciej badaczka zalicza
rzeczowniki nieůeľskie i niemęskoůywotne. Grupę tę charakteryzuje synkretyzm
mianownika i biernika. Rzeczowniki te mogĊ mieý w dopeâniaczu zarówno
koľcówkę -a, jak i -u. WyodrębnionĊ klasę autorka nazywa rodzajem męskoůywotnym lub – zgodnie z tradycjĊ – męskozwierzęcym. Do klasy czwartej naleůĊ
rzeczowniki zakoľczone w mianowniku na -e, -o, -ę, majĊce w dopeâniaczu koľcówkę -a. Grupę tę tworzy tradycyjnie rozumiany rodzaj nijaki.
W liczbie mnogiej Z. Zaron dzieli ogóâ leksemów na miękkotematowe, w tym
historycznie miękkie, tj. majĊce w dopeâniaczu koľcówkę -i || -y, oraz twardotematowe, tzn. majĊce zakoľczenie inne niů -i || -y. Ów podziaâ pozwoliâ
wyodrębniý jej klasę rzeczowników męskoosobowych i niemęskoosobowych. W ramach tych ostatnich autorka wydzieliâa rzeczowniki niemęskoosobowe nijakie i nienijakie, natomiast w obrębie nienijakich miękkotematowe
męskie i ůeľskie oraz niemiękkotematowe męskie i ůeľskie.
Naâoůenie się na siebie klas rodzajowych liczby pojedynczej i mnogiej daâo
badaczce podstawę do uzyskania pięciu klas rodzajowych:
± klasę pierwszĊ tworzĊ rzeczowniki ůeľskie niemęskoosobowe; rzeczowniki te majĊ w mianowniku liczby pojedynczej koľcówki -a, -i, -ø
(kobieta, lalka, mysz, sieľ)9;
± klasę drugĊ stanowiĊ rzeczowniki męskie ůywotne; leksemy te majĊ w mianowniku liczby pojedynczej koľcówki -ø oraz -o (châopiec, lekarz, wujcio);
± trzecia z wyodrębnionych klas to rzeczowniki męskie nieůywotne, majĊce w mianowniku liczby pojedynczej koľcówkę -ø (dom, stóâ, las);
± do klasy czwartej zaliczane sĊ rzeczowniki nijakie, których cechĊ dystynktywnĊ sĊ mianownikowe koľcówki -o, -e, -ę, -um (dziecko, okno, sâoľce);
± ostatniĊ z wyodrębnionych klas tworzĊ rzeczowniki męskoosobowe
(ůeľskie męskoosobowe i męskie męskoosobowe), majĊce w mianowniku liczby pojedynczej koľcówki -ø, -a, -o (poeta, maestro).

9

Przykâady zaczerpnięte z pracy Zaron (2004).
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Jak widaý, Zofia Zaron polemizuje zarówno z ujęciem tradycyjnym, jak
i koncepcjĊ biernikowĊ, na ich podstawie bowiem – jak twierdzi autorka –
nie moůna uzyskaý rozâĊcznych klas rodzajowych w obu liczbach, co byâo jej
zamierzeniem. Z drugiej strony omawiane podejœcie godzi w istniejĊcy w polszczyŭnie prymat rodzaju męskiego, męskoosobowego, gloryfikowanie męůczyzn i zwiĊzany z tym seksizm językowy10, w ujęciu Z. Zaron dominujĊ
bowiem terminy feminizujĊce, por. rodzaj ůeľski niemęskoosobowy, fleksyjny rodzaj ůeľski.
Dyskusja
Z przedstawionych koncepcji wynika, ůe rodzaj gramatyczny jest kategoriĊ
skâaniajĊcĊ językoznawców do ustawicznych poszukiwaľ, weryfikacji istniejĊcych poglĊdów i ustaleľ oraz do dokonywania nowych uœciœleľ.
W zwiĊzku z przedstawionymi ujęciami nasuwa się szereg refleksji. ZasadniczĊ kwestię stanowi znaczenie rzeczownika i jego forma podstawowa, jakĊ
jest primo impositio. To przecieů dzięki czynnikom semantycznym oraz postaci
fonetycznej i morfologicznej rzeczownika zarówno rodowity uůytkownik
polszczyzny, jak i cudzoziemiec uczĊcy się języka polskiego jako obcego
wiedzĊ, jakĊ koľcówkę naleůy przyporzĊdkowaý danemu rzeczownikowi
w przypadkach zaleůnych. Bez tej zasadniczej wiedzy poruszanie się w systemie fleksyjnym polskiego rzeczownika jest niemoůliwe, innymi sâowy: ani
biernik, ani dopeâniacz w ůaden sposób nie moůe stanowiý podstawy podziaâu rzeczownika na klasy deklinacyjne. Koncepcja taka wydaje się równieů
staý w sprzecznoœci z naturalnym rozwojem języka fleksyjnego jako takiego.
Trudno bowiem wyobraziý sobie, by najpierw wyksztaâciây się w nim przypadki zaleůne i to na ich podstawie uůytkownicy zadecydowali o przynaleůnoœci wyrazów do okreœlonego rodzaju gramatycznego11. Uznanie biernika
lub dopeâniacza za podstawę podziaâu rzeczownika na klasy rodzajowe
wprowadza znaczne utrudnienia do opisu języka polskiego. Na przykâad
fakt, ůe leksem pies jest rzeczownikiem rodzaju męskoůywotnego (męskozwierzęcego), jest relewantny wyâĊcznie z punktu widzenia biernika i do
10 O zdecydowanie niekorzystnym wizerunku kobiet utrwalonym w polszczyŭnie obszernie
piszĊ Karwatowska, Szpyra-Kozâowska (2010).
11 O powstaniu mowy i spekulacjach na temat prajęzyka piszĊ m.in. Jean Aitchison (2002)
i Martin Kuckenburg (2006).

78

POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE, 2017 • 1 (19)

peâniacza liczby pojedynczej, w wypadku pozostaâych form kazualnych liczby pojedynczej i mnogiej jest to informacja drugorzędna (2 na 14 form fleksyjnych rzeczownika).
Brak tradycyjnej terminologii odczuwalny jest zwâaszcza w odniesieniu
do czasownika w czasie przeszâym i trybie przypuszczajĊcym. Nasuwa się
bowiem pytanie: jak naleůy okreœliý rodzaj gramatyczny form byâ czy byâbym w czystej, nieuwzględniajĊcej znaczenia leksemów, analizie morfologicznej? Formy czasownika w czasie przeszâym i trybie przypuszczajĊcym
wskazujĊ wyraŭnie na istnienie trzech rodzajów w liczbie pojedynczej (męskiego, ůeľskiego i nijakiego) oraz dwu w liczbie mnogiej (męskoosobowego i niemęskoosobowego). Fakt ten dowodzi sâaboœci koncepcji biernikowej.
Naleůy takůe podkreœliý, ůe klasa rzeczowników ůywotnych występuje we
wszystkich fleksyjnych językach sâowiaľskich (oprócz buâgarskiego i macedoľskiego, pozbawionych fleksji imiennej). W językach wschodniosâowiaľskich kategoria ta dodatkowo obejmuje liczbę mnogĊ, stĊd biernikowe formy
ja vižu malÿikov, ženšÿin, korov, riebiat (dosâownie: ja widzę châopców, kobiet, krów,
dzieci). Moůe więc dziwiý, ůe w innych językach sâowiaľskich pojawia się
biernik; choý ůywotnoœý stanowi w nich kategorię bardziej rozbudowanĊ niů
w polszczyŭnie, nie staâa się podstawĊ podziaâu rzeczowników na klasy rodzajowe. Skoro tam gdzie kategoria ta jest rozleglejsza, nie stanowi ona kryterium wyjœciowego, nie powinna go takůe stanowiý w polszczyŭnie.
Ponadto stosowanie podziaâu przyjętego w większoœci języków (rodzaj
gramatyczny jest obecny równieů w językach niemajĊcych kategorii przypadka, np. w wielu postfleksyjnych językach romaľskich), a co za tym
idzie – posâugiwanie się bardziej uniwersalnym aparatem pojęciowym
pozwala efektywniej porównywaý zjawiska językowe występujĊce w badanych kodach12.
Wydaje się więc, ůe zbyt wiele argumentów przemawia za tym, by przypadków zaleůnych nie czyniý podstawĊ klasyfikacji rodzajowej w polszczyŭnie i pozostaý przy usankcjonowanym tradycjĊ podziale klasycznym,
który ze względu na swe niezaprzeczalne walory ma nadal wielu zwolenników.


12 UporzĊdkowanie kwestii merytorycznych i ujednolicenie terminologii (zob. ESOKJ
2003) sprawiâo, ůe glottodydaktycy europejscy uzyskali wspólnĊ podstawę, dzięki której moůliwe jest opracowanie i porównywanie programów języków nowoůytnych, inwentarzy, egzaminów oraz podręczników. Wspólna baza terminologiczna uâatwia takůe dyskusję i wymianę
doœwiadczeľ między dydaktykami z róůnych krajów.
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Gramatyka opisowa
a gramatyka pedagogiczna
Nie ulega wĊtpliwoœci, ůe wiedza o języku docelowym jest niezbędna w procesie nauczania. Pozwala ona nie tylko okreœliý, czego i na jakich poziomach
zaawansowania uczyý, lecz takůe wskazaý, „jak ma się dokonywaý gradacja
materiaâu, czego naleůy uczyý w pierwszej kolejnoœci, a co moůna (i dlaczego)
odâoůyý na póŭniej” (Miodunka 1992, 15).
Kategoria rodzaju jest jednym z pierwszych zagadnieľ gramatycznych, jakie poznajĊ uczĊcy się polszczyzny cudzoziemcy, a choý przy ich spiralnym
wprowadzaniu nie ze wszystkimi jej aspektami sĊ zaznajamiani na pierwszych lekcjach języka, to – by prawidâowo (poprawnie i fortunnie) formuâowaý najprostsze nawet komunikaty – muszĊ wiedzieý, jak przydzielaý rzeczowniki do okreœlonych klas rodzajowych. MuszĊ więc znaý kryterium ów
przydziaâ umoůliwiajĊce.
Modele gramatyczne tworzone przez badaczy języka dajĊ wglĊd w jego
strukturę. PozwalajĊ dotrzeý do istoty zachodzĊcych w nim zjawisk. Gramatyka akademicka z zaâoůenia jest więc dogâębna i wnikliwa w „zauwaůaniu i nazywaniu zjawisk i faktów językowych, definiowaniu ich, grupowaniu, odróůnianiu od innych, a takůe w ustaleniach klasyfikacyjnych i typologicznych” (Karolczuk 2014, 90). To ona następnie staje się kanwĊ dla
opracowaľ mniejszych, bardziej pragmatycznych, powstajĊcych na potrzeby
edukacji. Opis teoretyczny jednakůe, choý stanowi podstawę tego sporzĊdzanego na potrzeby (glotto)dydaktyki, nigdy nie jest z nim toůsamy. (Glotto)dydaktyczna celowoœý opisu gramatycznego, zdaniem Agnieszki Karolczuk (2014, 92), zakâada bowiem dwojakĊ jego funkcjonalnoœý pragmatycznĊ. TworzĊc go, trzeba wyâaniaý kategorie gramatyczne o nazwach
sugerujĊcych ich funkcje, jednoczeœnie opisujĊc i pokazujĊc zasady budowy
języka w sposób, który będzie sprzyjaâ jego opanowywaniu (przyswajaniu)13.

13 Zdaniem Karolczuk „jednym z przejawów funkcjonalnoœci opisu gramatycznego jest
‘przekâadalnoœý’ dydaktyczna sformuâowaľ tego opisu. Na przykâad informacja o tym, ůe
zdania dzielĊ się na pojedyncze i zâoůone w zwiĊzku z zawartĊ w nich liczbĊ orzeczeľ, jest
maâo funkcjonalna, ‘nieprzekâadalna’ na coœ przydatnego uczĊcemu się języka obcego (…).
Jednak nazwanie zdaniem zâoůonym struktury zawierajĊcej co najmniej dwie róůne informacje o jakichœ dziaâaniach/stanach oraz wyraůenia âĊczĊcego te informacje – sprzyja zwróceniu
uwagi na te struktury, porównaniu ich z wieloma podobnymi we wâasnym języku, przyswojeniu funkcji i znaczeľ spójników i innych wskaŭników zespolenia” (Karolczuk 2014, 92).
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Nie moůe się jednak odbywaý, co dobitnie podkreœla badaczka, kosztem
prawdziwoœci wiedzy o nim14.
Wedâug A. Karolczuk jednym z podstawowych przejawów wspomnianej
funkcjonalnoœci jest przekâadalnoœý sformuâowaľ na język (glotto)dydaktyki,
czyli na język rzeczywistoœci szkolnej. Opisy w gramatykach akademickich sĊ
bowiem zbyt zâoůone, by mogli z nich korzystaý niespecjaliœci (uczniowie)
lub osoby o niepeânych kompetencjach językowych (uczĊcy się danego języka jako obcego). Forma przekazu musi więc zostaý dostosowana do potrzeb
i moůliwoœci przyszâych uůytkowników, dla których (a przynajmniej ich zdecydowanej większoœci) poznawany język ma byý uůytecznym i sprawnym narzędziem komunikacji, nie zaœ obiektem studiów i analiz. Nie ulega jednak
wĊtpliwoœci, ůe sprawne wâadanie językiem, efektywne w nim komunikowanie, wiĊůe się z poznaniem jego systemu15, któremu trzeba się podporzĊdkowaý16. Waůnym przejawem funkcjonalnoœci opisu (glotto)dydaktycznego
jest to, ůe poza objaœnieniem budowy struktur gramatycznych musi on takůe
zawieraý informacje dotyczĊce niesionego przez nie znaczenia. UczĊcy się
powinni przecieů wiedzieý nie tylko, jak danĊ formę utworzyý, jak jĊ skategoryzowaý, lecz takůe, a moůe przede wszystkim – jakie niesie znaczenie,
w jakich sytuacjach komunikacyjnych moůna się niĊ posâugiwaý.
Opis (glotto)dydaktyczny ma byý zatem prosty, zrozumiaây, funkcjonalny
i niesprzeczny z faktami językowymi, ma umoůliwiaý uczĊcym się efektywne
dziaâania komunikacyjne. Powinien teů mieý ukâad hierarchiczno-spiralny.
Hierarchizacja zagadnieľ gramatycznych, nieobecna w ujęciach teoretycznych, w których wszystkie zagadnienia majĊ tę samĊ wagę, jest nieodzow
Gramatykę na potrzeby uczĊcych się trzeba bowiem upraszczaý, nie faâszujĊc przy tym
struktury języka.
15 W naszej opinii, aby dobrze posâugiwaý się narzędziem, jakim jest język, trzeba znaý zasady jego funkcjonowania. Œwiadome i refleksyjne uůycie języka, na które coraz częœciej zwraca się uwagę w opracowaniach glottodydaktycznych (czasopismo „Neofilolog” kilka tomów
poœwięciâo refleksyjnemu nauczaniu/uczeniu się), nierozerwalnie wiĊůe się z wiedzĊ o nim,
rozumieniem rzĊdzĊcych nim zasad.
16 Maâgorzata Kita okreœla gramatykę mianem domeny przymusu, pragmatykę nazywa zaœ domenĊ wolnoœci. Gramatyka pozwala bowiem „mówiĊcemu z ograniczonej liczby elementów
tworzyý nieskoľczenie wiele wypowiedzi, pragmatyka daje z kolei moůliwoœý wyboru z ograniczonego repertuaru œrodków adekwatnego elementu językowego” (Kita 2002, 356). Aby
wâadaý językiem obcym, naleůy więc nie tylko znaý struktury danego języka, czyli kod, trzeba
takůe wiedzieý, jakie znaczenie one niosĊ oraz jak ich uůywaý w aktach komunikacji i jak âĊczyý je w logiczne ciĊgi wypowiedzi; innymi sâowy, wiedzieý, w jaki sposób posâugiwaý się
kodem.
14
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nym elementem struktury opisu (glottodydaktycznego), poszczególne kwestie sĊ w nim bowiem prezentowane od âatwiejszych po trudniejsze, od tych
o wysokiej frekwencji (komunikacyjnie noœnych) po te rzadziej uůywane.
Spiralnoœý wâaœciwa procesowi dydaktycznemu17 sprawia zaœ, ůe ich opis nie
zawsze jest w peâni wyczerpujĊcy. Stopieľ jego szczegóâowoœci wyznacza
bowiem rodzaj i zakres dziaâaľ językowych oczekiwanych od uczĊcych się
na danym etapie ksztaâcenia18 (zob. ESOKJ 2003).
Opis struktur gramatycznych na potrzeby glottodydaktyki moůe teů charakteryzowaý niejednolitoœý metodologiczna, która nie jest dopuszczalna
w przypadku gramatyki akademickiej. WspóâczesnĊ glottodydaktykę na wielu pâaszczyznach cechuje inter-, a nawet transdyscyplinarnoœý. Nic więc
dziwnego, ůe autorzy opisów gramatycznych sięgajĊ do róůnych podejœý metodologicznych (strukturalnych, kognitywnych czy generatywnych)19.
ReasumujĊc dotychczasowe rozwaůania, naleůy stwierdziý, ůe o ile celem akademickiej, naukowej gramatyki teoretycznej pozostaje wyczerpujĊcy, dokâadny,
metodologicznie jednolity opis faktów językowych, o tyle w przypadku gramatyki pedagogicznej cel ten jest trojaki: ukazanie budowy (sposobów) tworzenia
danej struktury, jej znaczenia bĊdŭ znaczeľ oraz moůliwych zakresów (kontekstów) uůycia. Poniewaů gramatyka ta jest przeznaczona dla osób o niepeânej
kompetencji językowej, którĊ dzięki niej będĊ mogli efektywnie rozwijaý, stosowane w jej ramach rozwiĊzania (dotyczy to zwâaszcza definicji oraz reguâ) powinna cechowaý prostota, funkcjonalnoœý i niski stopieľ sformalizowania.
Rodzaj gramatyczny w perspektywie glottodydaktycznej
Która z omówionych koncepcji rodzaju gramatycznego ma zatem największe zastosowanie w glottodydaktyce polonistycznej? W œwietle sformuâowanych wczeœniej uwag oraz wymagaľ stawianych opisom pedagogicznym
powinno to byý ujęcie klasyczne.

Do wielu zagadnieľ powraca się na kolejnych poziomach zaawansowania.
Wiadomo na przykâad, ůe uczĊcy się, którzy rozpoczynajĊ naukę języka (A1), systemowo
poznajĊ mianownik liczby mnogiej wyâĊcznie rzeczowników niemęskoosobowych. Dopiero
na kolejnym poziomie poznajĊ koľcówki rzeczowników męskoosobowych.
19 Czystoœý metodologiczna byâaby zaletĊ, gdyby za pomocĊ jednej metody daâo się opisaý
wszystkie fakty, wyjaœniý róůne zjawiska i procesy gramatyczne, na co sâusznie zwraca uwagę
M. Kita (2002), autorka interesujĊcego podręcznika do nauczania gramatyki.
17

18
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Analiza opracowaľ przeznaczonych do nauczania języka polskiego jako obcego pokazuje, ůe w zdecydowanej większoœci z nich, zgodnie z oczekiwaniami,
stosowany jest tradycyjny podziaâ rzeczowników na klasy rodzajowe. Widaý to
zarówno w pozycjach starszych, sprzed kilkudziesięciu lat, jak i obecnie powstajĊcych. Ujęcie takie pojawia się zarówno w opracowaniach teoretycznych adresowanych do uczĊcych się i/lub nauczycieli języka polskiego jako obcego (por.
np. Zgóâkowa, red., 1994–2005; Bartnicka, Satkiewicz 1990; Bielec 2001; Cieœlikowa 2002; Swan 2002; Stefaľczyk 2007; Wâodarczyk 2009; Madelska, Warchoâ-Schlottman 2013; Macioâek 2016), jak i w licznych podręcznikach20 (zob. m.in.
Janowska, Pastuchowa 2005; Maâolepsza, Szymkiewicz 2005; Stempek i in.
2010; Piotrowska-Rola, Porębska 2013) oraz sâownikach pedagogicznych (zob.
m.in. Mędak 1997, 2004, 2005; Zgóâkowa 2008, 2009).
Klasyczny podziaâ przyjĊâ takůe przed laty zespóâ Zofii Kurzowej badajĊcy
strukturę wspóâczesnego języka polskiego. Jest to o tyle istotne, ůe rezultaty
analiz iloœciowych opracowanych przez badaczy krakowskich21 zostaây następnie wykorzystane przez komisję ekspertów, która stworzyâa pierwsze,
oparte na rzetelnych danych naukowych, programy nauczania języka polskiego jako obcego (Miodunka, red., 1992). W nowej wersji programów22
przygotowanej przez zespóâ Centrum Języka i Kultury Polskiej w Œwiecie UJ
(zob. Janowska i in. 2011, 2016) takůe wykorzystano koncepcję klasycznĊ.
Jest ona obecna równieů w Standardach wymagaľ egzaminacyjnych Paľstwowej
Komisji Poœwiadczania Znajomoœci Języka Polskiego jako Obcego (2003,
2016), dokumencie stanowiĊcym podstawę opracowywania testów biegâoœci
językowej w polszczyŭnie przeprowadzanych obecnie na wszystkich poziomach zaawansowania (od A1 do C2).
JednĊ z nielicznych prac odwoâujĊcych się do koncepcji biernikowej23 jest
Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców Zofii Kalety (1996). Trudno po
20 Nie sposób przywoâaý ich wszystkich; wskazane tutaj cieszĊ się w ostatnich latach największĊ popularnoœciĊ i przeznaczone sĊ na najniůszy poziom nauczania, kiedy uczĊcy się
stykajĊ się po raz pierwszy z kategoriĊ rodzaju gramatycznego.
21 Z badaľ wynika (zob. Miodunka 1992), ůe najbardziej funkcjonalnie obciĊůone rodzaje
to w liczbie pojedynczej męski, ůeľski (61,69 proc. uůyý), w liczbie mnogiej zaœ – niemęskoosobowy (24,64 proc.).
22 Jej przygotowanie wymusiâa zmieniajĊca się rzeczywistoœý, a zwâaszcza publikacja Rady
Europy, tj. Europejski system opisu ksztaâcenia językowego: nauczanie, uczenie się, ocenianie (zob.
ESOKJ 2003), wprowadzajĊca w miejsce dotychczasowej trzystopniowej skali poziomów
biegâoœci językowej (poziom poczĊtkujĊcy, œrednio zaawansowany i zaawansowany) skalę szeœciostopniowĊ (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
23 Tj. koncepcji pięciu rodzajów.
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wiedzieý, dlaczego autorka zdecydowaâa się na jej wykorzystanie, gdyů jest
ona zdecydowanie mniej przyjazna uczĊcym się. Wymaga bowiem uruchomienia innego typu myœlenia o rodzaju, które choý samo w sobie logiczne, wiĊůe
się z opanowaniem terminów i ich umiejętnym stosowaniem, co przy nikâej
niekiedy wiedzy metajęzykowej uczĊcych się24 staje się problematyczne.
Podsumowanie
Na zakoľczenie rozwaůaľ warto raz jeszcze podkreœliý, ůe tradycyjny podziaâ na klasy rodzajowe ma dwie zasadnicze zalety: z jednej strony jest
przejrzysty, zrozumiaây, przystępny, nie wprowadza komplikacji, z drugiej
natomiast jest to podziaâ uniwersalny, obecny w gramatykach innych języków, pozwalajĊcy na prowadzenie skutecznego dyskursu glottodydaktycznego. Nie dziwi więc, ůe to do niego odwoâuje się zdecydowana większoœý
opracowaľ przygotowanych dla uczĊcych/uczĊcych się polszczyzny jako języka obcego.
Jesteœmy zdania, ůe koncepcje biernikowa i dopeâniaczowa powinny byý
znane nauczycielom języka, tworzĊc częœý zaplecza teoretycznego ich warsztatu dydaktycznego. Im dogâębniejsza bowiem wiedza uczĊcego o języku,
tym mniej problemów napotyka on z wyjaœnianiem pozornych jedynie zawiâoœci, tym âatwiejsze stajĊ się dla niego niefaâszujĊce rzeczywistoœci językowej uproszczenia25. Podstawę warsztatu metodycznego musi stanowiý wiedza merytoryczna.
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Contemporary approaches to the practice of determining grammatical gender
and teaching Polish as a foreign language
In contemporary Polish linguistics, there are two approaches to determining grammatical
gender classes: the traditional and the contemporar formal. According to the traditional concept, derived from the classical school, the nominative case is the basis for the division into
gender classes. In modern Polish language, the traditional approach distinguishes the following classes: masculine, feminine, and neutral and in the plural form there is also the masculine-personal and non-masculine-personal. On the other hand, in the contemporary approach
the basis for division into gender classes is the accusative case, and less frequently, the genitive case. In didactic practice however, and especially in teaching Polish as a foreign language,
the traditional approach is applied as it is the most transparent, understandable and accessible
to learners.
Keywords: grammatical gender, noun, Polish language teaching and learning, pedagogical
grammar

