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PRESCRIPTUM
Drogi Czytelniku,
oddajemy do Twoich rąk kolejny — jubileuszowy, bo pięćdziesiąty, numer Postscriptum. Nie chcemy w jakiś szczególny sposób czcić tej rocznicy, niech na tę okoliczność wystarczy dołączony do numeru spis zawartości czasopisma począwszy od numeru próbnego po niniejszy. Natomiast
w treści zeszyt ten stanowi kontynuację numeru poprzedniego — poświęcamy go problemom i tematom ważnym dla nauczania języka, literatury i
kultury polskiej, poszerzając zagadnienie o dydaktykę w szkołach polskich.
Mamy nadzieję, że lektura będzie owocna.
Redakcja
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Polskie kino 1945-1960 jako wolny
g³os w zniewolonym kraju
Wyk³ad inauguracyjny Andrzeja Wajdy,
wyg³oszony na uroczystoœci otwarcia
XV letniej szko³y jêzyka, literatury i kultury polskiej
w Cieszynie
Magnificencjo, drodzy uczestnicy dzisiejszego spotkania! Muszę powiedzieć, że tytuł „Polskie kino 1945-1960 jako wolny głos w zniewolonym
kraju” ze zdziwieniem dopiero dzisiaj przeczytałem i pomyślałem sobie,
że to jakaś kontradykcja in adiecto w tym tytule, bo albo kraj jest zniewolony niedostatecznie i wtedy może w nim być wolny głos, albo ten głos
nie jest jednak całkowicie wolny. I tutaj przypomniałem sobie wspaniałą
maksymę filozoficzną księdza Józefa Tischnera, który, mówiąc o prawdzie,
powiedział, że istnieją trzy prawdy: cała prawda, półprawda i wreszcie
gówno-prawda.
Trzeba by się więc zastanowić, jaką prawdę moglibyśmy powiedzieć
i czy mamy prawo do tego, żeby mówić o sobie, że w zniewolonym kraju
byliśmy wolnym głosem. Myślę, że trzeba przede wszystkim odpowiedzieć
sobie, jak komunikuje się sztuka z widownią.
Nim opowiem, jak historycznie przebiegał ten proces, najpierw może
spróbuję wprowadzić uczestników dzisiejszego zebrania w problem samej
komunikacji pomiędzy sztuką, w tym wypadku kinematografią, a widownią. Myślę, że widownia kinowa przyjmowała to, co mieliśmy jej do zakomunikowania, w jakiś szczególny sposób. Przyjmowała tę prawdę, którą
chcieliśmy im przekazać w takiej formie, w jakiej mogliśmy ją wypowie-
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dzieć. Trzeba pamiętać, że sztuka nigdy nie była prawdziwie wolna. Zawsze istniały niezręczne pytania. Przecież w Ewangelii też jest niezręczne
pytanie o to, co się komu należy: „cesarzowi — co cesarskie, Bogu — co
boskie”. Wszyscy wyznawcy wiedzieli, że cesarzowi trzeba…, ale Bogu
prawdziwie się na-leży. Wydaje mi się, że to był zwrot do tych, którzy w
to wierzyli i to właśnie chcieli usłyszeć.
Co wiedziała nasza widownia, kiedy my robiliśmy pierwsze filmy Polskiej Szkoły Filmowej? Wiedziała na pewno jedno, że wojna nie zakończyła się tak, jak się miała zakończyć, że pozostała jakaś gorycz i ta gorycz przenikała ze społeczeństwa do sztuki. Kogo dotyczyła owa gorycz,
kto był tą rozgoryczoną grupą? W pierwszym rzędzie była nią grupa inteligencji (w dodatku grupa inteligencji polskiej), która została skutecznie
przetrzebiona przez jedną i drugą stronę prowadzącą z Polską wojnę. Przez
Niemców, przez hitlerowców poprzez obozy koncentracyjne, a przez stronę sowiecką poprzez mord katyński. To wydarzenie dotyczyło nie tylko
oficerów, ale w ogromnym stopniu polskiej inteligencji, która została zmobilizowana do udziału w wojnie. Alianci pozostawili nas Stalinowi w Jałcie. To z kolei wybory oszukane już po wojnie…
A czego chciała władza komunistyczna? Osłabienia. Czy odpowiadało
jej rozgoryczenie inteligencji? Rozgoryczony człowiek jest zawsze osłabiony. W związku z tym, czy to nie było władzy sprzyjające? Co mówiła
władza komunistyczna? Podporządkujcie się! Musimy się podporządkować
Związkowi Radzieckiemu, bo to jest jedyny nasz sojusznik, który wyszedł
nam naprzeciw, a wszyscy inni nas zostawili. Ten problem zaistniał w świadomości społecznej m.in. dzięki naszym filmom, dzięki polskiej literaturze, bo polskie kino było fragmentem większej całości. Nie byliśmy osamotnieni w naszych działaniach. Literatura była głosem ludzi tak samo jak
my myślących.
Zastanówmy się teraz, czym jest kino? Kino jest przede wszystkim obrazem, ponieważ zaczęło się od niemego kina. A potem stało się już i dźwiękiem. Teraz jest obrazem i dźwiękiem, ale w takiej właśnie kolejności.
Czym jest ideologia? Jak jest wyrażana ideologia? Ideologia zawsze jest
wyrażona w słowach. Słowa te są w jakiś sposób uświęcone przez swoją
wagę. Wyrażają to, a nie co innego. Słowo jest dla ideologa ważniejsze niż
cokolwiek innego.
Ale kino jest nie tylko słowem, jest równocześnie (najpierw) obrazem.
W związku z tym, tu już istnieje pewna możliwość gry pomiędzy widownią a nami jako tymi, którzy robią film. Tak, jak zakochany widzi w swojej ukochanej kobiecie to, co chce zobaczyć, a co nie wszyscy widzą, tak i
widownia chce w filmie zobaczyć to coś. Możecie powiedzieć: „no, doPOSTSCRIPTUM 2005
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brze, ale w takim razie wasze filmy były elitarne, one nie docierały do
wszystkich, tylko do wtajemniczonych!” Nie, okazało się właśnie, że dziwnym trafem wie-le z tych filmów przeszło przez cały świat i przemówiło
tak samo i do innych. Jak to się stało, to już jest sprawa do zbadania raczej dla historyków kina. Raczej dla tych, którzy tym problemem się zajmują.
W każdym razie ideologie wyrażają się w słowach, czyli Ojcze nasz…
a nie „nasz ojcze”. Bóg, Honor i Ojczyzna, a nie najpierw Honor, potem
Bóg, a na końcu Ojczyzna. A może Ojczyzna na początku? Nie, tu nie ma
żadnego „ale”. Musi być tak, a nie inaczej. W związku z tym cenzura ścigała przede wszystkim słowa. Bo łatwiej ścigać gotowe formuły. Ale jak
powiedziałem, kino nie jest tylko słowem, kino jest słowem i obrazem. Tak
więc gra między jednym i drugim dawała na pewno większą szansę nam,
filmowcom niż pisarzom. Chociaż i oni mieli swoje sposoby powiedzenia
prawdy, żeby porozumieć się ze swoją publicznością jak gdyby ponad głową
cenzury. My mó-wiliśmy ponad głowami tych, którzy finansowali filmy,
którzy stworzyli kinematografię państwową, bo pracowaliśmy wtedy, oczywiście, w kinematografii państwowej.
Aby uczynić ten problem bardziej zrozumiałym, spróbuję dać przykład
mojego filmu. Może część z państwa ten film widziała, więc łatwiej będzie mi to wytłumaczyć. Myślę o filmie Popiół i diament. W Popiele i diamencie ostatnia scena, scena śmierci bohatera na śmietniku była bardzo
pilnie badana pod różnymi kątami, również przez czynniki polityczne. Czy
ta scena może iść, czy ta scena nie może iść, czy ma być wycięta z filmu,
czy może zostać w filmie? Dlaczego odbywała się taka dyskusja? Bo władza, patrząc na ekran, myślała w taki sposób: kim jest ten, kogo zabijają
na śmietniku? To jest przeciwnik naszego systemu. Podniósł rękę na człowieka, który ten system utwierdza, na sekretarza partii. Jak może się kończyć film? Jego śmiercią. A gdzie? Na śmietniku, bo śmietnik jest najlepszym miejscem, w jakim ci, którzy nie rozumieją historii, powinni przepaść. Tak rozumowała władza, która w końcu pozwoliła pokazać film z
takim zakończeniem. Ale wi-downia, która przyszła do kina, spojrzała na
tę samą scenę zupełnie inaczej. Kto jest na ekranie? Nasz chłopiec w ciemnych okularach, jakiś nasz bohater. Wspaniały talent Zbyszka Cybulskiego
był tutaj największym atutem wobec widowni. I ten chłopiec ginie, zabijają go na śmietniku i on umiera na śmietniku. Czy to jest w porządku?
Czy my się możemy z tym zgodzić?
Dwa zupełnie różne spojrzenia na ten sam obraz na ekranie. Gdybym
zamiast tego obrazu miał to opisać słowami, nic by z tego nie wyszło, bo
w słowach byłoby to zdefiniowane tak albo inaczej. W powieści Jerzego
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Andrzejewskiego, która powstała znacznie wcześniej niż film, dochodzi
scena dialogowa, którą ja z całą świadomością wyrzuciłem z filmu — żołnierze, którzy zabijają naszego młodego bohatera, biegną i nagle wołają
do niego: Czło-wieku, po coś uciekał? Uciekał, to strzelali do niego i go
zastrzelili. Ale my już byliśmy w 1956 roku i wiedzieliśmy dobrze, przed
czym uciekał nasz bo-hater. Wiedzieliśmy dobrze i widownia wiedziała, że
nie inny los by go w każdym przypadku spotkał. W związku z tym pozbyłem się, oczywiście, za świa-domością i wiedzą autora, Jerzego Andrzejewskiego, tegoż dialogu i omawiana scena jako obraz przemówiła silniej,
niż to mógł zrobić jakikolwiek dialog.
Spróbuję opowiedzieć teraz, jak to się stało w ogóle, że pojawiło się
pol-skie kino i miało szansę przemówić do polskiej widowni w bardziej
swobodny sposób niż może w innych krajach socjalistycznych. Zacznę od
tego, że w 1945 roku nie istniała żadna pozostałość kinematografii przedwojennej. Studia filmowe w Warszawie zostały zniszczone, a żadnych innych studiów w kraju nie było. Większość tych, którzy pracowali dla przedwojennej kinematografii — zwłaszcza reżyserów — wyemigrowała. Tuż po
wojnie odbudowali polską kinematografię ludzie, którzy przyszli ze Związku Radzieckiego razem z polską armią. Wszyscy mieli stopnie wojskowe.
Kiedy zaczynałem jako asystent pracować w wytwórni w Łodzi, mówiłem
do reżysera: panie pułkowniku. Potem miałem wyższy stopień, to już mówiłem: panie reżyserze, a jeszcze poźniej, jak już sam zacząłem robić filmy, to zacząłem mówić do niego: panie Aleksandrze. Taka była gradacja.
Ale zaczęło się od tego, że mówiłem do niego: panie pułkowniku. To miało wielki wpływ, ponieważ owa czołówka filmowa bardzo szybko zmontowała przemysł filmowy w Polsce. Między innymi przywozili do Polski
zdobyty w Niemczech sprzęt filmowy, którego w Polsce w ogóle nie było.
Łódź była niezniszczonym miastem, a Warszawa w całkowitej ruinie.
Szyb-ko zmontowaną więc w Łodzi wytwórnię filmową, a przy niej szkołę
filmową. To jest też pewien ewenement: wtedy produkowaliśmy trzy filmy
i było trzech reżyserów, którzy mogli robić te filmy. Jednak nasi starsi
koledzy, któ-rzy tę kinematografię budowali, uważali, że szkoła jest koniecznie potrzebna. Kim oni byli? Kim byli przedtem? Przed wojną większa ich część stanowiła klub dyskusyjny i ów klub dyskusyjny nagle dostał
szansę realizowania swoich ideałów. Jakiego chcieli kina? Chcieli kina
europejskiego, nie chcieli kina rozrywkowego, nie chcieli głupkowatych
komedii. Pragnęli jakiegoś innego kina, które mogłoby uczestniczyć w
europejskiej kinematografii.
Równocześnie — jak wspomniałem — powstał przemysł filmowy, powstała szkoła filmowa. Ci sami ludzie, którzy tworzyli ten przemysł, w
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większości uczestniczyli też jako nauczyciele w naszej szkole. Czegośmy
nie chcieli? Właśnie nie chcieliśmy przedwojennego kina. Jednak „Start”,
bo tak się nazywała grupa dyskusyjna, która tworzyła polską kinematografię po wojnie, miała wpływ na program Szkoły Filmowej. I chociaż, kiedy
wchodziłem do Szkoły Filmowej w 1949 roku, wisiało tam duże hasło:
„Film jest dla nas najważniejszy — Lenin”, wcale nie byliśmy szkołą leninowską.
Ja tutaj na festiwalu, który zakończył się właśnie wczoraj (Era — Nowe
Horyzonty) pokazałem filmy, które zobaczyłem w Szkole Filmowej. Awangardę francuską, awangardę niemiecką. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego nie
pokazywali tylko filmów radzieckich? Nie pokazywali, bo chcieli z nas zrobić kino europejskie. Chcieli, żebyśmy wyszli na świat, a nie mogliśmy
wyjść na świat, nie znając kina światowego. To był bardzo istotny etap.
Jak wyobrażali sobie to nasi starsi koledzy, którzy stworzyli polską kinematografię? Oni — a myślę, że i pewne ugrupowania polityczne — spodziewali się, że w Polsce gospodarka będzie gospodarką spółdzielczą, a
nie państwową. Dlatego pierwsze grupy filmowe, które powstały po 1945
roku nazywały się Spółdzielnia Autorów Filmowych. Właśnie „autorów”,
a teraz mówi się: „kino autorskie”. Oni w 1945 roku powiedzieli: my będziemy spółdzielnią. Spółdzielnią, czyli będziemy działać na rzecz społeczeństwa, będziemy robić filmy autorskie, za które każdy z nas będzie
ponosił odpowiedzialność. Nie państwo i nie minister kinematografii, tylko autor. Tym sposobem wytworzyła się zupełnie nowa i inna sytuacja niż
była przed wojną w polskim kinie. Powstały grupy, na czele których stał
ktoś, kto politycznie reprezentował zespół filmowy. Wokół niego gromadzili się: kierownik literacki, który prowadził prace literackie, szef produkcji, który prowadził prace or-ganizacyjne i produkcyjne, filmowe, wokół
niego gromadziliśmy się my, mło-dzi filmowcy, gdyż nie było nikogo innego, tylko my. Studenci, wychodzący z Łódzkiej Szkoły, stanowili jedyne dopełnienie tych zespołów filmowych.
Co było ważne, nie powstał jeden tego typu zespół, tylko powstało ich
więcej. Tym sposobem można było przenosić się z jednej grupy do drugiej. Powstawały grupy, które miały takie, a nie inne upodobania. Bardzo
szybko stworzyliśmy grupę pod kierownictwem Jerzego Kawalerowicza, reżysera, do którego przyłączył się Andrzej Munk, ja, przyłączyli się jeszcze inni koledzy — to był najmłodszy zespół. Tam zrealizowałem swoje
dwa ważne filmy: Kanał i Popiół i diament. W zespole filmowym to kierownik artystyczny pertraktował z władzą polityczną, a nie każdy z nas z
osobna. Pertraktacje młodego, początkującego reżysera nie dawały wielkich szans. Inaczej było, gdy wkraczał ktoś, kto miał czerwoną legityma-
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cję partyjną (a nasi szefowie wszyscy mieli takie legitymacje). Oni brali
na siebie odpowiedzialność polityczną, za którą my zręcznie się kryliśmy.
W związku z tym, ci ludzie stanowili bufor pomiędzy władzą polityczną i
reżyserami, zwłaszcza mło-dymi, którzy robili film.
Jakie kino europejskie nam przyświecało jako ideał? Oczywiście wybraliśmy włoski neorealizm. Dlaczego włoski neorealizm? Obrazy, które
pokazywał De Sica czy Rossellini w swoich filmach były obrazami biednych ludzi mieszkających gdzieś na przedmieściach. Szare niebo. Nigdy
nie przypuszczaliśmy, że we Włoszech może być takie niebo. My też mieliśmy szare niebo, też pamiętaliśmy biedę okupacyjnych i tużpowojennych
czasów i tak chcieliśmy przedstawić bohaterów naszych filmów. Ten sposób widzenia był nam najbliższy. Chcieliśmy opowiedzieć coś o sobie.
Uważaliśmy siebie za głos zmarłych. Zmarli kazali nam mówić w swoim
imieniu. Mieliśmy zrobić filmy o tych, którzy zginęli w powstaniu warszawskim. Mieliśmy opowiedzieć o takich chłopcach, jakiego grał Zbyszek
Cybulski w Popiele i diamencie. Mieliśmy opowiedzieć o polskich oficerach, którzy siedzieli w niemieckich obozach dla oficerów, co zrobił Andrzej Munk w swoim filmie Eroica. Krótko mówiąc, to był nasz temat, a
forma neorealistyczna dawała nam kontakt ze światem kina europejskiego.
To już nie były filmy salonowe, to nie były filmy, które pokazywały świat
bogatych. Stanęliśmy po stronie pokrzywdzonych, tych, którzy nie mieli
głosu, my byliśmy ich głosem. Było tak zwłaszcza w latach 1948-1955, bo
1956 był już rokiem odmiany, wytworzyła się bardzo ścisła kontrola.
Ale jak wyglądała kontrola naszych filmów? Oczywiście, zaczynało się
wszystko od pomysłu. Trzeba było na kilku kartkach napisać, jaki to ma
być film. Wtedy zapadała decyzja, czy my — tu mówię w imieniu władz
kinematografii — chcemy taki film, czy nie. Jeśli nie, to nie robiliśmy takiego filmu. Powiedzieli, że być może… Wyraźnej odpowiedzi nigdy nie
można było uzyskać, ale taka połowiczność nam wystarczała, żeby zabierać się do pracy i przygotować nowelę filmową. Ona była oceniana w gronie zespołu filmowego. Potem, kiedy powstał scenariusz, trafiał na komisję. Szczęśliwym trafem komisja nie składała się tylko z polityków. Politycy, oczywiście, mieli więcej głosów i nie odbywało się żadne demokratyczne głosowanie. Nie, każdy się wypowiadał, a decyzja i tak zapadała
zupełnie gdzie indziej. Ale już wtedy w tejże komisji zasiadali nasi kierownicy literaccy zespołów, którzy zawsze wspierali filmy, wspierali choćby
takie filmy jak Kanał. Bardzo pięknie zabrał głos Tadeusz Konwicki, wspierając właśnie projekt filmu Ka-nał. Już środowisko miało jakiś, przynajmniej częściowy, wpływ na decyzje o filmowych projektach. Decyzja —
rzecz jasna — zapadała na szczeblu szefa kinematografii, bo on w rezultaPOSTSCRIPTUM 2005
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cie odpowiadał za kinematografię, jak minister kultury odpowiadał za kulturę. Rezultat jest taki, że najwięcej przeżyłem ministrów kultury i szefów
kinematografii, którzy, oczywiście, tak czy inaczej, gdzieś musieli zaryzykować, a jak zaryzykowali i filmy się ukazały, oni znikali bezpowrotnie.
W momencie, kiedy scenariusz został już przyjęty i rozpoczynała się
praca nad filmem, w polskiej kinematografii, w przeciwieństwie do innych
kinematografii obszaru wpływów Związku Sowieckiego nie było osoby, która się nazywała enigmatycznie „redaktor”. Redaktor to była po prostu normalna wtyka, donosiciel do dyrekcji. To była jego rola. Siedział na planie
i sprawdzał, czy reżyser realizuje to, co jest napisane w scenariuszu. Scenariusz był zatwierdzony, w związku z tym, jeśli reżyser przerobił dialogi,
robił jakieś dodatkowe sceny, redaktor zawiadamiał, kogo trzeba. Niepojawienie się takiej osoby w polskiej kinematografii pozwalało nam realizować filmy w za-leżności od pomysłów, które rodziły się w czasie powstawania filmu. Następnie film podlegał wszelakim ocenom i wchodził albo
nie wchodził na ekra-ny. Ale jego dystrybucja podlegała wielu ograniczeniom. Mógł być pokazany tylko w kraju, mógł nie być sprzedawany za
granicę, albo mógł nie być pokazywany na festiwalach filmowych.
Istotnym momentem rozwoju polskiej kinematografii tamtego okresu
było wsparcie, jakie dał nam Zachód, festiwale filmowe, zachodni dziennikarze. Polska Szkoła Filmowa to nazwa, która została wymyślona przez
francuskich krytyków filmowych (wcale nie polskich, co ciekawe). Przyjęła się na świecie i przyszła do Polski z zewnątrz. Polskie filmy znalazły
się na festiwalu w Cannes, polskie filmy znalazły się na festiwalu w Wenecji, zaczęły być zauważane na świecie. Ten moment odegrał bardzo ważną
rolę. Nasze filmy zauważone na świecie podnosiły też prestiż kraju. Władza chciała z tego prestiżu skorzystać i myślę, że to jest właśnie ten czynnik, który odegrał istotną rolę w większej wolności naszego głosu.
Dalej toczy się już historia polskiego kina. Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że po pierwszych absolwentach, którymi byliśmy my, tworzący
Polską Szkołę Filmową, nastąpił długi szereg wspaniałych talentów, które
wywiodły się ze Szkoły Filmowej w Łodzi. Artystów-reżyserów, którzy pokazali inną już rzeczywistość, dla których temat wojenny nie był tematem
osobistym. Oni poruszali się w innym świecie. Ale nadal kino miało za
głównego sojusznika inteligencję rozumianą jednak znacznie szerzej, niż
rozumiemy to dzisiaj.
Patrzyłem z wielkim wzruszeniem i z wielkim zaciekawieniem na młodą
widownię, która w Cieszynie oglądała w ostatnich dniach filmy bardzo trudne, a czasem i bardzo odpychające. Z jaką uwagą, z jaką — nie akceptacją
może — ale chęcią zrozumienia, co ekran ma im do powiedzenia. Ta wi-
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downia w kompletnej ciszy oglądająca pokazywane tu filmy bardzo mnie
poruszyła. Pomyślałem sobie, że niezależnie od wszystkich trudności, z
jakimi boryka się dzisiaj polskie kino, jeżeli widownia tak patrzy na ekran,
to i my stajemy się odważniejsi. Widownia taka może nie jest jeszcze wielka, może ona się dopiero odbudowuje. Po latach dominacji filmu rozrywkowego, który musiał wypełnić nasze ekrany, jest czas na kino europejskie.
Na inne kino. Kino, które pokaże tak samo i nasze problemy dzisiejsze.
Mam nadzieję, że takie kino w Polsce zbliża się i że to kino jest częścią
większej całości. To budzi moje nadzieje.
To piękne, że przyjechaliście uczyć się takiego dziwnego i niezwykłego języka, jakim jest język polski. Różne zapewne są powody, dla których
się tutaj zjawiliście, drodzy przyjaciele. Ale jest w tym jakaś nauka: jeżeli
wy się uczycie języka polskiego, to chcecie też, żeby inni uczyli się waszego języka. Jeżeli się nawet nie nauczymy innych języków, to mamy szacunek dla tych, którzy mówią innym językiem. Myślę, że dobra i prawdziwa jest maksyma, że społeczeństwo bez poczucia własnej przeszłości — a
niezbywalnym elementem tej przeszłości jest język — jest tylko zbiegowiskiem.
Muszę wam powiedzieć, że młodzież, którą zobaczyłem tutaj w Cieszynie na festiwalu filmowym, młodzież, która oglądała ekran mówiący w
różnych językach, pokazujący świat w różnych miejscach, w różnych aspektach, młodzież akceptująca ekran, wydała mi się właśnie społeczeństwem,
które, mając swój język, może zaakceptować innych. Myślę, że kino odgrywa w tym względzie ogromną rolę.
Mieliśmy tę świadomość. My, czyli Polska Szkoła Filmowa. Kiedy z
naszymi filmami wędrowaliśmy po świecie, zawsze mieliśmy tę świadomość, że gdzieś może dotrzemy do kogoś, komu ten film jest potrzebny,
komu ten film coś powie. Tak, jak do nas mówiły filmy ze świata, mówiły
coś, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Kino jest dobrym łącznikiem dla
ludzi i byłoby źle, gdyby kino europejskie przeżywało kryzys. Instytucje
Europy mają świa-domość, że są różne dźwignie, które dopomagają różnym, także polskiej ki-nematografii. Żeby znalazła szersze możliwości
działania i oddziaływania. Bez widowni tego nie ma. Dlatego muszę powiedzieć, że jestem ogromnie szczęśliwy, że właśnie Cieszyn potrafił zgromadzić tak ogromną widownię na festiwalu filmów. Tym sposobem ci młodzi ludzie odebrali obraz świata, z którym można się zgadzać lub nie, który jednak istnieje i jeśli mamy go leczyć, jeżeli mamy go uczynić lepszym,
to najpierw musimy wiedzieć, jaki on jest. Od samego początku pokazać
świat takim, jakim on jest w oczach tych, któ-rzy chcą powiedzieć coś o
sobie, o swoim społeczeństwie i o tym, co się dzieje w ich kraju.
Dziękuję.
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Norman Davies
„Szacunek jest wa¿niejszy od ka¿dej
tezy historycznej”
Pogadanka na temat powstania warszawskiego
wyg³oszona w trakcie „Sprawdzianu z polskiego” w czasie
XV letniej szko³y jêzyka, literatury i kultury polskiej.
Powstanie 1944 r. to największy ruch oporu w Europie w czasie II wojny
światowej. Wszyscy wiedzą, że powstanie skończyło się kapitulacją i wielką
tragedią cywilów. Nie będę powtarzać tego wszystkiego, co większość
z państwa wie. Powiem tu o 5 tezach, które umieściłem w swojej książce
zatytułowanej Powstanie ’44. Jest to moja interpretacja wypadków historycznych z 1944 roku. Jakie to tezy?
Po pierwsze, Armia Krajowa przeprowadziła akcję zbrojną, która odniosła niesłychany sukces. Był to wielki sukces w tym sensie, że powstanie miało przetrwać sześć dni — tak myśleli wszyscy eksperci — a przetrwało dziesięć razy dłużej. To naprawdę ogromny sukces wojskowy. Nie
chodzi o samych akowców czy nawet Polaków. Wszyscy: i Brytyjczycy, i
Amerykanie, i Rosjanie, polski sztab generalny w Londynie, i wszyscy
wojskowi byli zdania, że podrzędna armia bez artylerii, bez samolotów, bez
czołgów nie będzie w stanie wytrzymać dłużej niż jeden tydzień. Ten okres
uważano za absolutne maksimum, jakie powstanie mogło przetrwać. Powstańcom uda-ło się jednak wytrzymać dwa miesiące i więcej. Poza tym
Armia Krajowa zabiła w walce więcej żołnierzy niemieckich niż Niemcy
zabili powstańców. Mimo ogromnej dysproporcji uzbrojenia walka akow-
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ców była sprawna i skuteczna. Faktem jest — słyszałem to od profesora
Gieysztora, który wykonywał różnorakie analizy — że wojsko niemieckie
składało się nie tylko z Niemców. Sporo żołnierzy pochodziło z Rosji,
Azerbejdżanu, Węgier itd. Tylko połowa żołnierzy to byli Niemcy! Większość spośród nich została za-bita lub ranna. Zazwyczaj w akcjach wojskowych rannych jest dwu- lub trzy-krotnie więcej niż zabitych. W tym
wypadku było odwrotnie. Pokazuje to, z jaką determinacją walczyła polska podziemna armia.
Niestety, nikt w Polsce nie zna zasad krykieta, które mówią, że każdy
mecz kończy się kapitulacją. Nie ma idealnego wyjścia. Liczy się to, jak
ci zawodnicy zachowują się w czasie walki, jakie mają wyniki. O żołnierzach Armii Krajowej można powiedzieć z całkowitą pewnością, że świetnie walczyli i mieli doskonałe wyniki.
Druga teza dotyczy tragedii, jaka stała się udziałem cywilów. Wiemy,
że w czasie powstania zginęło ok. 150 tysięcy (a najprawdopodobniej jeszcze więcej) ludności cywilnej. Ta ofiara niewinnych ludzi: starców, kobiet,
dzieci... jest, oczywiście, przerażająca. Chciałbym jednak podkreślić, że owa
tragedia, która nastąpiła po wybuchu powstania, nie była do przewidzenia.
Prze-ciwnie — ci, którzy rozpoczęli powstanie, bardzo bali się tego, co będzie, jeśli do niego nie dojdzie. Kilkakrotnie w czasie II wojny światowej
miasta zostawały zniszczone przez walki frontowe. Przykładem jest Mińsk,
w którym kilka tygodni przed wybuchem powstania warszawskiego dziesiątki, ty-siące ludzi ginęły dlatego, że znaleźli się w mieście, w czasie,
kiedy Armia Czerwona i Wehrmacht toczyły walki o miasto. Ogromna skala
strat cywilnych w powstaniu warszawskim miała dwie przyczyny. Po pierwsze SS używało morderczych metod nie tylko w stosunku do żołnierzy Armii
Krajowej, ale wobec wszystkich. W ciągu ostatniego tygodnia zamordowali 50 tysięcy ludzi zupełnie niepotrzebnie, bez żadnych celów wojskowych. Po wtóre straty były tak wielkie, bo powstanie trwało — jak już
mówiłem — dziesięć razy dłużej niż to przewidywano. Przed rozpoczęciem
powstania mo-żna było przewidywać, że jeśli walka potoczy się przez 3,
4, 5 dni, zginą setki, a nawet tysiące ludzi. Ale nie, że zginą setki tysięcy
— to było nie do wyobrażenia, bo nikt nie był w stanie przewidzieć tak
długiej walki.
Trzecia teza — w pewnym sensie najciekawsza (ciekawa jako zagadka) — to polityka Stalina. Nie mamy wątpliwości, że Stalin nie był przychylny niepodległości Polski, ogólnie można powiedzieć, że z różnych
względów nie kochał Polaków. Nie znaczy to jednak, że z góry zaplanował wszystko to, co się stało. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że Stalin,
jak inni, nie był w stanie zrozumieć do końca tego, co się działo. Wiemy,
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jakie były jego decyzje, ale nie znamy ich motywacji. Wiemy również, że
Armia Czerwona była w stanie ratować powstanie, Warszawę już od trzeciego tygodnia powstania. Na początku nie było to możliwe, bo Rosja była
związana kontraktem z Niemcami, ale już 8 sierpnia sami marszałkowie
sowieccy: Żukow i Rokosowski przygotowali plan wyzwolenia Warszawy
na parę tygodni później. Nie ma więc wątpliwości, że Armia Czerwona
miała wystarczająco dużo czasu i wiele możliwości, aby wyzwolić Warszawę i ratować powstanie. Wie-my — choć nikt nie widział tego rozkazu —
że Stalin zatrzymał Armię Czerwoną i nie pozwolił jej przekroczyć Wisły
i przepędzić Niemców. Do dziś nie wiemy do końca, dlaczego tak się stało. Można próbować przedstawiać rożne hipotezy, ale trzeba stwierdzić
jedno, iż fakt, że Stalin był źle przygotowany do pomocy, nie znaczył, że
on z góry założył, ze nigdy powstańcom nie po-może.
Czwarta teza dotyczy głównych przyczyn klęski powstania. Tragizm tego
wydarzenia nie leży moim zdaniem w sposobie walki, a właściwie wyłącznie w polityce Wielkiej Koalicji. Koalicja — w zasadzie już wtedy zwycięska — mogłaby ratować Warszawę, ale tego nie zrobiła ze względów
politycznych i organizacyjnych. To bardzo ważny element. Często słyszę,
że „Davies ob-winia Roosvelta i Churchilla”, że mówię wszystko tak, by
się przypodobać Polakom. Ci, którzy głoszą takie opinie, zapominają, że
rząd polski, wojsko polskie, Armia Krajowa też były częścią owej koalicji. Kiedy mówię i piszę, że koalicja była niesprawna, mam na myśli między innymi to, że stosunki Polaków z ich sojusznikami były również „niesprawne”. Nie można obwiniać tylko jednego — tutaj słabszego — partnera. Na ową niesprawność koalicji składa się bardzo wiele czynników. Do
najważniejszych należy: brak wywiadu, brak misji wojskowej sprzymierzeńców zachodnich w Warszawie. Rząd polski prosił Churchilla w lutym — a
dokładnie 22 lutego 1944 roku — o wysłanie brytyjskiej misji wojskowej
do Warszawy, ponieważ łączność między sojusznikami jest podstawą sprawnego działania. Misja owa jednak nie została wysłana przez dziesięć miesięcy! A Churchill zgodził się na ową misję i był pewien, że ona dawno
jest już w Warszawie. Dopiero we wrześniu dowiedział się, że misja wojskowa w ogóle jeszcze do Polski nie wyruszyła. Zrobił — jak to miał w
zwyczaju — ogromną awanturę i misja została wysłana do Polski w grudniu... W dwa miesiące po zakończeniu powstania. Jest to jeden z wielu
przykładów niesprawności koalicji. Można by je mnożyć.
Piąta teza dotyczy bardzo słabej wiedzy na świecie o tej ogromnej akcji ruchu oporu. Jeszcze do niedawna w Ameryce bezustannie słyszałem,
że powstanie warszawskie odbyło się w getcie żydowskim. Ludzie — nawet zawodowi historycy (!) — nie wiedzieli, że w Warszawie były dwa po-
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wstania. Jedno w 1943 r. w getcie, a drugie w 1944 r. Jak to jest możliwe?
Tu przechodzimy do skutków polityki PRL, która przez prawie 50 lat uniemożliwiała dostęp do informacji o powstaniu. Prawdziwa wiedza na ten
temat nie mogła ujrzeć światła dziennego, gdyż to właśnie komuniści represjonowali akowców. Nie chcieli zatem, aby świat się o tym dowiedział.
W samej Warszawie, stolicy Polski, która została prawie totalnie zniszczona
w 1944 r., nie powstał aż do 1989 r. ani jeden pomnik ku czci walczących
w powstaniu warszawskim. Polacy znali prawdę, ale świat jej nie znał i nie
mógł poznać. Kiedy kanclerz Niemiec Willi Brandt przyjechał w 1970 r.
do Warszawy, przed kamerami telewizyjnymi z całego świata klęknął przed
pomnikiem getta. Był to gest szacunku dla tych, którzy zginęli w czasie
powstania, ludzki gest wyrażający uczucia, którymi darzył naród polski. W
Polsce nie było wtedy innego pomnika, przed którym niemiecki kanclerz
mógłby oddać hołd poległym. Dlatego też od tego momentu cały świat
wiedział o powstaniu w getcie, a nadal nie wiedział o powstaniu warszawskim.
Polska i Warszawa mają jeszcze przed sobą długą drogę. Muszą odrobić ten stracony czas. Teraz nadszedł najwyższy czas na to, aby Polacy szanowali akowców, tych, którzy tak ofiarnie walczyli o wolność ojczyzny. Ten
szacunek jest ważniejszy od każdej tezy historycznej.
Tekst spisała i opracowała
Katarzyna Szobół
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ROZPRAWY
Tadeusz Miczka
Powstanie warszawskie — temat „arcypolski”
w epizodach filmowych
Podobnie jak wcześniejsze zrywy narodowe powstanie warszawskie jest
nie tylko symbolem bohaterskiej walki Polaków o niepodległość, ale jest
przede wszystkim tematem i problemem „arcypolskim”, ponieważ dotyka
sa-mej istoty polskości. Jest również idiomem polskości i kluczem do niej.
Wzbudza ogromne emocje, ujawnia narodowe kompleksy, staje się tematem najostrzejszych sporów politycznych i często wykorzystywaną przez
władze polityczne okazją do manipulowania historią. Zamiast rzetelnej interpretacji Polacy dokonują jego nadinterpretacji, mistyfikacji i mitologizacji. Wy-daje się więc, że jest ono cinématographique, jest wielkim tematem dla naj-popularniejszej sztuki XX wieku.
Historia zawsze interesowała filmowców, o czym świadczą już pierwsze kroniki oraz filmiki dokumentalne i fabularne z końca XIX wieku, ale
tzw. kino historyczne opierało się jednak zawsze na fikcjonalizacji i dlatego teoretycy X muzy nazywali je kinem kostiumowym, które cechowała
mniejsza lub większa świadomość historyczna. Trafnie scharakteryzował
je Stefan Kieniewicz, uczestnik powstania warszawskiego, autor dzieła
Historyk a świadomość narodowa (1982), pisząc: „Prawdziwy i wartościowy film historyczny to […] przede wszystkim film o jakimś ważkim problemie przeszłości, pokazany w uwarunkowaniach i okolicznościach historycznych, ale pokazany tak, aby mógł stać się polem refleksji, odpowiadał
jakimś współczesnym niepokojom czy tylko rozmyślaniom”1. Poza tym kino
1
Film i historia. Rozmowa L. Bajera z prof. dr. Stefanem Kieniewiczem,
„Kino” 1978, nr 4, s. 27.
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historyczne cieszyło się zawsze dużym zainteresowaniem polskich widzów
wrażliwych na problematykę swojej odmienności narodowej z powodu
wieloletniej walki, najpierw o niepodległość, a potem o suwerenność państwa, ale byli to widzowie, których świadomość narodową ukształtowała
literatura swobodnie tworząca stereotypy historyczne.
Jednak chociaż w czterdziestoleciu powojennym co dziewiąty film dotyczył II wojny światowej, powstanie warszawskie nie stało się znaczącym
tematem filmowym.2 Zadecydował o tym przede wszystkim splot politycznych okoliczności. Szybko stało się bowiem mitem, który odegrał istotną
rolę w „grze” politycznej, jaką prowadziła władza z obywatelami państwa,
a więc stało się mitem zniekształcającym, a nawet wypierającym historię.
Mitem gro-źnym — jak dowodzi Leszek Kołakowski — „przez swoją dążność do ekspansji nieograniczonej” 3. Jego zdaniem, „mit może rozrastać
się jak tkanka nowotworowa, może zmierzać do zastąpienia wiedzy pozytywnej, prawa, mo-że próbować zagarniać przemocą wszystkie prawie obszary kultury, może obrastać despotyzmem, terrorem, kłamstwem, […]
mitologia […] może być społecznie płodna tylko wtedy, kiedy jest nieustannie podejrzana, stale oto-czona czujnością, która udaremnia jej naturalną
skłonność do przekształcania się w środek narkotyczny” 4. Najgroźniejszy
jest mit wówczas, gdy wykorzystuje się go do działania w złej wierze, a
przecież tak właśnie traktowali mit powstania warszawskiego rządzący krajem komuniści, odwołując się do wypróbowanych przez dyktatorów i systemy autorytarne sposobów „oswajania” historii oraz wypracowując strategie mistyfikowania historii, bez skrupułów wykorzystywane do indoktrynowania społeczeństw i uprawiania prymitywnej propagandy ideologicznej.
Nieliczne filmy o powstaniu, które zrealizowano w Polsce w latach 19451989, świadczą jednak o tym, że reżyserzy nie tylko zakłamywali historię,
ale próbowali wyrwać to wyjątkowe w naszych dziejach zdarzenie z zaklętego kręgu polityki.
„Walka” o filmowy portret powstania zaczęła się już w czasie jego trwania. Dokładnie ilustruje ją porównanie materiałów nakręconych przez twórców reprezentujących przeciwne orientacje ideologiczne, tych, którzy brali w nim udział i tych, którzy przybyli do Polski z wojskami sowieckimi.
W walczącej Warszawie filmowcy utrwalili na taśmie najważniejsze wyda2

S. Kuszewski: Obraz wojny w polskim filmie. „Kino” 1985, nr 5, s. 1-4. Autor,
który był dyspozycyjnym krytykiem, w ogóle nie wspomina w swojej analizie tego
bogatego materiału o powstaniu warszawskim.
3
L. Kołakowski: Obecność mitu. Paris 1974, s. 103.
4
Tamże, s. 103-104.
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rzenia, przygotowując się do tej pracy już trzy lata przed wybuchem powstania. Z kolei reżyserzy i operatorzy Czołówki Filmowej Wojska Polskiego, która działała od 1941 roku w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich przy 1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki, obserwowali powstanie wraz z Rosjanami z odległości kilkunastu kilometrów i lekkomyślnie
oraz rozmyślnie nie utrwalili rozgrywających się na ich oczach przełomowych dla Polski zdarzeń. Władysław Forbert szczerze pisał o tym w swoich wspomnieniach: „Oto Praga, prawobrzeżna dzielnica Warszawy, sierpień, 1944 rok. Całe przedmieście dzień i noc pod obstrzałem hitlerowskim, a jednak żyję. Działa Krajowa Rada Narodowa. Ludzie usiłują egzystować i nawet coś robić. W dzikiej nie-ustannej ulewie pocisków. Postanowiłem nakręcić reportaż. Parę dni poluję z kamerą. Wszystkie pociski rozrywają się nie tam, gdzie mi właśnie potrzeba. Nie było rady. Proszę kolegów saperów. O bladym świcie zakładają mi ładunki z trotylu w
paru wybranych punktach ulicy Targowej. Ustawiam się. Kręcę. Wreszcie
właściwy efekt. Przyznać muszę szczerze — wtedy nie zastanawiałem się
nad problemami inscenizacji w dokumencie” 5. Dzisiaj wiadomo również,
że informacja o wyzwoleniu Warszawy dotarła do filmowców z Czołówki
z radia moskiewskiego z opóźnieniem i dopiero na drugi dzień zarejestrowali oni na taśmie ruiny i zgliszcza miasta, po których przechadzali się
członkowie PKWN, z Bolesławem Bierutem na czele. „Chcieliśmy zanotować wszystko, co można. Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy z tego,
że robimy zdjęcia, których nie da się już nigdy powtórzyć…” 6
Dużo wiemy także dzisiaj o mobilizacji i dorobku filmowców-powstańców. 7 Zygmunt Ziółek, jeden z nich, tak wspomina początek tej pracy:
„W la-tach 1941 i 1942 gen. »Grot« i Komenda Główna ZWZ-AK opracowali plany powstania powszechnego w »Bazie« [tzn. na terenie Generalnej Guberni]. W ramach tych planów powstańczych Biuro Informacji i
Propagandy (BIP) Komendy Głównej ZWZ-AK powołało do życia Wydział
Mobilizacyjny Propagandy o kryptonimie »Rój« z zadaniem przygotowania ludzi i środków technicznych w warunkach konspiracji, ale do działania podczas powstania powszechnego i w fazie popowstańczej, czyli OSZ
(Odtwarzanie Sił Zbrojnych…). […] W »Roju« istniały oddzielne refera5

W. Forbert: My, „wojsko kinematograficzne”. „Ekran” 1960, nr 27.
Warszawa wolna. Wspomnienia Władysława Forberta i Stanisława Wohla.
„Ekran” 1960, nr 3. Zob. również J. Urbaniak: Kronika filmowa 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. „Studia Filmoznawcze”, t. VIII: Dzieło filmowe —
teoria i praktyka. Pod red. J. Trzynadlowskiego. Wrocław 1989, s. 333-350.
7
Zob. przede wszystkim S. Ozimek: Film polski w wojennej potrzebie. Warszawa 1974, s. 171-189 oraz tegoż: Kamery na barykadach. „Kino” 1969, nr 5.
6
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ty: filmowy i fotograficzny. Filmowym kierował od lata 1942 roku »Wiktor« — Antoni Bohdziewicz, a fotograficznym »Kozłowski« — Wacław
Żdżarski. […] Atelier filmowe »Falanga« przy ulicy Leszczyńskiego było
jeszcze w okresie konspiracji wytypowane przez »Rój« do wykorzystania
przez AK […]. W dniu 1 sierpnia 1944 natychmiast po uzyskaniu wiadomości o godzinie »W« — obsadziłem drużyną »Chwatów« pod dowództwem »Miecia«, Mieczysława Całki, »Falangę«. Osłona »Chwatów« trwała aż do końca pracy laboratorium” 8. W pierwszym dniu powstania ekipa
filmowa spotykała się w dwóch miejscach, w Pałacu Staszica i na ulicy
Szpitalnej, a następnego dnia operatorzy Andrzej Ancuta i Jerzy Zarzycki
filmowali walki uliczne w okolicach placu Napoleona i ulicy Świętokrzyskiej. Już 13 sierpnia w dużym kinie „Palladium” przy ulicy Złotej (dwa
tysiące widzów), odbył się dla prasy i władz powstańczych pierwszy pokaz kroniki Warszawa Walczy nr 1, a dwa dni później na-stąpiła tam jej
pierwsza publiczna prezentacja. Dziesięć dni później odbyła się premiera
kroniki Warszawa Walczy nr 2, zawierającej m.in. zdjęcia ukazujące całodzienny szturm na ufortyfikowany budynek PAST-y (Polskiej Ak-cyjnej
Spółki Telefonicznej) i jego zdobycie. W tym samym dniu operatorzy zarejestrowali zajęcie przez powstańców Komendy Policji i kościoła Św.
Krzy-ża na Krakowskim Przedmieściu, a zdjęcia z tej akcji stanowiły fragment póź-niejszej kroniki Warszawa Walczy nr 3. W ostatnich dniach sierpnia operator Stefan Bagiński dotarł na Stare Miasto, realizując zdjęcia, które
powstańcy zobaczyli 2 i 3 września, na ostatnich pokazach w kinie „Palladium”. 4 września Niemcy zbombardowali Elektrownię, co uniemożliwiło
przeprowadzanie kolejnych seansów filmowych. 25 września operator Roman Banach przedostał się kanałami z Mokotowa do Śródmieścia, a pluton „Chwatów” zaczął ukrywać materiały kronik powstańczych.
Czasami kroniki były zmontowane z inscenizowanych sekwencji walk
(np. w kościele Św. Krzyża i Komendzie Policji), najczęściej jednak wstrząsały „nagą prawdą” faktów, ukazując barbarzyństwo Niemców prowadzących dzieci i kobiety jako „żywe tarcze” przed czołgami, co sfilmował z
ukrycia Henryk Vlassak, który dysponował kamerą z teleobiektywem. „Fałszywe byłoby jednak przeświadczenie — zauważa Stanisław Ozimek — że
reportaże z akcji zbrojnych stanowiły główny temat powstańczych kronik.
Były to materiały raczej wyjątkowe, wynik zbiegu sprzyjających okoliczności […]. Powszednim materiałem […] była nie tyle pierwsza linia obrony, co zaplecze. Miasto trwające w desperackim uporze i jego mieszkań8
9

Z. Ziółek: Kamery na powstańczych barykadach. „Kino” 1969, nr 11, s. 22-23.
S. Ozimek: Film polski w wojennej potrzebie. Warszawa 1974, s. 176.
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cy, dla których zabrakło broni” 9. Rzeczywiście, wstrząsające wrażenie na
widzach wywołują sceny przedstawiające płonące domy, ojca trzymającego na rękach zwłoki swojego synka i śpiewającego z rozpaczy, zarzynanie
szkap w rzeźni i dzielenie mięsa dla głodujących mieszkańców miasta,
mielenie przez kobiety tro-tylu w maszynkach do mięsa, ślub powstańczy,
walki toczone w głównej nawie kościoła, schorowaną popularną pisarkę
Marię Rodziewiczównę siedzącą na łóżku stojącym na gruzach domu. Nie
wiadomo jednak dokładnie, ile nakręcono wówczas materiału filmowego.
Po kapitulacji powstania, 2 października 1944 roku, Wydział Propagandy
BIP KG AK w sprawozdaniu przesłanym do Londynu informował o 30 000
metrów taśmy, ale uwzględniano w tych obliczeniach również tzw. wewnętrzną dokumentację powstania, czyli obrazy przedstawiające instytucje
powstańcze, sztaby i tworzenie dokumentów, realizowaną na taśmie 16 mm
przez ekipę kierowaną przez Jerzego Ronarda-Bujańskiego (ps. „Zwornik”).
Zmontowano cztery zestawy kronik (każ-da miała długość od 300 do 350
metrów), ale w „Palladium” wyświetlono tylko trzy. Ich kopie zostały zniszczone w czasie bombardowania miasta w połowie września 1944 roku.
Znaczną część materiałów nakręconych w czasie powstania udało się wywieźć do USA i zostały wykorzystane po wojnie przez Wincentego Bejtmana do montażu pełnometrażowego filmu dokumentalnego Last Days of
Warsaw (Nowy Jork, brak daty real.) oraz realizatorów amerykańskich.
Obecnie w polskich archiwach znajduje się około 6600 metrów taśm kronik powstańczych.
W latach 1945-1948 cenzura prewencyjna mocno ingerowała w sprawy „arcypolskie”. Nieliczne filmy fabularne, które powstały wówczas w wytwórni „Film Polski”, poddano ogromnej presji ideologicznej, zmuszając
twórców do kilkudziesięciu zmian w scenariuszach, scenopisach i montażu (ostatnie wersje na ogół zupełnie nie były podobne do pierwowzorów).
W kinie historycznym najwięcej było fałszu, przemilczeń i niedomówień 10,
a wszystkie filmy fabularne „uznano ostatecznie za pomyłkę całego systemu, która mogła się zdarzyć tylko w wyniku zaniedbania pracy partyjnej
wśród realizatorów oraz braków więzi ideowych, spajających twórców z
kierownictwem kinematografii z jednej strony i klasą robotniczą — z drugiej”11.
10
Szeroko pisze o tym m.in. Tadeusz Łepkowski w artykule: Kilka uwag o filmowej historii. Wokół prawdy, fałszów i przemilczeń. „Kino” 1981, nr 9, s. 17-19.
11
A. Madej: Kino. Władza. Publiczność. Kinematografia polska w latach 19441949. Bielsko-Biała 2002, s. 153.
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Bardzo „złym filmem” były Zakazane piosenki (1946) Leonarda Buczkowskiego, w zamyśle „reportaż muzyczny” z życia okupowanej stolicy,
opar-ty na piosenkach, najczęściej anonimowych (część z nich powstała z
inspiracji Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK, o czym
ani w czołówce, ani w samym filmie nie wspomniano12), wzorowanych na
dawnych dziadowskich balladach, podwórzowym folklorze i antyniemieckiej satyrze. Jedną tylko sekwencję poświęcili realizatorzy powstaniu.
Otwierała ją spadająca kartka z kalendarza, a motywem przewodnim był
obraz zegara z pozytywką odgrywającą melodię Warszawianki, na którym
coraz szybciej przesuwały się wskazówki, aż w końcu w czasie nalotów
czasomierz rozbijał się o gruzy płonącego domu. Ta kilkunastominutowa
sekwencja (projekcja filmu trwa 85 minut) była najbardziej dramatyczna i
ekspresyjna: dźwięk trąbki towarzyszył scenie przedstawiającej dymy unoszące się nad Warszawą; na ekranie pojawiała się seria krótkich epizodów
ukazujących m.in. chłopców z karabinami biegnących ulicami, działa niemieckie wyrzucające pociski w stronę miasta, dywanowe naloty na dzielnice mieszkalne, płonący czołg, walące się ściany domów, bombę wpadającą do wnętrza budynku, łączniczki i sanitariuszki wykonujące swoje zadania, powstańców odpoczywających w jakimś domu i śpiewających Serce w plecaku, spadający samolot, ludzi chroniących się w piwnicach przed
gradem pocisków. Scena końcowa tej sekwencji przedstawiała długi orszak
zmęczonych i wygłodzonych mieszkańców Warszawy wyprowadzanych
przez Niemców z miasta oraz długa panorama płonącej stolicy.
Komuniści zarzucali autorom scenariusza, że nie wyeksponowali udziału
w powstaniu Armii Ludowej oraz Armii Czerwonej w wyzwalaniu Warszawy i zażądali dokonania zmian. Z kolei powstańcy byli na ogół oburzeni
brakiem informacji o AK, o wykorzystywaniu kanałów w taktyce prowadzenia walki z wrogiem i brakiem piosenek powstańczych (w rodzaju Hej,
chłopcy, bagnet na broń!) oraz zafałszowaniem całego kontekstu politycznego przedstawianych zdarzeń. Niewątpliwie prosty „film muzyczny”, o lekkim za-barwieniu komediowym upraszczał i banalizował obraz tragicznej
rzeczywistości. Prasa publikowała liczne listy oburzonych warszawiaków,
którzy pisali np. „To zbrodnia wobec milionów pomordowanych, wobec
milionów kalek, wobec zgliszcz Warszawy, które przykryły kości walczących o wolność i honor Polaka” 13. Jednak najbardziej szkodziła filmowi i
przedstawianej w nim historii ideologiczna mistyfikacja, polegająca na upowszechnianiu fałszywych i sprzecznych opinii o utworze i wykorzystywaniu jego dystrybucji do aktualnej gry politycznej, w której prawdziwym
12
C. Michalski: Wojna warszawsko-niemiecka. Warszawa 1974. Zob. również
Z. Jastrzębski: Posłuchajcie ludzie… „Literatura Ludowa” 1967/1968, nr 4-6, s. 92 i
n.
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uczestnikom zdarzeń w ogóle nie pozwalano zabierać głosu. „Paradoks i
zarazem dramat sytuacji polegał na tym, że już w dniu premiery Zakazane
piosenki były filmem archiwalnym. […] Druga premiera Zakazanych piosenek odbyła się w listopadzie 1948 roku. Nowa wersja filmu zawierała
już schematy obowiązujące w oficjalnej historii wojny i okupacji. W zakazanym filmie pozostały jedynie… zakazane piosenki”14.
W innych filmach fabularnych z tego okresu poruszających tematykę
powstania historię okaleczano jeszcze bardziej. Znamienne, że twórcy kina
dokumentalnego jeszcze bardziej niż twórcy filmów fabularnych unikali
tego tematu lub traktowali go jako drugo- czy trzeciorzędny. Do 1950 roku
nakręcili kilka filmów o Warszawie, skupiając uwagę tylko na jej odbudowywaniu. Stanisław Urbanowicz w Budujemy Warszawę (1946) wykorzystał kro-niki powstańcze i niemieckie ukazujące szaleńcze niszczenie milionowego miasta, ale najważniejsza była w tym filmie ofiarność społeczeństwa podejmującego ogromny trud jego rekonstrukcji. Najambitniejszym
wówczas filmem dokumentalnym była trzyczęściowa Suita warszawska
(Klęska, Powrót do życia i Warszawska wiosna, 1946) Tadeusza Makarczyńskiego, który pisał w swoich wspomnieniach: „Stolica, jej klęska i
odrodzenie, były jednym z największych przeżyć mojego życia. Warszawa
jest dla mnie wielkim pars pro toto wszystkich polskich spraw, które w jej
murach znalazły najpełniejszy wyraz. […] Byłem świadkiem totalnego
zniszczenia oraz wszechobecnej śmierci i życia”15. Przeżycia artysty odcisnęły swoje piętno na przedstawieniu tragedii Warszawy i jej powracaniu
do życia, w którym nie było komentarza, a obrazom towarzyszyły tylko
muzyka i dźwięki.
Gdy komuniści pozbyli się swoich przeciwników politycznych, fałszując wyniki wyborów, ogłosili, że jedyną i obowiązującą poetyką w sztuce
będzie realizm socjalistyczny (w Polsce w latach 1949-1955), który z
prawdą rozmijał się programowo i całkowicie. Na przykład, w scenariuszu
do filmu Dom na pustkowiu, który Jarosław Iwaszkiewicz napisał w 1948
roku, powstanie odgrywało ważną rolę, jego echo burzyło w miarę spokojne
życie kobiet mieszkających w odludnym domu położonym na wydmach,
13

Ankieta Co sądzę o „Zakazanych piosenkach”?. „Echo Krakowa” 1947, nr 41.

14
A. Madej: Zakazane melodie, zakazane słowa, zakazany film. „Kino” 1991, nr 2,
s. 33. Zob. również Krytyka 1947-1948 o „Zakazanych piosenkach”. Tamże, s. 5-8.
15
Może okłamuję siebie. Wywiad W. Kobusińskiej z T. Makarczyńskim. „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 1212. Więcej informacji o tych filmach zamieszcza Jolanta Lemann-Zajiček w książce: Kino i polityka. Polski film dokumentalny 19451949. Łódź 2003.
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ale ginął w nim konspirator Hubert, mąż Basi, głównej bohaterki utworu.
Jednak w filmie Jana Rybkowskiego, który wszedł na ekrany dwa lata później, konspiratorami byli wyłącznie towarzysze partyjni, a Basia i Hubert
wstępowali w szeregi Armii Ludowej. O powstaniu warszawskim nikt na
ekranie nie wspomniał.16
Szczególnie dramatyczne były losy Robinsona warszawskiego (1950)
Je-rzego Zarzyckiego, filmu, w którym dominować miała strategia świadka. Cze-sław Miłosz i Jerzy Andrzejewski napisali scenariusz pod takim
tytułem już w czerwcu 1945 roku, przyznając, że impulsem „była chęć wykorzystania [w sztuce] niesamowitego krajobrazu zburzonego miasta” 17,
który głęboko wstrząsał wtedy również innymi artystami, czego przykładem był choćby cykl rysunków Ruiny Warszawy Tadeusza Kulisiewicza.
Fabułę oparli na kan-wie pamiętników Władysława Szpilmana (opublikowanych w 1946 roku), któ-ry po upadku powstania ukrywał się w gruzach
miasta. Scenarzyści zrezygnowali jednak z jawnych podobieństw między
bohaterem filmowym a żydowskim pianistą i dodali do prawdziwej historii trzy inne, epizodyczne po-stacie „Robinsonów”. Rafalski, warszawski
everyman, załamany po upadku powstania, w pierwszej wersji scenariusza
odzyskiwał powoli wiarę w sens życia dzięki rodzącemu się uczuciu do
kobiety, ale umierał, gdy wokół zaczynał się nowy świat, gdy do Warszawy wkraczali Rosjanie. Przygotowania do realizacji filmu zaczęto jeszcze
w 1945 roku, ale szybko je przerwano, poddając scenariusz licznym obróbkom, co spowodowało, że Miłosz wycofał się z firmowania tego przedsięwzięcia, a po kolejnych ingerencjach podobnie postąpił Andrzejewski18.
Wiosną 1948 roku rozpoczęto wreszcie zdję-cia, długo „charakteryzując”
ruiny Warszawy, ponieważ „w obecnym stanie [prawdziwe] już nie odpo16
Zob. m.in. B. Mruklik: „Dom na pustkowiu” czyli literackie parantele filmu. „Kino” 1974, nr 5, s. 18-24.
17
T. Lubelski: Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961.
Kraków 1992, s. 84. Zob. również J. Andrzejewski, C. Miłosz: Robinson warszawski. Nowela filmowa. „Dialog” 1984, nr 9, s. 5-17.
18
Jerzy Bossak uzasadniał decyzję o przerwaniu produkcji następująco: „Zwróciliśmy uwagę na to, że przede wszystkim trzeba zrealizować film o powstaniu
warszawskim, a dopiero potem Robinsona, który wprawdzie o powstanie zahacza,
ale od problematyki powstania ucieka. Nie mogliśmy wziąć na siebie odpowiedzialności za to, że nasz pierwszy film pełnoprogramowy spotka los średniometrażowego 2 x 2 = 4 [Antoniego Bohdziewicza]”. Z innych dokumentów jed-nak wynika, że realizacja filmu o powstaniu warszawskim w ogóle wtedy nie była brana
pod uwagę i nie była zgodna z linią polityczną partii, której polecenia Bossak na
ogół posłusznie wykonywał. J. Bossak: Fałszywa troska o film. „Film” 1946, nr 2.
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wiadały wymogom scenariusza 19. Realizacja szybko jednak została przerwana przez działaczy partyjnych, którzy w czasie na-rady, jaka odbywała
się w Komitecie Centralnym PZPR w 1949 roku dowodzili, że powstaje
film gloryfikujący AK. Ostatnią dokrętką była rama fabularna, której nie
zawierała nawet ostatnia wersja scenariusza Andrzejewskiego i Zarzyckiego. Film zaczynał się od słów: „Opowiedziane zostały dzieje stolicy haniebnie zdradzonej przez faszystowskich dowódców AK, którzy wydali ją
faszystom hitlerowskim. […] Pan generał Komorowski i pan generał Von
dem Bach mogli sobie pogratulować wspólnego dzieła”. Słowa te ilustrowały ujęcia kronikalne ukazujące niemieckich dowódców i ludność opuszczającą zniszczone miasto. Film kończył się sekwencją przedstawiającą
żyjącego nadal Rafalskiego, który z entuzjazmem witał radzieckich wyzwolicieli, a głos spoza kadru mówił: „Pospiesz się, przyjacielu, z robotą, abyś,
kiedy wrócą ci wszyscy, co teraz walczą, zdążył postawić dla nich pierwszą
latarnię”. Oczywiście, miała ona „świecić światłem socjalistycznym” i być
drogowskazem dla tych, którzy jeszcze mieli jakiekolwiek wątpliwości
dotyczące politycznych skutków zakończenia wojny.
Robinson warszawski zawierał kilka scen naprawdę przejmujących. Na
przykład zapada głęboko w pamięć obraz Niemców śpiewających Stille
nacht przy koksownikach rozstawionych pośród ruin płonącego miasta.
Przeważały jednak obrazy-agitki oraz kwestie drażniące deklaratywnością
i patetyzmem. Kolejną serię zmian wprowadzono w filmie po Zjeździe Filmowców w Wiśle, który odbył się w listopadzie 1949 roku, a pod koniec
następnego roku wprowadzono go na ekrany pt. Miasto nieujarzmione,
dodając nową ramę do dotychczasowej ramy fabularnej. Tym razem w
pierwszej sek-wencji polscy patrioci zastanawiali się nad tym, jak udaremnić
plany zniszczenia miasta przez Niemców. Słowa: „My, towarzysze, wiemy
jak przeszkodzić” – jasno wskazywały na to, że byli żołnierzami Armii
Ludowej, która potraktowana została jako największa siła powstańcza. W
ostatniej sekwencji polscy żołnierze wdrapywali się na nadwiślański pomnik Syreny. W gruncie rzeczy chodziło przecież o to — jak tłumaczył
kierownik Wydziału Kultury Komitetu Centralnego partii — że film „spełnia swoje zadania w wielkiej kampanii pokojowej. Tragedia Warszawy
burzonej przez hitleryzm żywo przypomina barbarzyństwo najazdu imperializmu amerykańskiego na bohaterską Koreę, potęgując nienawiść do
agresorów i wzmacniając wiarę w zwycięstwo obozu pokoju”20. W następ19
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Z łódzkich ateliers. „Gazeta Filmowa” 1 IX 1948, nr 6-7.
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nych latach film powrócił na ekrany pod dawnym tytułem, ale realizatorzy
zrezygnowali z Syreny i odwołania do latarni.
Na fali odwilży popaździernikowej (1956) powstała polska szkoła filmowa (1957-1965), która podjęła, nadal pod czujnym okiem cenzury, „działania terapeutyczne”, polegające na próbach odmistyfikowania i odmitologizowania największych kompleksów narodowych, kompleksów września
1939 roku, kompleksu Armii Krajowej i kompleksu powstania warszawskiego.
Andrzej Wajda zapoczątkował szkołę Kanałem (1957) zrealizowanym
na podstawie wspomnieniowych opowiadań Jerzego Stefana Stawińskiego.
Brawurowo odreagowywał tym filmem schematyczne myślenie i zakłamanie okresu socrealizmu, łącząc tragiczne zdarzenia z romantycznym stylem
i „ba-rokową”, drapieżną formą. Zagraniczni krytycy z zachwytem pisali o
wykorzystaniu niezwykłego pomysłu fabularnego i chwytu dramaturgicznego, po-legającego na przeniesieniu akcji opowieści pod ziemię. Nie wierzyli w autentyczność przedstawianych na ekranie faktów. Zwracali uwagę
na niezwykłe zagęszczenie ekspresji, na plastyczne, literackie, teatralne i
muzyczne wa-lory filmu. Zdaniem Hadelin Trinon tragizm powstania komunikował twórca przede wszystkim w warstwie wizualnej, szczególnie
uwypuklając opozycję między wnętrzem kanałów a plenerami oraz między
ciemnością a światłem. Jej zdaniem ten film był współczesną wersją Dantejskiego piekła „skonstruowanego na zasadzie montażu dwóch silnie skontrastowanych światów, przedstawiających walkę w pełnym słońcu i podziemną wędrówkę. Film rozciąga to przeciwstawienie na ten drugi świat i
podkreśla jego znaczenie: je-dyną nadzieją powstańców staje się teraz
śmierć. […] Każdy bohater odnajdzie światło, ale będzie ono dla każdego
z różnych powodów – śmiercią. I każda sekwencja, która pokaże wyjście
z kanałów, opiera się na tym przeciwstawieniu” 21. Natomiast Janina Markułan wskazywała na dramaturgiczną funkcję tego przeciwstawienia, dostrzegając w filmie inny schemat ujęć: „Czarne sylwetki na tle szarego
zmierzchu. I biała odzież — czyli opatrunki rannych. To plastyczna uwertura — pisała — do zbliżającej się tragedii” 22. W jej przekonaniu dramaturgia światła antycypowała w filmie dramaturgię powstańczych wydarzeń
i pozwalała uniknąć reżyserowi zbytniej dosłowności.
Tytułowy „kanał” był oczywiście metaforą błędnego koła, która ma wielowiekową tradycję w polskiej sztuce i często pojawia się w myśleniu Po20

E. Krasiński: Z archiwum. „Miasto nieujarzmione”. „Dialog” 1985, nr 7,
s. 153.
21

H. Trinon: Andrzej Wajda. Paris 1964, s. 31 i 34.
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laków o narodowej historii. Jednocześnie, mimo oczywistej estetyzacji, Kanał odegrał rolę ważnego „dokumentu” w prowadzonej wówczas w kraju
burzliwej dyskusji na temat zbiorowej świadomości Polaków i źródeł tożsamości narodowej. Wajda zdawał sobie zawsze z tego sprawę: „Tematem
filmu nie stała się sytuacja historyczna — przekonywał — lecz ludzie, bohaterowie: młodzi żołnierze AK, ich walka o utrzymanie nie tyle życia, co
godności. Powstanie, bez pomocy z zewnątrz, było z góry przegrane; wiedzieli o tym wszyscy […], kiedy garstka zdziesiątkowanych powstańców
Armii Krajowej wychodziła po kapitulacji z Warszawy, wróg musiał uznać
w nich żołnierzy, przyznać im prawa kombatantów. Jak więc odpowiedzieć
na pytanie o rezultat powstania warszawskiego? Miasto zostało zniszczone w 90%. Straty wyniosły 200 000 ludzi, 800 000 mieszkańców Warszawy zostało wy-wiezionych. […] Milionowe miasto przestało istnieć, ale
powstańców nie mo-żna już było po tym fakcie bezkarnie zapędzić do komór gazowych w Oświęcimiu. I to było właśnie wielkie, nieobliczalne zwycięstwo, którego znaczenie daje się ocenić dopiero po latach. To właśnie było
powodem, że Kanał, film o klęsce, został przyjęty jako film o zwycięstwie
ducha. Potwierdzał, że Polska nie może zapomnieć o swoich najlepszych
synach i musi ich wpisać do historii, wbrew oficjalnej propagandzie, a w
zgodzie z ich wolą”23. Swoje poglądy w sprawie powstania powtarzał Wajda
wielokrotnie w wypowiedziach prasowych i kilka razy w kinie, ostatni raz w
nakręconym w 1996 roku dla telewizji Canal+ pięcioodcinkowym serialu
Moje notatki z historii, w którym interpretował własny dorobek artystyczny
przez pryzmat dziejów Polski24.
W zupełnie inny sposób wykraczał poza dotychczasowe konwencje ikoniczne i narracyjne związane z powstaniem warszawskim A. Munk w Eroice (1958, podtytuł: Symfonia bohaterska w dwóch częściach). Szydząc
z póz i ról, jakie dominowały w polskiej tradycji i historiozofii, mocno rozdrapywał niezabliźnione dotąd narodowe rany. W odróżnieniu od Wajdy,
który w Kanale przedstawiał śmierć infernalną i rytualną, ale i trochę
uskrzydloną, a w niektórych fragmentach nawet galową, Munk do polskich
strategii bohaterskiego umierania odnosił się ze sceptycyzmem, a nawet pe22
J. Markułan: Kino Polszi. Leningrad-Moskwa 1967, s. 72. Szerzej pisałem
o poetyce tego artysty, również biorąc pod uwagę Kanał, w książce Inspiracje plastyczne w twórczości filmowej i telewizyjnej Andrzeja Wajdy. Katowice 1987.
23
A. Wajda: Moje spotkania z historią. [Wykład wygłoszony z okazji przyznania artyście doktoratu honoris causa przez American University w Waszyngtonie
w 1981 roku]. „Film na Świecie” 1991, nr 383, s. 73.
24
Zob. m.in. A. Wajda: Autoportret artysty z historią w tle. Przybliżyć przeszłość, w której jesteśmy tak bardzo zakotwiczeni. „Kino” 1997, nr 3, s. 14-15.
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symizmem i traktował odwagę Polaków jako urojenie i apoteozowanie
śmierci bzdurnej25. Tym filmem, zrealizowanym również na podstawie faktograficznej prozy J. S. Stawińskiego (opowiadań Węgrzy i Ucieczka),
wkraczał Munk za pośrednictwem dwóch fabuł w sam środek ostrych polskich sporów na temat istoty i charakteru narodowego heroizmu. Akcja
pierwszej części (Scherzo alla polacca) toczyła się podczas zrywu powstańczego w Warszawie i w niedalekim Zalesiu, drugiej (Ostinato lugubre) —
w obozie jenieckim, do którego trafiła grupa powstańców. Bohaterem pierwszej był warszawski cwaniak Dzidziuś Górkiewicz, dorabiający się na wojnie, umiejący porozumiewać się z Niemcami i dowódcą powstania, próbujący kupić od Węgrów, wspierających w tej wojnie okupantów, pomoc
wojskową dla zrywu powstańczego za gwarancje bezpieczeństwa. Przedstawiając bohatera, który robił ten niezwykły interes, artysta jednocześnie
ukazywał absurdalne sytuacje, w jakich znajdowali się powstańcy (prowadzenie musztry w czasie nalotu, staruszkę dźwigającą złom żelazny w czasie opuszczania zniszczonego miasta, porozumiewanie się powstańców z
różnych dzielnic Warszawy za pośrednictwem połączeń z Londynem) oraz
sceny wywołujące śmiech, w których Dzidziuś ocierał się o śmierć. Jednak gdy misja bohatera się nie powiodła, nie wyjechał on za granicę czy
na prowincję, ale wrócił do warszawskiego „piekła”. Ponura była tonacja
drugiej części filmu: najpierw oflag przypominał sanatorium, a później
wesoły polski „barak”, miejsce, w którym Polacy tworzyli legendę (o poruczniku Zawistowskim, który rzekomo uciekł z obozu, ale naprawdę ukrywali go towarzysze walki na strychu baraku) dającą początek kolejnej
metaforze narodowego błędnego koła. Podtrzymywanie legendy polegało
bowiem na ukrywaniu prawdy o samobójczej śmierci „uciekiniera” 26.
Dzieła Wajdy i Munka wywołały żywe dyskusje i ostre polemiki na temat godności narodowej, potęgi mitów zbiorowych, póz i ról narzucanych
Polakom przez tradycję i politykę, na temat zagrożeń tożsamości narodowej nieautentycznością, stereotypizacji myślenia o patriotyzmie i państwie
oraz filozoficznego problemu wolności. Kanał i Eroica wywarły więc
25

Por. J. Urbaniak: Krajobraz śmierci w wojennych filmach Andrzeja Wajdy.
W: Polska szkoła filmowa. Poetyka i tradycja. Pod red. J. Trzynadlowskiego. Wrocław 1976, s. 7-15 i inne teksty zamieszczone w tym tomie.
26
Zob. m.in. E. Nurczyńska-Fidelska: Andrzej Munk. Kraków 1982; B. Stolarska: W poszukiwaniu nadziei. O filmach Andrzeja Munka. W: Kino polskie
w dziesięciu sekwencjach. Pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej. Łódź 1996, s. 1933 i „Szkoła polska” — powroty. Pod red. E. Nurczyńskiej-Fidelskiej. Łódź 1998.
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ogromny wpływ na wszystkie późniejsze spory o historię i świadomość
narodową Polaków, ale nie doczekały się kontynuacji ani uczciwej polemiki w kinie fabularnym27. Takich ożywczych wiatrów zabrakło w ówczesnym kinie dokumentalnym, w którym dominowała tzw. „czarna seria”.
Twórcy dokumentów interwencyjnych i krytycznie przedstawiających życie
codzienne kraju koncentrowali uwagę na tematyce powojennej i jak dowodzą polscy historycy X Muzy „»Czarna seria« była kreacją partyjnego
dysponenta i przez pewien czas korzystała z ochronnego parasola Komitetu Centralnego [PZPR]”28. Była zatem kształtowana w dużym stopniu przez
cenzurę, niezwykle wrażliwą na rozgrywki i spory, jakie toczyły wtedy
między sobą różne frakcje partii robotniczej rządzącej krajem. W odróżnieniu więc od kina fabularnego w kinie dokumentalnym powstanie warszawskie nie tylko było traktowane instrumentalnie, ale wręcz pomijane
przez twórców.
W kinie fabularnym następnego dwudziestolecia o powstaniu również
wspominano najczęściej jako o czasach bohaterskiej młodości ówczesnych
przedstawicieli władzy lub pomijano je zupełnie w wojennych opowieściach.
Już pod koniec lat 50. „władza ludowa” postanowiła bowiem wyciszyć, oswoić lub przynajmniej przemodelować polską szkołę filmową, a najbardziej
pragnęła zastąpić ją innym kinem, kinem „ideologicznie poprawnym”. Spośród „poprawnie” myślących artystów duży wpływ na kino o tematyce
wojennej wywarli wówczas: pisarz Roman Bratny, działacz partyjny i polityk Mieczysław Moczar oraz reżyser Jerzy Passendorfer. Bratny był oficerem AK, walczył w powstaniu warszawskim i przebywał w obozach jenieckich, ale po wojnie pisał na podstawie materiału autobiograficznego o
poszukiwaniu przez jego pokolenie miejsca w nowej rzeczywistości politycznej i zawarł daleko idący kompromis z władzą. Swoje stanowisko motywował następującymi argumentami: „Mnie mało interesuje kino opiewające jakieś wydarzenia historyczne, nawet jeżeli dotyczą historii najnowszej. Nie interesuje mnie jej faktografia. Pociąga mnie natomiast polityka
jako nieuchronny wyznacznik losów człowieka XX wieku, jako jego świadome, czy nieuświadomione »przeznaczenie«. I to są sprawy, które w moich scenariuszach i książkach przełamują się różnie, w zależności od tego,
na jaki filtr reżyserski natrafię, ale większość moich utworów ma coś z tej
tonacji i problematyki”29. Z kolei Mo-czar był oficerem AL, później członkiem Komunistycznej Partii Polski, PPR i PZPR, w latach 1964-1968 był
ministrem spraw wewnętrznych oraz założycielem nieformalnego ugrupo27
Por. M. Przylipiak: Kim jest dla nas Andrzej Munk?. „Kino” 1994, nr 5,
s. 18-19 i T. Miczka: Andrzej Wajda’s Duties to the Audience. „Kinema” (Toron-
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wania politycznego (tzw. partyzantów, moczarowców), pragnącego przejąć
władzę w partii rządzącej, głoszącego hasła patriotyczne i antysemickie.
Moczar miał również ambicje literackie. Do tej samej generacji należał
również Passendorfer, który realizował filmy przeciętne i zawsze współbrzmiące z tonacją oficjalnej propagandy.
Zwiastunem nowego typu kina historycznego był film Kamienne niebo
(1959) Ewy i Czesława Petelskich, nakręcony na podstawie moralistycznej powieści Jerzego Krzysztonia, eksponującej problemy psychologiczne
i egzystencjalne. Pisarz łączył elementy historyczne i filozoficzne z metaforyczno-symbolicznymi oraz sytuował zagadnienia wojennej mitologii i
prawdy w perspektywie powojennej rzeczywistości, a Petelscy byli twórcami dbającymi o poprawność polityczną i zrealizowali film, który dzięki
warstwie te-matycznej był głęboko osadzony w repertuarze polskiej szkoły filmowej, ale pod względem estetycznym i ideologicznym daleko wykraczał poza jej poetyki i koncepcje myślowe. Pierwsza scena filmu ukazywała grabarzy kopiących na ulicach Warszawy groby dla zabitych warszawiaków i powstańców. Właściwa akcja zaczynała się z chwilą odejścia
powstańców z dzielnicy i zbombardowania domów przez niemieckie samoloty. Bohaterami byli zwyczajni ludzie, mieszkańcy zbombardowanej kamienicy, którzy zostali zasypani w piwnicy: matka, która przede wszystkim pragnęła uratować swoje dziecko, dozorczyni dostająca ataku histerii
i szału, rozrzucająca pierze z poś-cieli wokół siebie, w końcu popadająca
w apatię, stary, ciężko chory profesor, tracący wzrok. Coraz więcej ludzkich uczuć okazywał warszawski cwaniak, który zakochał się w Ewie, co
dodawało mu sił do walki o życie. Bohaterowie uświadamiali sobie oczywisty fakt, że codziennie spotykali się na schodach, ale w ogóle się nie znali.
Wraz z upływem czasu opadali z sił, ulegali zmiennym nastrojom (śpiewali, kłócili się i godzili ze sobą), a w końcu, gdy wypalała się w lampie
nafta i Maniusiowi udało się przebić ścianę do sąsiedniej piwnicy, zaczynali traktować się życzliwie. Film kończy się jed-nak sceną, która nie pozostawiała żadnych złudzeń: gdy bohaterowie przygotowywali się do wyjścia, dobiegające z zewnątrz odgłosy kucia nagle zanikły. Dramatyzm sytuacji ilustrowały słowa: „pająki zdychają” oraz „może się wojna skończyła
i wszyscy poszli do domu”. W finałowym ujęciu długo gasła lampa naftowa, a bohaterowie w ciemności stukali w rury i ściany, dając ostatnie znaki życia.
Kamienne niebo było dramatem egzystencjalnym, ukazującym powstanie warszawskie jako serię sytuacji granicznych, ostatecznych, które symbolizowały nieuchronność losu i bliskość śmierci. Film nie spotkał się z
żywą reakcją ani uczestników powstania, ani oficjalnych władz, być może
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dlatego, że przedstawiał zdarzenia pozbawione szerszego tła historycznego i faktograficznych kontekstów interpretacyjnych. Utworem, który utrwalał tę ten-dencję w polskim kinie historycznym, był Powrót zrealizowany
w 1960 roku przez Passendorfera na podstawie powieści Bratnego Szczęśliwi torturowani, o którym Maryla Hopfinger napisała: „Film dotyczy przeszłości i teraźniejszości kilku osób z pokolenia okupacyjnego. Łączy ich
aktywny udział w powstaniu, mocne doświadczenia tamtego czasu. Wówczas buntowali się przeciw przemocy, zniewoleniu. Wówczas mieli świadomość słuszności swe-go wyboru. Byli autentyczni. Ich życie po zakończeniu wojny potoczyło się różnymi drogami. Teraz łączą ich tylko przyblakłe już wspomnienia dawnego zrywu. Dla wszystkich właściwie teraźniejszość przyniosła upadek w nicość codzienności, w której każdy z nich
na swój sposób się pogrążył. Teraz wspólne jest także poczucie ich obecnej nieautentyczności. Potrafili przeciwstawić się siłom przemocy, ryzykować życiem. Nie potrafili obronić swojej autentyczności w zapasach z codziennością” 30. Powstanie było więc w tym filmie jedynie pretekstem do
opowieści o „Siwym”, który po latach pobytu za granicą przyjechał do
Warszawy, aby odnaleźć swoich dawnych przyjaciół i przekonał się, że
teraźniejszość jest ważniejsza niż przeszłość. I nie była to konkluzja zaskakująca, wszak powszechnie uważa się, że historia uczy, nie powinna
jednak przesłaniać współczesności, ale takie przekonanie wyrazić można
w różny sposób, inaczej rozkładając akcenty interpretacyjne i w rozmaite
konteksty teraźniejszości włączając zdarzenia z przeszłości. Szczególnie
mocno przekonują o tym dzieje filmu Ręce do góry! Je-rzego Skolimowskiego, w którym sekwencja powstańcza trwała zaledwie kil-kadziesiąt sekund, ale ten obraz ekranowy nie należał już do polskiej szkoły filmowej
ani do nurtu, który z nią „oficjalnie” polemizował.
Nowy, akceptowany, bo współtworzony przez władzę, model filmu historycznego, zatriumfował na polskich ekranach w schyłkowym okresie polskiej szkoły, w połowie lat 60. Dominowała w nim strategia świadka mistyfikatora, dzięki której „wojenka” uzyskała barwy lekkiej, atrakcyjnej, a
nawet przyjemnej i wesołej przygody, zaś historia pozbawiona została problemów trudnych i zdarzeń kontrowersyjnych, takich jak powstanie warszawskie. Filmy ukazujące walkę Polaków o wyzwolenie kraju spod nazistowskiej okupacji za pośrednictwem westernowo-komediowych konwencji konkretyzowały tęsknotę komunistów za wojennymi legendami. Taka
strategia była w kinie dokumentalnym stosowana jako „tani chwyt”. Na
to), Spring 2000, s. 19-46.

32

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

przykład Roman Wionczek w swoim kolażowym portrecie warszawiaka (w
Homo Varsoviensis, 1963) fragment komentarza: „Handlu się nie uprawia,
handel się kocha, zwłaszcza ten z domieszką ryzyka” — zilustrował scenami z kronik powstańczych, a naturalne odgłosy bitew i wybuchów pocisków wytłumił graną na organkach muzyką z popularnej powstańczej piosenki: „Pałacyk Michla, Ży-tnia, Wola, bronią się chłopcy spod Parasola”.
Natomiast na gruncie kina fabularnego Barwy walki (1965), Kierunek Berlin
(1969) J. Passendorfera i kilka innych filmów tworzyło serię widowisk ekranowych, która stała się obowiązkową „lekturą szkolną”. Scenariusz Barw
walki napisał Wojciech Żukrowski na podstawie wspomnieniowej książki
M. Moczara, której akcja zaczynała się w 1944 roku i przedstawiała
wspólną walkę AL, AK, Batalionów Chłopskich i partyzantki radzieckiej z
Niemcami w Górach Świętokrzyskich. Jednym z głównych bohaterów był
prosty, sympatyczny, zawsze radosny i życzliwy dla innych wiejski chłopak, w którego rolę wcielił się Woj-ciech Siemion, aktor charakterystyczny, ujmujący widzów swoją vis comica. W szybko rozwijającej się fabule
zupełnie rozmywała się prawda historyczna: partyzanci z AL bratali się z
akowcami, a przyjaźń polsko-radziecka miała swoje źródło we flirtach
między polskimi żołnierzami i radzieckimi, urodziwymi i bohaterskimi
żołnierkami. W każdym kolejnym filmie z tej serii dys-kurs historyczny był
coraz bardziej upraszczany i zniekształcany. W obrazie Kierunek Berlin,
którego akcja toczyła się w ostatnich tygodniach woj-ny, ramię w ramię z
prymitywnym wrogiem walczyli kpr. Naróg (Siemion), jego koledzy z partyzantki, chłopi ze spacyfikowanej przez Niemców wsi, Rosjanin o nazwisku Polak, oddelegowany do wojska polskiego, chłop, któ-rego ziemia
została za Bugiem i powstaniec warszawski.
Tego typu konwencjonalizacji i stereotypizacji historii mocno bronił Roman Bratny, dowodząc, że jest to właśnie koszt, jaki musi ponieść faktografia w zderzeniu z polityką. „Jego [tzn. Passendorfera] — mówił dziennikarzowi — należy przyjąć takim, jakim jest, a nawet poprzeć w jego poczynaniach” 31. Ale nie ulega wątpliwości, że znacznie mniejszy kompromis z polityką, na czym zyskała literatura Bratnego i zyskało również polskie kino, zawierał Janusz Morgenstern, adaptator dwóch części powieści
Kolumbowie, rocznik 20. (1970). Bratny napisał je w latach 1955-1956 i
poświęcił generacji młodzieży pochodzącej z warszawskiej inteligencji,
która wkraczała w dojrzałe życie poprzez uczestnictwo w zbrojnej walce
AK z niemieckimi nazistami. Zachowania tytułowych Kolumbów były bardzo silnie nacechowane emocjami i poddane silnej presji zewnętrznych
28
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okoliczności, a w znacznie mniejszym stopniu określały je świadome wybory ideowe i ponadczasowe racje historyczne. Czytelnicy książki i widzowie filmu otrzymali jednak najpełniejszy — w porównaniu z innymi powieściami i utworami ekranowymi — obraz powstania warszawskiego. Pięcioodcinkowy serial przedstawiał wiele faktów i zdarzeń z życia okupacyjnej i powstańczej Warszawy. Scenarzysta i reżyser charakteryzowali różne
środowiska, odzwierciedlali atmosferę i realia czasów okupacji i walki,
typowe koleje losu przedstawicieli pokolenia dwudziestolatków, ich style
życia i portrety psychologiczne. Zbeletryzowany zapis kronikarsko-reportażowy dziejów powstania obfitował w liczne wątki, poruszał dynamiczną
akcją i sensacyjnymi epizodami.
Wszystkie odcinki otwierała sekwencja przedstawiająca głównych bohaterów grających w siatkówkę. Główne role kreowali popularni polscy aktorzy: Jan Englert („Zygmunt”), Władysław Kowalski („Jerzy”), Jerzy Matałowski („Kolumb”), Marek Perepeczko („Malutki”) i Karol Strasburger
(„Siwy”). Obrazowi utrzymanemu w poetyce kronikalnego reportażu towarzyszyła patetyczna muzyka wykonywana przez orkiestrę symfoniczną, a
głos spoza kadru mówił: „komu wypadła młodość na ten czas, tego on zabije lub ukształtuje raz na zawsze. O nich będziemy wam mówić”. W odcinku czwartym, zatytułowanym Oto dziś…, ukazane zostały pierwsze dni
powstania i akcje dokonywane przez największą na świecie w XX wieku
miejską partyzantkę, jaką tworzyły warszawskie oddziały AK. Najpierw
narrator informował widzów, że dowództwo ruchu oporu podjęło „rozkaz,
który zaskoczył większość dowódców”. Następne sekwencje przedstawiały liczne sceny walk ulicznych (m.in. palenie hitlerowskich flag wyrzucanych z okien niemieckiego urzędu; tworzenie barykad; przechodzenie powstańców z dzielnicy Wola do Starówki) oraz dramatyczne, wstrząsające
zdarzenia, potwierdzające wyjątkowe bestialstwo nazistów, którzy w tym
odcinku w ogóle nie są ukazywani jako konkretne osoby i wyjątkowe bohaterstwo Polaków (m.in. formowanie z ludności cywilnej „tarcz ochronnych” przed niemieckimi czołgami; „produkcja” granatów polegająca na
przerabianiu przez kobiety materiału wybuchowego w maszynkach do mielenia mięsa; trepanacja czaszki „nadziei polskiej poezji” za pomocą ślusarskiej „bor-maszyny”; płonąca po-stać powstańca, który zapalił się od
trzymanej w ręku butelki z benzyną; masowy pogrzeb plutonowych AK).
Nie zabrakło w filmie sceny miłosnej, która rozgrywała się na gruzach
miasta, pośród płonących domów. Realizatorzy mocno akcentowali udział
walecznych partyzantów z AL w powstaniu oraz dzieci na pierwszej linii
walk powstańczych. Jednym z bohaterów był chłopiec, który zniszczył granatem „Goliata” (czołg niemiecki), ale czyn ten przypłacił swoim życiem.
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Nie stronili również od scen symbolicznych, nawiązujących do tradycji
romantycznej i religijnej. Na przykład stojący bez-radnie obok umierającego przyjaciela i patrzący na drzeworyt przedstawiający Pietę „Zygmunt”
krzyczał: „Panie Jezu, mądrzysz się, że umarłeś dla ludzkości, a tu się ginie dla jednego kumpla”.
W odcinku piątym, zatytułowanym Śmierć po raz drugi, ukazana została gehenna powstańców próbujących przebić się ulicami i kanałami ze
Starego Miasta do Śródmieścia i za wszelką cenę utrzymać w swoich rękach wybrzeże Wisły. W jednej z początkowych scen stare kobiety prosiły
powstańców: „Proszę nas zastrzelić! Przecież będzie kapitulacja”. W jednej z ostatnich scen serialu Niemcy dobijali strzałami rannych powstańców
leżących w szpitalu polowym, gwałcili akowskie łączniczki i strzelali do
powstańców próbujących przepłynąć na drugą stronę rzeki.
Kolumbowie byli jedynym utworem zrealizowanym w Polsce, który prezentował na ekranie panoramę całego powstania i chociaż tytuł książki i serialu nadal jest traktowany jako symboliczna nazwa pokolenia, którego młodość przypadała na lata II wojny światowej (pokolenia konspiratorów i żołnierzy podchorążych AK) i powojenny czas dramatycznych powikłań politycznych, to jednak utwór ten obciążony jest wieloma doraźnymi odcieniami znaczeniowymi i kontekstami interpretacyjnymi. Mówił zresztą o tym
wprost R. Bratny w rozmowie z dziennikarzem Andrzejem Markowskim,
który zauważał: „Problem Kolumbów jest szczególnie delikatnej natury.
Sprawa AK była kiedyś przemilczana, a i dziś budzi jeszcze kontrowersje,
co prawda nieco inne niż dawniej. Wokół tematu nagromadziło się zatem
wiele niedomówień, dwuznaczności”32. Pisarz odpowiadał mu słowami: „Po
obejrzeniu serialu Kolumbowie jeden z polityków wyraził — bardzo słuszną
w moim pojęciu — opinię. Powiedział, że ten film jest przykładem ogromnego sukcesu Ludowej Polski, ponieważ nie jest rzeczą o AK, lecz o walce narodowej Polaków. A mnie się wydaje, że miał on rację, a skoro miał
rację — to znaczy, że nie ma racji pan, twierdząc, iż jest to temat dwuznaczny. Jednocześnie jednak dotknął pan bardzo istotnego problemu:
łatwiej jest przedstawić temat wojenny w jego naturalnym sztafażu — sztafażu tragedii i klęski — niż w atmosferze propagandowego optymizmu
towarzyszącego zwycięstwu. Dlatego też łatwiej jest zrobić film o Armii
Krajowej, która poniosła klęskę polityczną i militarną, niż o Ludowym
Wojsku Polskim zdobywającym Berlin. Temat zwycięskiej armii jest bowiem obciążony źle rozumianymi serwitutami”33. Taka pokrętna, jednostronW: „Szkoła polska” — powroty…, s. 161.
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na i subiektywnie upolityczniona interpretacja najnowszych dziejów Polski mocno zaciążyła nad filmem historycznym w latach 70. i 80. XX wieku. Mocno osłabiała prawdę historyczną w innych, popularnych serialach
telewizyjnych, w których fabuły nawiązywały do tematyki powstania warszawskiego, np. w Polskich drogach J. Morgensterna (1977, 11 odcinków),
lub tylko wzmiankowano w nich o tym wydarzeniu, np. w pierwszej części
serialu Dom (1980) Jana Łomnickiego.
Tego typu perspektywa historyczna, którą można przecież nazwać nadużyciem interpretacyjnym dominowała nie tylko w filmach fabularnych realizowanych przez polskich reżyserów, ale również w koprodukcjach oraz
w utworach kręconych przez twórców zagranicznych. Na przykład Nobito
Abe w słabym filmie polsko-japońskim Ognie są jeszcze żywe (1976), ukazującym wspomnienia umierającego Japończyka, ograniczył się do ekranowej konkretyzacji jego wyobrażeń, w których mieszały się skomplikowane wątki fabularne (bohater przeżył wybuch bomby atomowej oraz
wielką miłość i rozstanie z młodą Polką) ze zdjęciami dokumentalnymi
przedstawiającymi apokaliptyczną zagładę Hiroszimy oraz potworne doświadczenia więźniów Auschwitz i uczestników powstania warszawskiego.
Modelowym przykładem „poprawnej” pod względem politycznym interpretacji historycznej tego zdarzenia była wielka epopea filmowa pt. Żołnierze
wolności (1977, tytuł oryg. Sołdaty swobody), zrealizowana przez Jurija
Ozierowa w koprodukcji radziecko-polsko-bułgarsko-czechosłowacko-enerdowsko-rumuńsko-węgierskiej. Twórca pragnął „zaprezentować możliwie
najwierniejszą panoramę II wojny światowej, a ściślej — dwóch ostatnich
lat tej wojny, i na tym tle opowiedzieć o walce komunistów Europy Wschodniej”, a jednocześnie „stworzyć zbiorowy portret komunisty — przodującego człowieka swojej epoki” 34. W długiej sekwencji przedstawiającej powstanie warszawskie Ozierow ukazał heroiczne męczeństwo warszawiaków
i zagładę miasta. Wrażenie dokumentalnego autentyzmu osiągnął dzięki
inscenizacji zdarzeń w przeznaczonym do wyburzenia czeskim mieście
Most. Oczywiście, w galerii ponad 250 postaci, o jakich opowiadał Ozierow, było miejsce m.in. dla Bolesława Bieruta, Małgorzaty Fornalskiej,
29
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Pawła Findera i Edwarda Gierka, ale nie było akowców, wybitnych polityków i przywódców powstańczego zrywu35.
Męczeństwo i zagłada stały się więc najważniejszymi filmowymi wyznacznikami powstania warszawskiego. Dominowały one w filmie …Droga daleka przed nami… (1980) Władysława Ślesickiego, opowiadającym
o braciach, którzy po upadku powstania znaleźli się w niemieckim obozie
pracy, a po wojnie spotkali się w Warszawie przy ruinach domu rodzinnego, obok których znajdowały się powstańcze mogiły ich rodziców. Seria
makabrycznych zdarzeń tworzyła fabułę filmu Dzień Wisły (1980) Tadeusza Kijańskiego, któ-rą Stanisław Janicki streścił następująco: „13 września 1944 roku. Na prawym brzegu Wisły grupa młodych ludzi szykuje się
do przeprawy, by pomóc walczącej Warszawie. Tadeusz, młody poeta z amputowanymi nogami, poznaje Katarzynę. Zjawiają się tu dwaj oficerowie
AK i AL, żołnierze polscy i radzieccy. Wywiązuje się walka z hitlerowcami, usiłującymi wyjść z okrążenia. Katarzyna zostaje przez jednego z nich
zgwałcona na oczach bezsilnego Tadeusza… Toną dwie łodzie przeprawiające się przez Wisłę. Tadeusz wpada z wózkiem inwalidzkim do rzeki…”36
Podobnemu schematowi fatalistycznej, nieuniknionej klęski powstania i
gehenny jego uczestników podporządkowana została historia przedstawiona w Urodzinach młodego warszawiaka (1980), filmie, który E. i Cz. Petelscy nakręcili na podstawie powieści J. S. Stawińskiego. Jego bohaterem
był porucznik, który 24 września 1944 roku, w dniu swoich 22 urodzin,
brał udział w ciężkich walkach o utrzymanie Królikarni, a następnego dnia
wziął ślub z Teresą, która zeszła ze swo-im oddziałem do kanałów i nigdy
już z mężem się nie spotkała.
Próby zerwania z takimi schematami fabularnymi, nadinterpretacjami
i nacechowaniami politycznymi podejmowali od połowy lat 80. nieliczni
twórcy filmowi i telewizyjni, m.in. Jerzy Wójcik, T. Makarczyński i J. Skolimowski, ale do końca PRL-u nie udało im się „przemówić” donośnym
głosem. Czujna cenzura ograniczała bowiem produkcję, emisję i rozpowszechnianie ich utworów ekranowych. Dziełem wyjątkowym była jedynie Relacja (1976), sfil-mowany przez J. Wójcika teatr telewizyjny, oparty na zapiskach z tomu zbiorowego pt. Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim (PIW, Warszawa 1974), z wielkimi kreacjami aktorskimi Magdy
Teresy Wójcik i Tadeusza Jan-czara. Sytuacją wyjściową w tym przedstawieniu była scena, w której małżeństwo nagrywało na taśmę magnetofonową w Instytucie Historii PAN opo-wieść o swoich przeżyciach z przełomu września i października 1944 roku. Realizator pokazywał zbliżenia ich
32
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twarzy w niepełnym profilu (tzw. trois-quart), rejestrując najczęściej osobę słuchającą, jej spojrzenia, mimikę i ruchy głowy. Bohaterka, o pseudonimie powstańczym „Blondynka”, uratowała 22 rannych z płonącego szpitala, m.in. „Eleganta”, za którego wyszła później za mąż. Widzowie nie
oglądali żadnych retrospekcji, ani materiału ikonograficznego. Jak mówił
J. Wójcik: „Starałem się, by widz mógł odczuć, iż są to ludzie bliscy sobie, rozumiejący się do dziś. Mówią o wydarzeniach tragicznych, lecz
mówią to w sposób zwyczajny, prosty. Mówią o sobie; o tym, czy sprostali chwili, w której się znaleźli. Zastanawiają się, czym mogli wówczas jeszcze pomóc innym. Wyjaśniają, tłumaczą, że nie byli w stanie uczynić niczego więcej. Starałem się stworzyć dwa portrety ludzi wrażliwych. Aktorzy zaś pokazali, że wtedy człowiek mógł być wielki, i że może być nim
także dziś” 37. Skromne przedstawienie powszechnie zostało uznane za jeden z najciekawszych i najambitniejszych utworów artystycznych przedstawiających powstanie warszawskie i pogłębiających wiedzę o nim.
W latach 1982-1983, w czterdziestą rocznicę powstania, powstały dwa
— ważne w dorobku polskiej kinematografii — filmy dokumentalne: Cienie Krzysztofa Langa i Sceny z Powstania Warszawskiego T. Makarczyńskiego. W obydwu istotną rolę odegrały zdjęcia Sylwestra „Krisa” Brauna, żołnierza AK, którego zadaniem bojowym była fotograficzna rejestracja walk toczonych w Śródmieściu i na Powiślu. Kamera Langa filmowała
fragmenty fotografii, formy fotograficznej ekspozycji i osoby zwiedzające
wystawę zdjęć, ale reżyser sugerował znacznie głębsze pokłady znaczeń,
jakie ukrywały się za jego ujęciami, filmując również gąsienicę spychacza,
która miaż-dżyła bruk i „wciągała” pod siebie fotograficzny kontur powstańca i w końcu oczyszczała teren po wystawie, oraz blokowisko i Pałac Kultury, które dominowały nad starą fabryką, w której odbyła się ekspozycja.
Natomiast Makarczyński w swoim tryptyku (Sierpień, Wrzesień i Ostatnie
trzy dni) poprzez montaż 200 zdjęć śledził losy „Krisa”, który osobiście
nie występował w filmie, w czasie powstania. Jego kamera wydobywała
najpierw szczegóły, a później ogarniała całe zdarzenia dzięki ułożeniu nieruchomych fotografii w sekwencje filmowe. W ten sposób zamiast politycznej syntezy zrywu zbrojnego artysta sugestywnie rekonstruował na ekranie
klimat poszczególnych etapów powstania, zwłaszcza, że w komentarzu
autorstwa Wacława Glutha-Nowowiejskiego nie było żadnej pompatyczności, ani sztucznej poetyckości. Takiego wrażenia naoczności i takiej siły
oddziaływania nie udało się osiągnąć w żadnym filmie fabularnym poświęconym tej tematyce.
Wyjątkowe miejsce w filmowych dziejach powstania warszawskiego zajmuje esej ekranowy Ręce do góry! J. Skolimowskiego, twórcy Boksera
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(1962), Rysopisu (1964), Walkowera (1965) i Bariery (1966), filmów, w
których bohaterami byli młodzi outsiderzy, należący do generacji Polaków
bun-tującej się przeciw narodowej tradycji i socjalistycznej rzeczywistości. W 1967 roku 29-letni Skolimowski rozpoczął realizację ekranowej
opowieści o kontestatorach, która miała charakter samokrytycznej psychodramy pokolenia ZMP (Związku Młodzieży Polskiej, organizacji podporządkowanej PZPR, biorącej udział w stalinizacji kraju). Absolwenci Akademii Medycznej spotykali się po dziesięciu latach, nazywali siebie markami posiadanych samochodów (Alfa Romeo, Opel Record, Wartburg i
Zastawa) i podróżując po kraju w wagonie pociągu towarowego, wspominali lata studenckie. Szczególnie utkwiła im w pamięci sytuacja, w której
przez pomyłkę dokleili Stalinowi na gigantycznym portrecie drugą parę
oczu i zostali uznani za politycznych prowokatorów. Rano okazało się, że
wagon był tylko przetaczany i stał w tym samym miejscu, w którym bohaterowie wsiedli do niego w nocy.
Partyjni towarzysze Władysława Gomułki film Skolimowskiego zdecydowanie potępili i odłożyli „na półkę”. Reżyser wyjechał z Polski i rozpoczął realizację filmów za granicą. Również negatywnie oceniała go ekipa
Gierka. Dopiero w 1981 roku, na fali odwilży politycznej, Skolimowski dokręcił Prolog i przemontował dotychczas nakręcony materiał, ale stan wojenny rozwiał nadzieję na dystrybucję Rąk do góry! W końcu, w 1985 roku,
43-letniemu artyście wydano zezwolenie na zorganizowanie premiery. Prolog filmu, zrealizowany na taśmie barwnej, był komentarzem do wirażowanego w kolorze sepii i czarno-białego filmu właściwego. Skolimowski
w napisie otwierającym czołówkę filmu informował widzów, że utwór
„przez 14 lat zatrzymany był przez cenzurę. Wybierając obecny kształt filmu, traktuję go jak dziennik, by w zapisie sprzed lat i w brulionie z wiosny 1981 roku szukać odpowiedzi na pytania: kim byliśmy? kim jesteśmy?”
W pierwszej sekwencji reżyser rozmawiał sam z sobą, zaczynając „rozmowę” słowami: „Czas już dokonał swych manipulacji”. Następne sekwencje
przedstawiały Bejrut ogarnięty wojną domową, rozmowę twórcy z niemieckim reżyserem Volkerem Schlöndorffem o jego kinie, sceny z powstania
warszawskiego, zabawę współczesnych dzieci warszawskich w wojnę, rozmowę twórcy w Londynie w sprawie wprowadzenia Rąk do góry! na polskie ekrany i przyjazd ekipy filmowej do Warszawy. Scena określana przez
krytykę jako warszawsko-pow-stańcza trwa kilkadziesiąt sekund. Na ekranie pojawiają się mocno stylizowane na stare fotografie i płótna malarskie
krótkie ujęcia ukazujące walkę, ucieczkę z miasta, podnoszenie rąk do góry
i zabicie powstańca. Trudno dokładnie je opisać i prawidłowo zinterpretować. Nie ulega jednak wątpliwości, że film Ręce do góry!, w którym powstaPOSTSCRIPTUM 2005
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nie warszawskie było tylko jednym z wielu przykładów ilustrujących mechanizm działania ówczesnej władzy, oparty na perfidnym manipulowaniu historią i teraźniejszością, stanowił ważny krok na drodze do filmowego odmistyfikowania tego zdarzenia.
Po raz ostatni w polskim kinie fabularnym powstanie warszawskie ukazane zostało w Pianiście (2001) Romana Polańskiego, gdzie stanowiło epizod fabularny, ale bardzo istotny w dramatycznych, wojennych przeżyciach
pianisty i kompozytora Władysława Szpilmana, Żyda ukrywającego się
w Warszawie przed okupującymi miasto niemieckimi nazistami. Sekwencję tę zapowiadał napis: „1 sierpnia 1944 roku”. Potem na ekranie przedstawił reżyser atak powstańców na siedzibę policji, widziany z okna mieszkania, w którym przebywał bohater. Po niej następowała panorama płonącej wieczorem i nocą Warszawy oraz przedstawiony został atak czołgu na
dom i ucieczka Szpilmana z rozpadającego się budynku. W następnych kadrach kamera nadal najczęściej podążała za wzrokiem muzyka, który patrzył z okien opuszczonego szpitala na Niemców palących na ulicy ludzkie zwłoki i prowadzących rannych powstańców. Obrazom tym towarzyszyły odgłosy wystrzałów i wybuchających granatów, przerywane długimi
okresami ciszy. Gdy w chwilach wyczekiwania na dalszy ciąg zdarzeń
wygłodzony, brudny i apatyczny, zredukowany do poziomu zwierzęcia
walczącego o przetrwanie bohater, przypominał sobie normalny świat, poruszał rękami jakby grał na pianinie, a widzowie słyszeli muzykę. Później
doznawali kolejnego wstrząsu, gdy po dramatycznej ucieczce przed miotaczami ognia Szpilman wspinał się na wysoki mur, zza którego z wolna z
perspektywy panoramy wertykalnej (z dołu do góry), wyłaniał się w zupełnej ciszy i wypełniał całą przestrzeń ekranu obraz wyludnionej, prowadzącej w głąb kadru ulicy, przy której stały jedynie kikuty i szkielety rozbitych domów. Zdesperowany bohater w przerażającej ciszy, czasami przerywanej powolnymi, delikatnymi dźwiękami mu-zyki, słaniając się, wchodził w głąb tego koszmarnego pejzażu i w tym gruzowisku oczekiwał końca wojny.
W filmie nie padły słowa: „powstanie warszawskie”. Samo powstanie
było jedynie tłem dla przeżyć muzyka, ale Polański ukazał je na ekranie
w sposób bardziej wstrząsający niż inni twórcy filmowi, ponieważ poczu33

Tamże.

34

Cyt. za K. J. Nowak: Komuniści. „Kino” 1977, nr 12, s. 54.
Przy okazji warto nadmienić, że twórcy zachodni konsekwentnie stosowali
dwie zasady przywoływania realiów polskich w swoich filmach; jedna opierała się
na tworzeniu i wykorzystywaniu stereotypowych formuł ilustracyjnych, druga na
35
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cie surrealistycznej grozy i bezgranicznego bezsensu wywoływało przede
wszystkim wrażenie subiektywizmu (swoisty muzykocentryzm) potęgowane niedopowiedzeniami, fragmentaryzacją opowiadania i przedstawienia
oraz ubóstwem i prostotą środków filmowego wyrazu. Polański wiernie
przekazał wi-dzom współczesnym zamysł, który już w 1945 roku, w scenariuszu wspomnianego Robinsona warszawskiego, napisanym na motywach pamiętników Szpilmana, wyrazili Czesław Miłosz i Jerzy Andrzejewski, zamysł „podróży do kresu człowieczeństwa” w całkowicie zniszczonym mieście.
Reasumując, można więc stwierdzić, że po sześćdziesięciu latach powstanie warszawskie nie zostało jeszcze odkryte przez twórców filmowych.
Czy w najbliższym czasie pojawią się jego prawdziwi odkrywcy i uczciwi
interpretatorzy?
Większość badaczy polskiej kultury podziela sceptyczny pogląd A. Wajdy, który uważa, „że kino polskie pewnie nigdy już nie uzyska szansy powiedzenia światu prawdy o Polsce, jaką miało po wojnie, w latach 50., 60.,
70.”38, ale chyba nie nastał jeszcze czas ostatecznych rozstrzygnięć w dyskusjach na temat redefiniowania źródeł polskości. Poza tym kino nie utraciło również swojego zainteresowania przeszłością narodową, chociaż w
dobie globalizacji, integracji i usieciowienia, coraz bardziej się komercjalizuje, poddaje presji postmodernizmu i zachłystuje konwencjami fantasy.
pomijaniu wydarzeń kluczowych w historii Polski. Por. R. Marszałek: Polska wojna
w obcym filmie. Wrocław 1976, przede wszystkim s. 72 i n.
36
S. Janicki: Polskie filmy fabularne 1902-1988. Warszawa 1990, s. 302-303.
37

Cyt. za K. Garbień: Relacja. „Kino” 1977, nr 1, s. 16.

38

T. Sobolewski: Pogubione wartości. „Gazeta Wyborcza”, 20 grudnia 2001,

s. 12.
39
Nie podzielam jednak pesymistycznego stanowiska, jakie na temat przemiany
polskiej tożsamości zajmuje Tomasz Szkudlarek, który pisze: „Zyskaliśmy wolność,
za to nie wiemy, kim i gdzie jesteśmy. Miotamy się — twierdził — między liberalizmem i demokracją, konstruowanymi z przemieszczonych ikon Zachodu a tęsknotą
do »własnej« autentyczności, niepowtarzalności i kulturowej czystości, między hamburgerami McDonald’sa a tęsknotą do »bycia kimś innym« i do »mówienia inaczej«,
nasze »dążenie do Europy« przemieszcza nas samych, stwarza dystans do własnej
naszej tożsamości, wprowadza przerwę historyczną, dającą nam wolność od samych
siebie, umożliwiającą nam zmianę autokreacji. Z tej przerwy w naszym trwaniu korzystają jednak wszyscy, którzy dotychczas nie mieli możliwości mówienia. Inni —
nasi »gorsi Inni« — wychodzą na ulice, mówią nieproszeni i niesłuchani, domagają
się szacunku, praw, politycznej i kulturowej reprezentacji. […] Integrując się z liberalną Europą, coraz bardziej obawiamy się Obcych. […] Stajemy się zarazem i bar-
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Może jednak nieoczekiwanie rozpocznie ono głębokie i uczciwe rekonstruowanie zdarzeń z dziejów narodu, który ma obecnie, mimo uzyskanej suwerenności państwowej, duże poczucie niedookreślenia i niespełnienia 39.
Być może do osiągnięcia takiego celu potrzebny jest dodatkowy dystans,
o czym świadczy np. wypowiedź Pawła Pawlikowskiego, reżysera mieszkającego od trzydziestu lat za granicą: „Domyślam się — mówił on — że
w Polsce zabrzmi to co najmniej dziwacznie, ale […] powstanie mnie fascynuje. […] Chciałbym metodami współczesnego kina pokazać te 63 dni
poprzez przeżycia kilkunastu postaci. […] By wywołać szok i katharsis.
Film o strukturze podobnej do filmu Altmana Na skróty z symultaniczną
akcją. Jednak żadne tam kino akcji w rodzaju Helikoptera w ogniu! […]
W filmie o powstaniu warszawskim łatwiej byłoby mi wyrazić to wszystko, co myślę o Polsce i Polakach. Nie tylko mój osobisty stosunek do polskiego heroizmu i szlachetności, ale także do tutejszych absurdów, groteski, nostalgii, liryzmu. Bez akcentów politycznych. Chciałbym, by Polacy
poczuli, że nie muszą być ni-jacy, że mają wspaniałą historię i tradycję.
Kiedy Edgar Reitz oświadczył, że wyreżyseruje Heimat, wszyscy pukali się
w czoło. Niemiecki film o niemieckiej przeszłości? Po niemiecku? Okazało się jednak, że można i może to być dla Niemców nowe, świeże, odkrywcze. Mam nadzieje, że podobnie będzie z filmem o powstaniu warszawskim.”40
Rzeczywiście, reżyserzy, którzy realizują filmy w dzisiejszej Polsce,
mają inny stosunek do historii. Albo czują zbyt dużą odpowiedzialność, jaka
spa-da na nich, gdy podejmują tematy „arcypolskie”, co potwierdza m.in.
A. Wajda, od 1989 roku próbując zmierzyć się w kinie ze zbrodnią katyńską. Albo nie potrafią wypracować strategii twórczej, która umożliwiałaby właściwe usytuowanie problematyki historycznej i narodowej w bardzo rozproszonym i dynamicznym uniwersum współczesnego kina, chociaż
odczuwają napór tej tematyki i jej przenikanie do teraźniejszości. Albo
wskazują na trudności produkcyjne, zwłaszcza finansowe, które ograniczają,
a nawet wręcz uniemożliwiają im realizację filmu o powstańczym zrywie
Warszawy. Na przykład Krzysztof Krauze, doświadczony i znany reżyser,
twórca m.in. Długu (1999) i Mojego Nikifora (2004), skarżył się dziennikarzom: „Kiedyś chciałem nakręcić film o II wojnie światowej, o holokauście, może o powstaniu warszawskim, ale ostatnio tak się przyzwyczaiłem
do biedy, że sam narzuciłem pęta wyobraźni. Przestałem marzyć” 41. W
podobnym tonie wypowiadał się Sławomir Fabicki, reprezentant młodego
dziej ksenofobiczni, i bardziej tolerancyjni; bliżej, ale i dalej nam do utopii wielokulturowego społeczeństwa otwartego. Coraz większy staje się obszar kulturowego
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pokolenia polskich reżyserów: „Od dawna myślę o filmie o powstaniu
warszawskim, opowiadanym z punktu widzenia Niemca. Interesuje mnie
problem przekraczania granic zła. To musiałaby być międzynarodowa koprodukcja o łącznym budżecie ok. 10 mln euro. Wątpię, czy ktoś da mi
takie pieniądze…”42
W filmie Warszawa, wielowątkowej opowieści o ludziach, którzy pewnego zimowego dnia 2003 roku przyjechali do metropolii nad Wisłą, aby
od-mienić swoje życie, reżyser Dariusz Gajewski kilka razy nawiązuje do
powstania, ale zawsze w sposób szczególny. Bohaterowie filmu zaaferowani aktualnymi kłopotami, właściwie przypadkowo weszli do muzeum i
w fotoplastikonie oglądali fotografie przedstawiające zdarzenia z czasu powstania. W innej scenie bezrobotny, głodny mężczyzna kradł kwiaty złożone pod Pomnikiem Powstańców, przed którym salutował staruszek poszukujący dro-gi do domu, ponieważ — jak sam mówił, myśląc o przeszłości — „wszystko pamiętam”, ale zapomniał własnego adresu. Dwoje przypadkowo spotykających się bohaterów nieprzypadkowo przecież wtrącało
do swojej rozmowy kwestie dotyczące historii: starszy Niemiec, prowadzący
jakieś podejrzane interesy, mówił — tłumacząc swoje związki z Polską —
do dziewczyny: „Mój ojciec tu walczył podczas powstania, w Warszawie”.
Ona z dumą mu odpowiadała: „Mój dziadek też walczył w powstaniu”.
Niemiec kończy ten wątek rozmowy słowami: „Mój tatuś był… w Wehrmacht. No i co? Wszy-stko się zmieniło!”
Bez wątpienia, zmiany, które zachodzą w Polsce są ogromne, ale właśnie, aby je zrozumieć trzeba odrobić kolejne lekcje historii, bo historia
zawsze prowadzi „dialog” ze współczesnością. Zwracał na to uwagę zaraz
po przełomie politycznym Wojciech Marczewski. Artysta ten, który w czasie
stanu wojennego zrezygnował z realizowania filmów, zaraz po zmianie
ustroju polityczno-gospodarczego przekonywał swoich kolegów: „to nie
kino jest prowincjonalne, lecz my sami. I nie będziemy mniej prowincjonalni uciekając od rzeczywistości i udając kogoś innego niż naprawdę jesteśmy. Natomiast możemy dotrzeć do pokładów uniwersalności, podchodząc rzetelnie i z odwagą do tego, co nas otacza. To, co już przeżyliśmy, i
to, co właśnie teraz przeżywamy, jest ważnym doświadczeniem […]: przekazanie tego doświadczenia jest naszą szansą na uniwersalność”43.
Z tej szansy można jeszcze skorzystać, co zrozumieli szybciej twórcy
fil-mów dokumentalnych. Na przykład w 2004 roku Andrzej Sapija zrealiniedookreślenia, semantycznej otwartości, hybrydyczności społecznego świa-ta. Coraz bardziej doprasza się on domknięć w postaci ideologii nadających mu akceptowalny sens. Zaprawdę, bardzo niebezpieczny, bardzo znaczący to czas.” W: T. Szkudlarek: Wydarzenie, urzeczywistnienie, różnica: edukacyjna autokreacja społeczeństwa. W: Różnica, tożsamość, edukacja. Szkice z pogranicza. Pod red. T. SzkudlarPOSTSCRIPTUM 2005 2 (50)
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ka. Kraków 1995, s. 13-14.
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Jestem hybrydą. Z Pawłem Pawlikowskim rozmawia Mariola Wiktor. „Film”
2005, nr 4, s. 62.
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zował w Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych niezwykły „kolaż” pt. Powstanie Warszawskie 60 lat później. Głosem narratora spoza kadru mówił w nim m.in.: „Młodość, czas uśmiechów, żartów, życia, miłości
(widzowie oglądali na ekranie organizowaną po 60 latach zbiórkę pamiątek z powstania warszawskiego). […] Przecież my wyglądamy tak samo
jak oni (słowom towarzyszą dźwięki piosenki hip-hopowej i rapowej). […]
Filmowe zdję-cia z wojennych kronik też są podobne. Kiedyś były czarno-białe, dziś są kolorowe. Wszechobecność telewizyjnych kamer osłabiła
siłę oddziaływania tych kadrów. Można powiedzieć, że są już one, niestety, stałym elementem obrazu świata. Zbanalizowały się, spowszedniały. A
przecież, każdorazowo są zapisem czyjejś tragedii. Kogo ten temat, ten film
może zainteresować? Kombatantów? Tak, a innych? […] Bo to powstanie
jest równie odległe, jak wiele innych w historii naszego kraju (w tle dźwiękowym piosenka hip-hopowa). […] To jest moje i twoje miasto. Także ich
miasto, o które oni walczyli (kamera filmuje pomniki, tablice i cmentarze)”.
W kolejnej scenie narrator informował widzów, że opowiada o największym powstaniu, jakie wybuchło w czasie II wojny światowej, w którym
wzięło udział 40 tysięcy ludzi działających wcześniej w podziemiu, że miało
ono trwać cztery lub sześć dni, a trwało ponad dwa miesiące, że poległo w
nim 16 tysięcy powstańców i ponad 30 tysięcy cywilnych mieszkańców,
że 17 tysięcy powstańców zostało wziętych do niemieckiej niewoli, że w
80% zniszczona została Warszawa.
W filmie, w którym leitmotivami muzycznymi były popularne współczesne piosenki To, to, to Polska, Polska w wykonaniu Kazika i Patriota
w wykonaniu Zipera, wystąpili uczestnicy tych zdarzeń, wybitni historycy
i współcześni ludzie. Norman Davies zwracał uwagę na to, że podziemne
państwo polskie od początku swojego istnienia przygotowywało się do zorganizowania powstania powszechnego. Jan Nowak Jeziorański, żołnierz i
kurier AK, wskazywał na polską tradycję niepodległościową i kalkulację
polityczną związaną z wybuchem powstania: „Teraz wiemy, że polityka jest
czymś stale obecnym w czasie każdej wojny czy powstania. Ktoś zyskuje,
ktoś traci. Wśród tego są zwykli ludzie. […] Nie było alternatywy. Cokolwiek byśmy postanowili, było złe. […] Warszawa była szachownicą. […]
Pozostał również syndrom daremnej hekatomby krwi”. Walentyna Parsadanowa komentowała bierność wojsk sowieckich, które znajdowały się niedaleko walczącego miasta. Generał niemiecki wspominał powstanie w swojej rozmowie prze-prowadzonej z dziennikarzem polskim w latach 70.:
„Jeżeli — mówił — istnieje piekło, to jest nim walka uliczna. Między
walącymi się i palącymi domami, walka o piętra”.
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Realizator filmu szczególnie mocno akcentował problematykę interpretacji historycznej tego zdarzenia. Wspominał m.in. o moskiewskim procesie szesnastu akowców, nawiązywał do słów polskiego papieża, charakteryzował czasy PRL-u słowami byłego powstańca: „Byliśmy tępieni, byliśmy tymi najgorszymymi obywatelami, więcej, traktowano nas jak bandytów”. Przywoływał wypowiedź Wojciecha Roszkowskiego, w której polski historyk wy-rażał przekonanie, że: „imperium sowieckie kiedyś padnie
i powstanie warszawskie nabierze nowego znaczenia. […] Te kamienie na
szaniec rzucone, będą na nowo usprawiedliwione”. Przekonanie takie jest
bliskie również N. Daviesowi (autorowi książki Powstanie 44), który uważał, że utworzona w 1980 roku „Solidarność”, będąca pierwszym niezależnym w powojennej Polsce związkiem zawodowym, czuła się następczynią powstania i była w sensie psychologicznym kontynuatorką tej idei powstańczej. Podobną tezę sformułował Andrew Rothstein, autor amerykańskiego filmu Zdrada (Betrayal — The Battle for Warsaw) zrealizowanego
w 2005 roku, przekonując jeszcze widzów, że pamięć o powstaniu skłoniła liderów „Solidarności” do wyrzeczenia się przemocy.
Poetyka tego filmu świadczy o zmianie nastawienia twórców do tematu, o potrzebie bardziej zdecydowanego „uwspółcześnienia” powstania. Na
razie najbardziej radykalnym rozwiązaniem w tym zakresie okazała się
książka Darka Foksa i Zbigniewa Libery pt. Co robi łączniczka? (Katowice 2005), zawierająca 63 krótkie rozdziały odpowiadające 63 dniom powstania. Na każ-dej stronie obok tekstu znajduje się na tle warszawskich
ruin zdjęcie słynnej aktorki zachodniego kina. Ostry kontrast na czarnobiałych fotografiach między obcością aktorek a swojskością ruin wywołuje wrażenie kiczu, kiczu patriotycznego, narodowego i erotycznego, który
jednak mocno porusza współczesnego czytelnika.
Czas, aby tę skomplikowaną mozaikę punktów widzenia, rekonstrukcji
i interpretacji, związaną z powstaniem warszawskim utrwalili na taśmach
i w zapisach cyfrowych twórcy filmów fabularnych, ponieważ filmy fabularne mają większą niż obrazy dokumentalne widownię oraz wywołują większy rezonans wśród konsumentów kultury masowej i użytkowników nowych
mediów.
Zdanie to podzielają twórcy niedawno powstałego Muzeum Powstania
Warszawskiego oraz władze również otwartego w 2005 roku Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, którzy właśnie rozpisali konkurs na scenariusz
filmu fabularnego i dokumentalnego o tym zdarzeniu. Waldemar Dąbrowski, minister kultury, który był współtwórcą najnowszej ustawy o kinematografii polskiej i powołał Instytut do życia, na konferencji prasowej stwierdził, iż powstanie jest jednym z tych mitów narodowych, o których Polacy
mają obowiązek opowiedzieć światu. Istotne jest jednak to, aby wyciągać
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VARIA
Ewa S³awkowa
Style konwersacyjne
w perspektywie komunikacji miêdzykulturowej*
I
Problematyka stylów konwersacyjnych1, czyli określonych typów najbardziej naturalnego sposobu obcowania ludzi ze sobą, jakim jest rozmowa, ma już sama w sobie, biorąc pod uwagę charakter współczesnego świata, wymiar interkulturowy. Globalizujący się świat, nieznane wcześniej w
historii w takim natężeniu i o takiej skali procesy przemieszczania się i mieszania ludów oraz narodów należących do różnych kultur i języków powodują, iż nosiciele rozmaitych etnosów i użytkownicy języków, odmiennych pod względem struktury gramatycznej i zawartych w nich obrazów
świata, wchodzą ze sobą w nieuniknione interakcje. Wymuszone przez ekonomię, politykę, naukę i media o charakterze międzynarodowym sytuacje
częstszego niż kiedykolwiek b e z p o ś r e d n i e g o kontaktu językowego przedstawicieli różnych kultur i ras, mieszkańców odległej przestrzeni,
użytkowników rozmaitych języków i dialektów są dziś stałym elementem
naszej codzienności.
Człowiek współczesny, a więc każdy z nas, żyje nie tylko w swoim najbliższym otoczeniu, w swojej prywatnej ojczyźnie, gdzie najczęściej spotyka ludzi do siebie podobnych. Żyje równocześnie w swojej wielkiej ojczyźnie, w konkretnym państwie, które na jego oczach staje się w coraz
*

Tekst artykułu został wygłoszony na konferencji Style konwersacyjne, która
odbyła się w październiku 2005 na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
1
Dyskurs jako struktura i proces. Red. T. A. van Dijk. Przeł. G. Grochowski.
Warszawa 2001, s. 139-140, 235.
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mniejszym stopniu jednolite pod względem etnicznym. Miejscem „zamieszkania” współczesnego człowieka, szerzej definiującym jego tożsamość jest
wreszcie kontynent (w naszym wypadku będzie to Europa). Czwartym zaś
społeczno-kulturowym światem człowieka współczesnej doby, z którym trzy
wy-żej wymienione wchodzą w dynamiczne relacje, jest „nasza, podlegająca in-tensywnym procesom globalizacji planeta, zamieszkała przez 6
miliardów lu-dzi wszelkich ras i religii, najprzeróżniejszych języków, interesów, przekonań i oczekiwań”2.
***
W naszych rozważaniach nieuchronnie zatem muszą pojawić się wątki
prowadzące nie tylko ku jednej przestrzeni komunikacyjnej i interakcjom
o charakterze monojęzykowym i monokulturowym, lecz także wiodące ku
wszelkim typom komunikacji, mającej dziś coraz częściej charakter multietniczny. Skalę przemian zachodzących w badaniach nad interakcją werbalną można ocenić, analizując opracowania tego zagadnienia przede
wszystkim w świecie anglosaskim i romańskim. Myślę tu przede wszystkim o trzytomowej monografii Catherine Kerbrat-Orecchioni pt. Interactions verbales z lat dziewięćdziesiątych oraz o pracach badaczy amerykańskich3 (Blum-Kulka, House i Kasper, 1989; Kasper i Blum-Kulka, 1993).
Literatura ta dostarcza materiału, który pokazuje wyraźnie, iż głównym
obszarem zainteresowań lingwistyki interakcji jest dziś komunikacja zachodząca nie tylko między przedstawicielami jednego etnikum, ale przede
wszystkim między użytkownikami różnych języków i nosicielami różnych
kultur.
Międzykulturowe kontakty językowe intensyfikujące się wraz z procesami globalizacji, dynamizują rozwój takich gałęzi współczesnej lingwistyki, jak etnopragmatyka, pragmatyka kontrastywna czy zapoczątkowana
przez D. Hymesa4 etnografia mówienia, dostarczając tym dyscyplinom nie
tylko nowego interesującego materiału badawczego, ale również stymulując powstawanie kolejnych wątków refleksji teoretycznej.

2

R. Kapuściński: Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? „Odra” 2002, nr 1, s. 11-

12.
3
D. Tannen: Cross-cultural communications. W: Handbook of Discourse Analysis. T. 1. Red. T.A. van Dijk. London 1985, s. 201-217.
4
D. Hymes: Sociolinguistics and the Ethnography of Speaking. W: Social
Anthropology and Language. London 1973. [Przekład polski: Socjolingwistyka i etnografia mówienia. W: Język i społeczeństwo. Warszawa 1980.]

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

47

***
Globalny świat to zatem nie tylko McLuhanowska wioska, w której dzięki technikom przenoszenia informacji wszyscy mieszkańcy ziemskiego globu niemal jednocześnie dowiadują się o tych samych wydarzeniach (kataklizmach, wojnach i konfliktach etc.), uczestnicząc w nich jako widzowie,
czytelnicy czy internauci. Jest nim także, a może przede wszystkim przestrzeń, w której funkcjonują oni jako rzeczywiści interlokutorzy w komunikacji face to face, tête à tête.
To, że pod względem konwersacyjnym nie jest ona jednolita i wymyka się dyskursowi homogenizacji, przeciwstawiając mu swoją heterogeniczność, jest oczywiste. Akty pragmatyczne formułowane są bowiem
w różnych językach i w różnych sytuacjach komunikacyjnych rozmaicie,
co wystarczająco przejrzyście dokumentują prace z dziedziny komunikacji międzykulturowej i etnopragmatyki (wystarczy przywołać znane w Polsce prace Wierzbickiej na ten temat 5). Jednak nie o niejednorodność czysto pragmatyczną tu chodzi. Idzie tu, co będę chciała pokazać, o wyraźne
różnice w sposobach zachowania się komunikacyjnego, o różne paradygmaty, wzorce pro-wadzenia konwersacji. Interakcja, której uczestnicy należą
do różnych pod względem językowym, rasowym, religijnym, cywilizacyjnym kręgów kulturowych, mimo iż prowadzona w jednym języku, charakteryzuje się wielością nawyków konwersacyjnych. Naznaczona jest bowiem
piętnem prowadzących do nieporozumień i niejasności, a niezamierzonych
przez żadną ze stron dialogu, etnicznych sposobów mówienia. Interakcja
taka jest domeną działania fenomenu, który chciałabym tu nazwać stylami
konwersacyjnymi.
II
Teoretycy komunikacji międzykulturowej6 wprowadzają tu pojęcie etnolektu konwersacyjnego — definiując go jako rodzaj zachowania komunikacyjnego, werbalnego i niewerbalnego (gestycznego, mimicznego) danej wspólnoty etnicznej, sprzężonego z typem określonej kultury, uzależnionego od jej wzorców i paradygmatów oraz świata jej wartości, a więc

5
A. Wierzbicka: Język — umysł — kultura. Wybór prac. Red. J. Bartmiński.
Warszawa 1999.
6
W. B. Gudykunst: Intercultural Communication Theory. Current Perspectives. Beverly Hills 1983; C. Kerbrat-Orecchioni: Les Interactions verbales .Variations culturelles et échanges rituels. T. 3. Paris 1998, s. 63.
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będącego wyrazem tego, co określa się w teorii mianem ideologii etnicznej.
Przywołując termin etnolekt, chcę zaproponować tu pojęcie szersze,
mia-nowicie stylu interakcji — jako pewnego sposobu zachowania się
członków danej społeczności w danej sytuacji komunikacyjnej, jako zjawiska pow-tarzalnego, stanowiącego zgodnie z jego semiotyczną koncepcją,
indeksalny znak określonych wartości kulturowych. Styl ten rozumiem w
duchu no-woczesnej stylistyki jako twór polimorficzny, powstający w wyniku przenikania się kilku systemów: językowego, pragmatyczno-semiotycznego, a nade wszystko kulturowego.
Będzie to zatem zbiór, inwentarz konkretnych cech zachowania się komunikacyjnego (w tym werbalnego i niewerbalnego) składającego się zarówno z cech prozodycznych, gestycznych i mimicznych, jak i pragmalingwistycznych. Zbiór ten tworzą zatem także sposoby budowania wypowiedzi: określone akty mowy (o charakterze bezpośrednim lub pośrednim),
kon-kretne gatunki mowy oraz wzorce grzeczności, które stanowią językowy wy-raz danego paradygmatu kulturowego.
III
Znajomość tak rozumianych stylów konwersacyjnych pozostaje nie bez
znaczenia dla współżycia społeczeństw wielokulturowych w państwach wieloetnicznych (USA, Kanada, Australia), w nieodległej przyszłości także
w Europie. Ma ona podstawowe znaczenie dla organizacji pracy w przedsiębiorstwach, korporacjach i firmach międzynarodowych 7, a także — co
chciałabym tu szczególnie podkreślić, zasygnalizować — w procesie edukacji8.
Wiedza o stylach pozwoli uniknąć tego, co określa się „fiaskiem konwersacyjnym”: nie dopuści do konfliktu między nauczycielem a uczniem,
urzędnikiem a petentem, nie doprowadzi do zerwania negocjacji między
Ame-rykanami a Japończykami czy Koreańczykami. Wiadomości z tej dziedziny pozwolą uniknąć niegrzecznego zachowania wobec Drugich, uświadomią interlokutorom, że nie zawsze cudze zachowanie musi być dla nich
obraźliwe. Dzięki takiej wiedzy możemy lepiej dotrzeć do intencji mówiącego, lepiej ją odczytać.

7

F. Trompenaars and Ch. Hampden-Turner: Riding the Waves of Culture.
Understanding Cultural Diversity in Buisiness. London 1997.
8
Edukacja międzykulturowa w Polsce i na świecie. Red. T. Lewowicki. Katowice 2000.
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Możemy zatem powiedzieć, że znajomość stylów interakcji ma wymiar
etyczny, buduje bowiem porozumienie międzykulturowe. Parafrazując
Wierzbicką, stwierdzimy, iż „dopóki przyjmować będziemy własne zachowania ko-munikacyjne (europejskie: anglosaskie, romańskie, słowiańskie)
za jedynie „normalne”, „naturalne”, „logiczne” — dopóty będzie ono niemożliwe. Dopóty trudno będzie mówić o rzeczywistym dialogu kultur” 9.
Etnografowie edukacji mówią o potrzebie kształcenia kompetencji komunikacyjnej o zasięgu globalnym. W jej obrębie widzielibyśmy zatem
miejsce dla umiejętności rozpoznawania obcych wzorów zachowań w interakcji, czyli jej różnych stylów.
IV
O jakich zatem stylach konwersacyjnych, przyjmując perspektywę komunikacji międzykulturowej, możemy mówić? Spróbuję przedstawić próbę ich klasyfikacji z konieczności uproszczoną i opartą na niejednolitym
kryterium, a stanowiącą jedynie zarys rozległej, zaledwie tu sygnalizowanej, problematyki badawczej.
Myślę, że w pierwszej kolejności należałoby wyodrębnić dwa wielkie
sty-le konwersacyjne, wyraźnie wobec siebie opozycyjne, które w sposób
szcze-gólnie wyrazisty różnią zachowania komunikacyjne przedstawicieli
narodów Dalekiego Wschodu od członków społeczności zachodniej. Kiedy obserwujemy ich wzajemny kontakt, różnicą najbardziej rzucającą się
w oczy jest odmienność tzw. postawy komunikacyjnej:
A) Z jednej strony jest to postawa ku rozmówcy, akcentująca rolę podmiotu w interakcji, postawa względnej otwartości i dominacji — w różnym stopniu charakteryzująca kulturę euroatlantycką (w spektakularnej
formie występuje ona w kulturze amerykańskiej).
B) Z drugiej strony jest to postawa ukrywająca, tuszująca osobę mówiącą, a więc zachowanie pełne rezerwy, ostrożności, niepewności,
skromności, braku pewności siebie — właściwe kulturom i językom Dalekiego Wschodu (Japonia, Chiny, Wietnam).
1. Taka wyrazista odmienność postawy pozwala wyróżnić styl, który
nazywam tu asertywnym (ofensywnym) oraz drugi, stanowiący jego przeciwieństwo — mianowicie styl defensywny.
Jakie zatem cechy składają się na pojęcie stylu asertywnego?
— względna (w porównaniu ze stylem defensywnym) łatwość wyrażania własnych opinii i sądów (niekoniecznie zaś emocji);

9

50

A. Wierzbicka: Język — umysł — kultura..., s. 223.
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— względna łatwość formułowania pytań wprost (w kulturze hinduskiej
i arabskiej zbyt osobistych), tworzenia aktów autoprezentacji;
— kulturowo akceptowane akty odmowy;
— formułowanie wprost podziękowań i innych aktów wdzięczności.
Nie ulega wątpliwości, iż oba te style powiązane są głęboko z jednej
strony z tradycją Zachodu (mowa tu o stylu asertywnym), z drugiej strony Wschodu (styl defensywny) i wyrastają bezpośrednio z jej kulturowego pod-glebia. Możemy powiedzieć, że w jakimś stopniu stanowią one językowy wyraz obu tych tradycji. Zakodowany w nich jest nie tylko obraz
sfery więzi międzyludzkich, ale całość doświadczeń kulturowych, a więc
miejsca jednostki w świecie, jej relacji z innymi oraz związku ze światem.
Asertywność stylu, cecha, która w skrajnych wypadkach może prowadzić do hegemonii i dominacji, w kulturze euroatlantyckiej wyrasta, ujmując rzecz w największym skrócie, z tradycji społeczeństwa zachodniego, z
greckiej polis z jej demokracją oraz z pojęcia całkowicie zindywidualizowanego podmiotu. W starożytnej Grecji, a później w Zachodniej Europie, we
wczesnym renesansie, w przeciwieństwie do Wschodu, kształtuje się przekonanie, że człowiek jako jednostka jest w stanie samodzielnie zmieniać
swoje życie, wpływać na politykę i system praw, które nie są czymś na
zawsze danym i zapisanym, lecz trzeba je nieustannie korygować i tworzyć, co wy-maga nieustannej ludzkiej aktywności10.
Natomiast owa defensywność, która jest dla Japończyka wartością kulturową, mającą swój wykładnik leksykalny ENRYO — czyli ‘umiarkowanie, nieśmiałość, rezerwa, wycofywanie się’11 — ma zupełnie odmienne korzenie. Niewątpliwie ukształtowała się z jednej strony pod wpływem tradycji konfucjańskiej i jej ideologii, panującej w Chinach na długo przed
rozkrzewieniem się tam buddyzmu w pierwszym tysiącleciu naszej ery, z
drugiej zaś wpłynęła na nią myśl taoistyczna. Przestrzeganie istniejącego
porządku, wszelka niechęć do wprowadzania zmian, lojalność i uległość
wobec władzy oraz poszanowanie tradycji, to główne założenia filozofii
Konfucjusza, które niewątpliwie stworzyły właściwy grunt dla takiej postawy. „Człowiek Konfucjusza to istota lojalna i pokorna wobec władzy”
10
C. Castoriadis: World in Fragments. Writings on Politics, Society, Psychoanalysis and the Imagination. Ed. and transl. by D. A. Curtis. Stanford. California
1997, s. 86.
11
A. Wierzbicka: Understanding Cultures through Their Key Words. Seria:
Oxford Studies in Anthropological Linguistics (William Bright, General Editor, 8).
New York — Oxford 1997, s. 287.
12
R. Kapuściński: Podróże z Herodotem. Kraków 2004, s. 69.
13
Tamże, s. 70.
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— pisze Kapuściński w Podróżach z Herodotem12. „Konfucjanizm jest filozofią władzy, urzędników, struktury, porządku i stania na baczność” 13.
Natomiast taoizm zaleca bezruch, wstrzymywanie się od działania. „Laotse (o ile istniał), twórca ta-oizmu radzi trzymać się od wszystkiego na
uboczu. (...) Działaj przez niedziałanie, twoją siłą jest słabość i bezradność,
twoją mądrością — naiwność i niewiedza”14. Jeśli — pisze dalej Kapuściński — „konfucjanizm jest filozofią władzy, struktury i porządku oraz stania na baczność, filozofia taoizmu jest mądrością tych, którzy odmówili
uczestnictwa w grze i chcą być tylko cząstką obojętnej na wszystko natury”15, to obie te szkoły mają jednak wspólny mianownik, jakim jest zalecenie pokory, podstawowe dla stylu, który określiłam tu defensywnym.
Konfrontacja postawy asertywnej w interakcji z postawą defensywną
mo-że prowadzić i często prowadzi, co poświadczają badania, do fiaska
konwersacyjnego. Narody Dalekiego Wschodu w wielu wypadkach odczuwają zachowania Europejczyków i Amerykanów za zbyt ofensywne, za —
z ich punktu widzenia — niegrzeczne. Japończycy i Chińczycy uważają na
przykład formułowanie pytań wprost za niestosowne, zaś chwalenie innych,
co w naszej kulturze uchodzi za wartościowe i pożądane, za wyraz arogancji i zarozumiałości nadawcy. Równie niemożliwe jest formułowanie po
japońsku i w tej kulturze niedopuszczalne, wyrazistych aktów odmowy.
Amerykański, francuski, niemiecki czy szwedzki biznesmen nie otrzyma
nigdy wy-razistej odpowiedzi, którą mógłby uznać za klarowną, jednoznaczną odmowę. Z drugiej strony jego japoński, czy koreański partner w
negocjacjach jest przekonany, że odpowiedź „nie” urazi czy zrani rozmówcę, że dojdzie do tego, co w terminologii Goffmana nazywa się aktem „zagrożenia twarzy”.
W języku popularnej relacji z pobytu w Japonii, antropologa kultury,
niejaponistki, Joanny Bator, która przez dwa lata pracowała na jednej z tokijskich uczelni, sytuacja ta znalazła wyraz następujący: „Na temat wielkiej niechęci, jaką Japończycy żywią wobec otwartego mówienia »nie«, krąży wiele anegdot, bowiem w kontaktach z obcymi ta cecha japońskiego języka jest powodem wielu nieporozumień. Pół biedy, gdy sprzedawca w sklepie zamiast powiedzieć: »Nie mamy butów w rozmiarze 43«, powtarza z
uporem coś w rodzaju: »Szanowny kliencie, to będzie troszkę trudne«;
gorzej, gdy poruszane są ważniejsze sprawy. (...) Zamiast prostego przeczenia, (Japończycy) używają eufemizmów tak grzecznych, że pozwalają
biednemu »gaijinowi« [cudzoziemcowi — przyp. E.S.] na optymistyczną
14
15
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ich interpretację; w japońskim wydaniu, to już nie »owijanie w bawełnę«,
lecz w najdelikatniejszy jedwab. A więc: »W najbliższej przyszłości pozytywnie rozpatrzymy pani podanie o grant« znaczy »nie«; »W sprzyjających
okolicznościach uda nam się spełnić pani prośbę o lepszy skaner w biurze« znaczy również »nie«. (...) Niechęć wobec »nie« jest tak silna, że hai,
słowo znaczące »tak«, otwiera nawet zdania, które w rzeczywistości są
przecząca odpowiedzią na nasze pytanie”16.
Licznych przykładów na to, co określa się w badaniach etnopragmatycznych kolizją konwersacyjną, dostarcza literatura, np. Pałac kobiet, powieść
Pearl Buck, amerykańskiej noblistki z 1938 roku, która spędziła w Chinach
czterdzieści lat. Powieść ta dokumentuje interesujące z naszego punktu widzenia skomplikowane związki obyczaju i hierarchii w społeczeństwie
przedrewolucyjnych Chin. „Coś, co człowiekowi Zachodu nazbyt pochopnie może sie wydawać hipokryzją i nieszczerością, w rzeczywistości jest
szacunkiem dla innych — zwłaszcza stojących wyżej w społecznej hierarchii — i dla starożytnych obyczajów” — napisze w recenzji z tej książki
A. Leszczyński17.
2. Kolizje w interakcji następują także w wyniku zderzania się stylów,
które określam tu jako styl honoryfikatywny (hierarchiczny, godnościowy) i egalitarny.
Określenie stylu mianem honoryfikatywnego przywołuje wprost kategorię honoryfikatywności będącą językowym wyrazem stratyfikacji społecznej, odzwierciedlającym złożony system relacji między nadawcą a słuchaczem oraz bohaterem wypowiedzi 18.
Kultury Orientu i jego języki, także języki Afryki charakteryzuje nadal
żywy — mimo demokratyzacji ich stosunków społecznych i wpływu kultury zachodniej — skomplikowany system form adresatywnych, bogactwo
form grzecznościowych respektujących hierarchię społeczną, a stanowiących integralną część rozmowy19. W Japonii zjawisko to powiązane jest
z dziedzictwem hierarchicznej kultury feudalnej i tradycją konfucjańską, natomiast w Indiach fakt ten wynika ze społecznej struktury kastowej, czy
— jak mówią indolodzy — klasowej. Dla Hindusów (przypomnijmy, że na
16

J. Bator: Japoński wachlarz. Warszawa 2004, s. 244.
A. Leszczyński: Wolność pani Wu. Recenzja książki Pearl S. Buck: Pałac
kobiet. „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 189.
18
R. Huszcza: Honoryfikatywność — gramatyka, pragmatyka, typologia. Warszawa 1996.
19
Sheikh A. H. A. Ar-razi: O arabskim islamskim słownictwie. Sana 1994;
A. M. Quddur: Horyzonty nauczania języka. Bejrut 2001.
17
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przykład językiem hindi mówi dziś około 400 milionów ludzi), czy Japończyków, przyzwyczajonych do posługiwania się na co dzień specjalnymi
formami honoryfikatywnymi (honoryfikatywność ma w japońskim wartość
kategorialną), w zależności od tego, jakie miejsce w hierarchii społecznej
ma ich rozmówca, jakie więzy (rodzinne, przyjacielskie, służbowe) go z
nim wiążą, anglosaski system adresatywny (egalitarne you), a także nieco
bardziej skomplikowany system romański, są po prostu trudno zrozumiałe. Pozostają oni długo bezradni wobec konieczności posługiwania się tą
formą. Trudno im zrozumieć także proste formy czasowników, jako że w
ich języku (przede wszystkim w japońskim), w 80 podstawowych czasownikach występują aż 3 formy: 1) honoryfikatywna (w odniesieniu do rozmówcy stojącego wyżej w hierarchii społecznej lub w stosunku do obcych),
2) neutralna oraz 3) defensywna — obniżającą wartość mówiącego.
Hierarchizacja języka w japońskim opiera się na skomplikowanych relacjach statusu społecznego (zajmowanej pozycji, pełnionej funkcji) mówiących z ich przynależnością do danej grupy oraz płcią i wiekiem. „Gdybyśmy były Japonkami — pisze Joanna Bator — moja o kilka lat młodsza
siostra zwracałaby się do mnie niekiedy »szacowna starsza siostro«, a ja
nigdy, przenigdy, nie mogłabym do swojego o dwadzieścia lat starszego
zwierzchnika z uniwersytetu powiedzieć: »Chodź, Satoru, czas na lunch«.
(...) Prawdopodobnie więc po jakichś dwudziestu latach zaczęłybyśmy na
przykład z Mariko, kobietą o zbliżonym`statusie społecznym i wieku, zwracać się do siebie po imieniu, używając nawet jego zdrobniałej wersji, ale
nigdy nie osiągnęłabym tego stopnia zażyłości z jej mężem” 20.
Honoryfikatywne formy zwracania się do rozmówców, ze względu na
ro-dzaj pełnionej funkcji (z dużą różnicą między językiem pisanym, gdzie
obowiązują formy szczególnie dostojne i zawiłe konstrukcje, a językiem
mówionym) znane są także dobrze językowi arabskiemu 21.
Jeżeli cudzoziemiec, Europejczyk, Amerykanin, Australijczyk nie zastosuje, mówiąc po japońsku, arabsku, czy w hindi tych form, Japończyk, Arab
czy Hindus poczują się urażeni. Odczytają tego rodzaju zachowanie cudzoziemców jako niegrzeczne.
Na marginesie zauważmy, że i nosicieli polskiego etnosu charakteryzuje w pewnym stopniu styl hierarchiczny. Istnieje bowiem w języku polskim
bo-gaty i skomplikowany system adresatywny oraz repertuar nazw urzędów
oraz tytułów, nazw zawodów i pełnionych funkcji, sięgający tradycji, tytu-

20
21
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A. M. Quddur: Horyzonty nauczania języka...
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latury i etykiety staropolskiej. System ten jest niewątpliwie wyrazem postrzegania własnej struktury społecznej jako wewnętrznie zhierarchizowanej. Jednak w porównaniu z innymi kulturami i językami, respektującymi
hie-rarchię w stopniu najwyższym (jak twierdzą badacze, w Japonii jej wyrażanie jest ważniejsze od powietrza), w odniesieniu do polszczyzny mamy
do czynienia z honoryfikatywnością względną22.
3. Warto zastanowić się jeszcze nad następną parą stylów interakcji, mianowicie: stylem aproksymatywnym (budującym w rozmowie bliskość), typowym dla kultury śródziemnomorskiej i słowiańskiej, powiązanym z takimi ich cechami, jak serdeczność, żywiołowość, wylewność i typowym dla
kultury Dalekiego, po części także Bliskiego Wschodu oraz kultury anglosaskiej — stylem dystansu.
Pierwszy z nich wyraża się w czasem trudno zrozumiałych (czy wręcz
dwuznacznych) dla kultury Orientu i dla kultury anglosaskiej zachowaniach
niewerbalnych: różnych formach bliskiego kontaktu fizycznego między rozmówcami — witania się i żegnania przez podanie (całowanie) ręki, dotykania, obejmowania, całowania się.
Styl, który nazywamy tu aproksymatywnym, wyraża się także w łatwości werbalizowania emocji i uczuć: wyrażanie aktów radości, bólu, strachu, niepokoju. Dla Anglosasów, zgodnie z ich ideologią etniczną, uczucia utożsamia się z irracjonalnością, subiektywizmem, chaosem i innymi
negatywnymi cechami 23. Ani Anglosasi, ani Japończycy nie będą wyrażać
emocji tak często i w takim stopniu, jak inne europejskie nacje. Traktują
oni swoich rozmówców z dystansem, nie wywierając na nich presji. Ów
dystans, będący niewątpliwie wykładnikiem wyrastających z tradycji protestanckiej takich wartości, jak ‘privacy’ (prywatność) i ‘independence’ (niezależność), wyraża się także w innym niż w językach europejskich sposobie formułowania aktów mowy. Akt prośby, który po francusku, niemiecku, polsku, rosyjsku tworzony jest za pomocą trybu rozkazującego (‘zrób’,
‘chodź’, ‘zjedz’, ‘powiedz’ etc.) dla Anglosasa brzmi zbyt bezpośrednio,
jak rozkaz. Jest dla niego zbyt poufały, w konsekwencji niegrzeczny. Przypomnijmy, że po angielsku tego rodzaju akty formułuje się w postaci zda-

22
E. Sławkowa: O profilu komunikacyjnym polszczyzny. Z zagadnień komunikacji międzykulturowej i etnopragmatyki. W: Śląskie studia lingwistyczne. Red.
K. Kleszczowa i J. Sobczykowa. Katowice 2003.
23
A. Wierzbicka: Język — umysł — kultura..., s. 218.
24
Tamże, s. 199-204.
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nia pytającego, np.: ‘would you sit down, please?’, szanującego prywatność ich rozmówcy24.
Za przejaw stylu dystansu można zapewne także uznać tak charakterystyczne dla języka japońskiego formuły grzecznościowe, wyrażające ten
szczególny rodzaj szacunku dla rozmówcy, który wyrasta z kulturowej
skromności i rezerwy. „Uprzejmie przepraszamy naszych szacownych podróżnych za niewybaczalną niewygodę, jaką jest oczekiwanie na start w
naszym skromnym samolocie. Prosimy, by szacowni podróżni wybaczyli
nam tę wielką nie-grzeczność, jaką popełniamy, nieuprzejmie przerywając
im szacowne konwersacje i prosząc ich uniżenie o zapięcie tych skromnych pasów”, mówi stewardesa w samolocie; instrukcja na opakowaniu
rozpuszczalnego deseru prosi „szacownego klienta”, by nalał mleka do
„szacownego naczynia”, a potem „łaskawie rozmieszał w nim ten skromny
budyń”25.
Także o niektórych zachowaniach komunikacyjnych (werbalnych i niewerbalnych) w społeczeństwach kultury muzułmańskiej można powiedzieć,
iż charakteryzuje je styl dystansu. W interakcji z kobietą (poza relacjami
ro-dzinnymi) obowiązuje, wynikający z szacunku dla niej, dystans i ostrożność26.
4. Jako o ostatniej parze stylów interakcji chcę mówić o stylu konfrontacyjnym (poszukującym w rozmowie konfliktu), który w różnym stopniu
cechuje zachowanie narodów południowej Europy, i konsensusowym (dążącym w rozmowie do porozumieniai i harmonii), właściwym kulturze anglosaskiej.
Styl konfrontacyjny z trudem dopuszcza do głosu interlokutora. Posługujący się tym stylem będą dogmatycznie bronili swojego zdania i własnych, choćby niesłusznych, racji. Będą zmuszali rozmówców do ich przyjęcia, nie wysłuchawszy wcześniej ich argumentów i opinii.
Ze szczególnym rodzajem stylu konfrontacyjnego mamy do czynienia w kupieckiej z pochodzenia kulturze arabskiej, w której targowanie się,
a więc przedstawianie różnych punktów widzenia w konwersacji, należy do
kulturowych rytuałów, do których trzeba się, zgodnie z zasadami grzeczności, zastosować.

25

J. Bator: Japoński wachlarz..., s. 243.
Sheikh A. H. A. Ar-razi: O arabskim islamskim słownictwie...; A. M. Quddur: Horyzonty nauczania języka...
26
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Wśród Anglosasów zaś, B zaczyna mówić, gdy A kończy. Przerywanie,
które na kontynencie jest tak wszechobecne, uchodzi tu za niegrzeczne. Dla
Włochów, Francuzów czy dla nas przerywanie rozmówcom — to standard.
Uważa się, że w kulturach łacińskich rozmówca B przerywa A, aby okazać zainteresowanie.
Zauważmy, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie to kultura przede
wszystkim werbalna. Gdy przestajemy mówić, ogrania nas zdenerwowanie.
W kulturach orientalnych cisza nie jest traktowana jako zagrożenie, lecz
sza-cunek wyrażający się w namyśle nad słowami Drugiego27.
Skrajną formę styl konfrontacyjny przyjmuje w tzw. hebrajskim „mówieniu dugri”, które według badań Katriel z końca lat 80. odgrywa zasadniczą rolę we współczesnym społeczeństwie izraelskim. Polega on na tworzeniu aktów niezgody, pewnej ceremonii niezgody, dążeniu do konfrontacji w rozmowie poprzez wypowiadanie zbyt bezpośrednio negatywnych
myśli i sądów. Styl ten wykształcił się jako wyraz protestu wobec europejskich sposobów wypowiadania się, które wymagają sztuczności dla okazania szacunku28.
V
We wzajemnych kontaktach multietnicznych nie powinno się widzieć
tyl-ko źródła potencjalnego konfliktu, któremu trzeba umieć zaradzić, lecz
przeciwnie — tego rodzaju interakcje należy traktować jako drogę do wzajemnego porozumienia się, oswajania tego, co inne, obce, co nie nasze. Etniczną tożsamość, która między innymi „objawia się” w stylach interakcji, których fragmentaryczną mapę próbowaliśmy naszkicować, trzeba traktować jako wartość wielokulturowego społeczeństwa globalnego.

Literatura — teksty o polskiej etykiecie językowej i polskie teksty o etykiecie językowej:
Polska etykieta językowa. „Język a Kultura”, T. 6. Red. J. Anusiewicz,
M. Marcjanik. Wrocław 1992.
A. Duszak: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa
1998.

27
F. Trompenaars and Ch. Hampden-Turner: Riding the Waves of Culture.
Understanding Cultural Diversity in Buisiness...
28
A. Wierzbicka: Język – umysł – kultura..., s. 260-261.
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Jolanta Tambor
Kazach czy Kazachstañczyk*. Przyczynek do nazw narodowoœci
i nazw obywateli pañstw1
Kłopoty z nazwaniem przynależności osób do pewnych grup (związanych z narodowością, państwowością, etnicznością) nasiliły się pod koniec
poprzedniego stulecia. Związane są z powstaniem ogromnej liczby nowych
państw po upadku komunizmu i rozpadzie komunistycznych państw federacyjnych i związkowych. Najciekawszym terenem pod tym względem jest
obszar byłego Związku Radzieckiego (szczególnie zresztą jego azjatyckiej
części). Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich liczył 15 republik
związkowych, 20 republik autonomicznych, 8 obwodów autonomicznych,
10 okręgów narodowościowych, 6 krajów oraz 120 obwodów2. Większość
z owych republik związkowych i autonomicznych po przemianach we
współczesnym świecie stało się odrębnymi państwami. Niektóre z nich do
dziś walczą o tę samodzielność i uniezależnienie się od Rosji, która w ZSRR
była republiką wiodącą i nadal tę rolę pragnie utrzymać. W czasach poprzednich problemy nazewnicze w języku polskim istniały również; były
one jednak innego rodzaju. Funkcjonowały nazwy członków narodowości,
takie jak Lit-win, Ukrainiec, Białorusin, Łotysz, Kazach, Azer, Uzbek, Tadżyk, Turkmen itd., natomiast obywatelstwo wszyscy mieli jednakowe, byli
*

Za pomoc w rozpoznaniu kwestii narodowościowo-państwowych w krajach
Azji środkowej dziękuję w tym miejscu szczególnie Michałowi Greczyle, kon-sulowi w Ałma Acie w Kazachstanie oraz ks. Tomaszowi Kościńskiemu, przebywającemu w Aszchabadzie w Turkmenistanie.
1
Artykuł pierwotnie stanowił część tekstu pomieszczonego w: Język w przestrzeni społecznej. Red. S. Gajda, K. Rymut, U. Żydek-Bednarczuk. Opole 2002.
2
Encyklopedia Powszechna PWN. T. 4. Warszawa 1976.
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obywatelami ZSRR, dla których polszczyzna tamtych czasów nie wykształciła neutralnej nazwy. Oficjalnie mówiło się człowiek radziecki, w języku
mówionym, potocznie: ruski, rusek itp. Obecną sytuację ludnościową komplikuje fakt, iż przez lata istnienia ZSRR nastąpiło ogromne przemieszanie ludności wewnątrz tego wielkiego państwa, nie tylko między narodowościami, których terytoria znalazły się na terenie tego państwa, ale także
dotyczyło to przedstawicieli innych państw i narodów (w wyniku zsyłek,
przesiedleń itd.).
Tak więc na terenach aktualnych nowych, młodych państw znaleźli się
ludzie z innych grup narodowych i etnicznych niż będące podstawowymi
mieszkańcami terenu, który jako państwo się wydzielił. I tak na terenie Kazachstanu zamieszkują Rosjanie, Ukraińcy, Tatarzy, Uzbecy, Azerowie, ale
i Polacy, Niemcy, czy potomkowie Chińczyków. Wykształcanie się nowych
państw nie było bowiem — co oczywiste — równoznaczne z migracjami
i poszukiwaniem nowych miejsc zamieszkania na terenie „swoich” krajów.
To oczywiste, choćby ze względów ekonomicznych (praca, mieszkanie), ale
i często emocjonalnych. Część spośród omawianej populacji związała się
już emocjonalnie z nowym miejscem pobytu. Dla niektórych — potomków
urodzonych już na tamtych ziemiach — to zresztą jedyne znane im miejsce pobytu. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt małżeństw mieszanych.
Tak więc mieszkaniec Kazachstanu (młody 19-letni chłopak), wnuk Rosjanki i Polaka z jednej strony, a Ukraińca i Chinki z drugiej ma spore kłopoty
z określeniem własnej narodowości, identyfikacji. Jedno natomiast jest
pewne: nie ma on poczucia bycia Kazachem. Kazachowie to bowiem określenie narodowościowe, które oznacza: „naród turecki mieszkający głównie w Kazachstanie (ok. 7,3 mln 1995), również w Uzbekistanie, Turkmenistanie, Chinach, Mongolii, Afganistanie (...); w procesie etnogenezy
główną rolę odegrały plemiona tureckie oraz mongolskie” 3. Kazachowie
stanowią 44% mieszkańców Kazachstanu, poza tym żyją tam: Rosjanie
36%, Ukraińcy 5%, Niemcy 4%, Uzbecy, Polacy 0,5% i in. 4 Nie wiem,
oczywiście, jaką narodowość wy-brał konkretnie ten chłopiec, o którym
piszę, wiele jednak osób nie potrafi sobie z faktem samookreślenia poradzić. Stąd też w obecnych niebieskich paszportach wydawanych przez
Republikę Kazachstanu w rubryce narodowość pojawiają się czasem trzy
gwiazdki zamiast określenia narodowości, z kolei w niektórych paszportach
3

Leksykon. Ludy i języki świata. Red. K. Damm, A. Mikusińska. Warszawa

2000.
4

Informacje podaję za: Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 2. Warszawa

1999.
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kirgiskich zdarza się, iż zamiast narodowości podane jest powtórnie określenie: „obywatel Republiki Kirgiskiej”. Nie można się dziwić, iż w opisywanej sytuacji określenie narodowości jest trudne.
W języku polskim, w którym struktury słowotwórcze są silnie zakorzenione i istnieją sposoby tworzenia jednowyrazowych nazw mieszkańców obszarów geograficznych: miast, krain, państw, kontynentów, zaistniała potrzeba
nazwania jednym wyrazem „obywatela Kazachstanu”. (Dlatego też w PRLu stosowano różne zastępcze potoczne nazwy na „człowieka radzieckiego”,
bo dwuwyrazowa nazwa jest nietypowa w polskim systemie słowotwórczym
dla kategorii słowotwórczej nazw mieszkańców.) Wykładnikami znaczenia
‘członek zbiorowości’ zarówno w znaczeniu nazwy mieszkańca jakiegoś terenu, jak i „ludzi przynależnych do danego narodu wraz z jego historią,
kul-turą, językiem” 5 są formanty słowotwórcze, takie jak: -(an)in (Rosjanin, Litwin), -(ij)/(ań)czyk (Estończyk, Kongijczyk/Kongańczyk), -ec (Ukrainiec), -ak (Prusak), czy też paradygmatyczny, czyli -Ø (w r.m., np. Belg).
Wobec wskazanych zmian politycznych na świecie zaistniała obecnie potrzeba stworzenia i używania w języku polskim dwóch odrębnych „nazw mieszkańców”: członków narodowości i państwa (równoznacznego pojęciu obywatelstwa). Bowiem zgodnie z tym, co pokazałam powyżej, obywatela Kazachstanu, posiadającego paszport i obywatelstwo tego kraju, będącego jednak potomkiem europejskich ras (np. pół-Rosjanina, pół-Polaka), czy nawet europejskich i azjatyckich ras (np. pół-Ukraińca i pół-Chińczyka) nie możemy nazwać
Kazachem. Nazwa ta bowiem jest już od dawna „zajęta” i oznacza członka narodowości kaza(ch)skiej6. Zalążek rozumienia tego problemu można znaleźć
w Sło-wniku nazw własnych J. Grzeni, gdzie znajdziemy propozycję używania trzech przymiotników: „kazachstański (od Kazachstan) a. kazaski, a. rzad.
kazachski (od Kazach)”7. Zabrakło jednak owego kolejnego kroku, koniecznego w zaistniałej w ciągu ostatnich 10 lat sytuacji politycznej i utworzenia
nazwy mieszkańca kraju, od którego przymiotnik wspomniany Słownik dopuszcza. Nazwą mieszkańca (państwa) w tym przypadku winien być Kazachstań5

Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel. Warszawa 1998, s. 442.
6
Polskie słowniki, encyklopedie i inne źródła stosują dwie formy przymiotnika od Kazach: kazaski (Słownik ortograficzny języka polskiego wraz z zasadami
pisowni i interpunkcji. Red. M. Szymczak. Warszawa 1986; Encyklopedia PWN
w trzech tomach. T. 2...) i kazachski. Nowy słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. E. Polański. Warszawa 1998 dopuszcza obie formy przymiotnika.
7
J. Grzenia: Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo
i odmiana. Warszawa 1998.
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czyk, nazwą mieszkanki Kazachstanka z użyciem standardowych formantów
(-czyk, -ka). Natomiast nazwy Kazach i Kazaszka pozostałyby nazwami członków narodowości, więc ludów muzułmańskich, pierwotnie koczowniczych,
mówiących w języku z grupy tureckich8 o proweniencji turecko-mongolskiej i
niekoniecznie zamieszkujących państwo Kazachstan. Podobnie przedstawia się
sprawa innych młodych, usamodzielnionych w ciągu ostatnich 10 lat państw
w azjatyckiej części byłego ZSRR. Przyjrzyjmy się najpierw pozostałym państwom z członem -stan: Kirgistan (Kirgizi 57%, Rosjanie 19%, Uzbecy 13%,
Ukraińcy, Niemcy i in.), Tur-kmenistan (Turkmeni 73%, Rosjanie 10%, Uzbecy 9%, ponadto Kazachowie, Tatarzy, Ukraińcy, Azerowie, Ormianie), Tadżykistan (Tadżycy 62%, Uzbecy 24%, Rosjanie 8% i in.), Uzbekistan (Uzbecy 71%, Rosjanie 8%, Tadżycy 5%, Kazachowie 4%, Karakałpacy 2% i in.)9,
które uzyskały niepodległość również w 1991 r. Każde z tych państw (a wcześniej republik w ZSRR) nazwę swoją zawdzięcza jednej z azjatyckich narodowości: Kirgizi (Kirgiz, Kirgizka) to lud, który podobnie jak Kazachowie
pochodzi od plemion tureckich i mongolskich, język kirgiski — tak jak i kazaski — wywodzi się z kipczackich języków tureckich, Turkmeni (Turkmen,
Turkmenka) to naród pochodzący od Oguzów (język turkmeński to język z
oguzyjskiej grupy języków tureckich), Tadżykowie a. Tadżycy (Tadżyk, Tadżyjka) to naród zamieszkujący Azję Środkową (język tadżycki należy do grupy
języków irańskich, jest bliski perskiemu), Uzbecy (Uzbek, Uzbejka lub Uzbeczka10), którzy „uformowali się na skutek przemieszania się osiadłej ludności irańskojęzycznej z koczowniczymi plemionami tureckojęzycznymi”11 (język uzbecki należy do karłuckiej grupy języków tureckich). Wszy-stkie te ludy są ludami islamskimi. Z powyższego przeglądu widać wyraźnie, że nazwy obywatela
państwa i członka odpowiedniego narodu mieszać nie należy. Wskazane państwa są państwami wielonarodowościowymi, o zróżnicowanej religii; naród,
który dał asumpt do utworzenia nazwy państwa stanowi grupę najliczniejszą,
ale jednak nie miażdżącą — najczęściej waha się od 50-70%. Narodowości
owe są pochodzenia tureckiego, wyznające jako religię islam sun-nicki, który
wyparł wcześniejsze religie. Tak więc Rosjan mieszkających w Tadżykistanie
nie można nazywać Tadżykami, bo to zupełnie odrębny naród, a z kolei Ta8
Encyklopedia Mémo Larousse. Religie i mity. Ludy i języki świata. Warszawa 1992.
9
Dane dotyczące struktury narodowościowej mieszkańców, pochodzące
z 1996r., podaję za: Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 2-3. Warszawa 1999.
10
Słownik ortograficzny języka polskiego... podaje tylko nazwę Uzbejka, natomiast Nowy słownik ortograficzny PWN... oraz J. Grzenia: Słownik nazw własnych... proponują wymiennie obie nazwy
11
Leksykon. Ludy i języki świata...
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dżyków mieszkających w Uzbekistanie nie można nazywać Uzbekami, bo to
również odrębny naród z odrębnym językiem i historią. Każdy z tych narodów ma właśnie odrębną historię, niezwykle bogatą odrębną kulturę, także literacką, sztukę. Z drugiej strony należy uszanować poczucie obywatelstwa
mieszkańców tych krajów, poczucie przywiązania do ziemi, na której często
się urodzili, wychowali, zdobyli wykształcenie i pracują12. Dlatego należy zaproponować odrębne nazwy mieszkańców/obywateli tychże państw, które
mogliby zaakceptować zarówno rodzimi np. Kirgizowie, jak i zamieszkujący
Kirgistan: Rosjanie, Ukraińcy, Niemcy. Podobnie jak w przypadku Kazachstanu
najlepszymi sufiksami dla nazw mieszkańców pozostałych państw, których
nazwy koń-czą się na -stan, byłyby -czyk13 dla mężczyzn, a więc Kirgistańczyk, Tadżykistańczyk, Turkmenistańczyk, Uzbekistańczyk, a dla kobiet -ka, a
więc Kirgistanka, Tadżykistanka, Turkmenistanka, Uzbekistanka. Nie można
się zgodzić z autorami Nowego słownika ortograficznego, iżby Uzbek miał być
obywatelem Uzbekistanu14. Uzbek to członek azjatyckiego ludu pochodzenia
tureckiego, narodowości uzbeckiej. Nie każdy obywatel Uzbekistanu jest Uzbekiem i nie każdy Uzbek jest obywatelem Uzbekistanu, bowiem Uzbecy zamieszkują także m.in. Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Afganistan, Chiny. Analogicznie powinny też być odróżniane przymiotniki: kirgiski (właściwy Kirgizom) i kirgistański (właściwy państwu Kirgistan), tadżycki
(od Tadżycy) i tadżykistański (od Tadżykistan), turkmeński (od Turkmeni) i
turkmenistański (od Turkmenistan), uzbecki (od Uzbecy) i uzbekistański (od
Uzbekistan).
Przyjrzyjmy się jeszcze innym nazwom nowych państw powstałych po
rozpadzie ZSRR oraz nazwom ich mieszkańców. Chodzi mi głównie o Armenię (Ormianie 93%), Azerbejdżan (Azerowie 83%), Gruzję (Gruzini
70%, Osetyjczycy 3%, Abchazowie 2%, Ormianie 8%, Rosjanie 6%, Aze12
Podczas egzaminów wstępnych dla kandydatów pochodzenia polskiego na
studia do Polski w Kazachstanie, w których uczestniczyłam w lipcu 2000 roku,
jedna z kandydatek powiedziała: „chciałabym studiować w Polsce, bo stamtąd pochodziła moja babcia, więc chciałabym poznać kraj przodków, ale potem chcę
wrócić do Kazachstanu, bo tu jest moja ojczyzna”.
13
Wtedy też końcowa część pnia utożsamia się z typowym konektywem -ańbardzo często towarzyszącym formantowi -czyk.
14
Nowy słownik ortograficzny PWN...
15
Dane dotyczące struktury narodowościowej mieszkańców, pochodzące
z 1996r., podaję za: Encyklopedia PWN w trzech tomach. T. 1...
16
Azerbejdżan to kraina geograficzna, która obejmuje nie tylko dzisiejsze państwo Azerbejdżan, ale także pewne rejony Iranu, tam również żyją rdzenni Azerowie.
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rowie i in.)15. Te państwa, jak i poprzednie, uzyskały niepodległość w 1991
r. Azerowie to rdzenna ludność Azerbejdżanu 16, wywodzą się ze starożytnych Albańczyków kaukaskich i Medów (napływowych plemion irańskich
i tureckich), język — podobnie jak język turkmeński — należy do grupy
tureckich języków oguzyjskich, Gruzini to naród, który ukształtował się z
3 pokrewnych grup plemiennych: Kartlów, Lazów i Swanów, język należy
do grupy języków kaukaskich. Ormianie to naród, którego spora grupa
zamieszkuje też w Polsce (tu znaczenie miało przyłączenie do Polski Lwowa w 1349 r., zamieszkiwanego m.in. przez Ormian, a następnie kolejne 3
fale imigracji: z XVI i XVII w., kiedy Ormianie opuszczali Armenię niszczoną przez wojny turecko-perskie, z XVIII w. z terenu Mołdawii oraz
najnowszej po 1991 r. związanej z „napływającą do Polski w ostatnich latach falą Ormian z Armenii, którzy w poszukiwaniu lepszych warunków
życia masowo opuszczają, jak przed wiekami, swą ojczyznę. Sytuacja gospodarcza niepodległej od 1991 r. Republiki Armeńskiej jest trudna w następstwie m.in. katastrofalnego trzęsienia ziemi z 1988 r. a także w rezultacie konfliktu z sąsiednim Azerbejdżanem o Górski Karabach (ormiańska
enklawa na terenie Republiki Azerbejdżańskiej)” 17. Or-mianie to naród,
który ma wyjątkowo silne poczucie odrębności narodowej, wynikające z
izolacji językowej od sąsiadów (język ormiański jest językiem z rodziny
indoeuropejskiej), z poczucia starożytności swej państwowości (w II w.
p.n.e. Armenia była samodzielnym państwem, mającym rodzimą dynastię),
niezwykle bogatej kultury, w tym piśmiennej (m.in. całkiem odrębne pismo, wzorowane na piśmie pahlavi, pochodzącym z aramejskiego)18. Gruzini wyznają prawosławie własnego obrządku, Ormianie prawie od początków naszej ery mają swój własny kościół będący odłamem chrześcijaństwa,
Azerowie są przede wszystkim wyznawcami islamu, głównie szyickiego. I
w tym przypadku jest oczywiście tak, że nie każdy obywatel Gruzji jest
Gruzinem (bo może być wszak Rosjaninem czy Azerem) i nie każdy Gruzin jest obywatelem Gruzji, bo duże skupiska Gruzinów znajdują się w
Osetii Pn., Azerbejdżanie, Turcji, Iranie. A np. Ormianie mieszkają w 70
krajach, gdzie emigrowali tak, jak do Polski, obecnie największe ich skupiska znajdują się w Azerbejdżanie, Gruzji, Iranie, Libanie, Rosji, Syrii,
USA19. W przypadku Azerbejdżanu i Armenii można wykorzystać istnieją17
A. Pisowicz: Ormianie polscy. Problem świadomości narodowej a kwestia
języka. W: Język a tożsamość narodowa. Slavica. Red. M. Bobrownicka. Kraków
2000, s. 140.
18
Informacje za: A. Pisowicz: Ormianie polscy...
19
Dane za: Leksykon. Ludy i języki świata...
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cy stan rzeczy. Choć tu problem społeczno-polityczny byłby mniejszy niż
w dotychczas omówionych przypadkach, bowiem państwa te w znakomitej większości są zamieszkane przez jednolite narodowości. W języku polskim funkcjonują dwie nazwy Azerbejdżanin i Azer, Azerbejdżanka i Azerka oraz Ormianin i Armeńczyk, Ormianka i Armenka20. Nazwy Azerbejdżanin/Azerbejdżanka i Armeńczyk/Armenka jako bliższe brzmieniem nazwie
państwa można uznać za nazwy mieszkańców państw, natomiast pozostałe
za nazwy narodowości: Ormianin/Ormianka to nazwy tradycyjnie nadawane opisanemu ludowi w całej tysiącletniej historii Polski, nawet w sytuacji,
gdy nie istniało odrębne, wolne państwo Armenia. W przypadku Azerów
zadecydować mogłyby względy systemowe, wewnątrzjęzykowe. Azer to
krótka nazwa z ucięciem, która zdaje się stawać w szeregu dezintegracyjnych nazw narodowości, takich jak: Uzbek, Tadżyk, Turkmen, Kirgiz, Kazach. Natomiast Azerbejdżanin to nazwa, której podstawą jest cała nienaruszona nazwa państwa z typowym dla nazw mieszkańców sufiksem -(an)in.
Problematyczna staje się sprawa nazwania mieszkańców Gruzji. Należałoby pewnie zdecydowanie odróżnić członka narodu gruzińskiego od obywatela państwa Gruzji, gdyż Gruzini stanowią jedynie 70% populacji tego
kraju. Ale w tym przypadku trudno jest zaproponować odpowiednią nazwę,
pochodzącą od państwa: Gruzyjczyk i Gruzyjka? Gruzjańczyk i Gruzjanka? Nazwy te brzmią sztucznie, dlatego trudno przypuszczać, by mogły się
przyjąć. Pozostaje więc w przypadku obywatela Gruzji, który jest np. Polakiem lub Rosjaninem, mówić po prostu obywatel Gruzji. Oczywiście i w
części europejskiej byłego ZSRR sytuacja nie jest łatwa i jednoznaczna.
Swoje problemy narodowe i etniczne, które wpływają na nazewnictwo mają
i Litwa, i Łotwa, i Ukraina, i Białoruś. Ale to już wymaga odrębnych rozważań.
Pojęcie narodu wiązane jest najczęściej zarówno w pracach socjologów,
jak i etnologów ze swoistością i swojskością kultury. Wszystkie omawiane
grupy narodowe, stanowiące większość we wskazanych państwach, mają
kulturę tak bogatą i starą, sięgającą zazwyczaj pierwszych wieków naszej
ery, że nie ma żadnych powodów, by nie uznawać ich odrębności narodowej od kultury i tożsamości ludzi, którzy przybyli na teren tegoż kraju
o wiele później, często dopiero w XX wieku, w czasie trwania ZSRR. Odrębność narodowej tożsamości odczuwana jest silnie, spowodowała np. poważny konflikt etniczny między Kirgizami a Uzbekami w Kirgistanie w
1990 r., do dziś nie ustały spory między Azerami a Ormianami o Górski
20
Por. np. J. Grzenia: Słownik nazw własnych..., Nowy słownik ortograficzny
PWN...
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Karabach, zamieszki na tle etnicznym między Uzbekami a Tadżykami towarzyszyły uzyskaniu niepodległości przez Tadżykistan. Państwa te są zbyt
młode, by mo-gło się w nich wytworzyć poczucie narodu państwowego,
które tak charakteryzuje M. Bobrownicka: „Jest rzeczą oczywistą, że w
państwach wieloetnicznych i wielojęzycznych ukształtowała się koncepcja
narodu państwowego. Wspólnotę narodową tworzyli wszyscy mieszkańcy
danego kraju po-siadający jakiś udział, choćby tylko cząstkowy, we władzy, zasadniczo więc wszyscy wolni. I właśnie ta aktywizacja polityczna,
a nie etnos czy język, stanowi podstawowe spoiwo narodowości” 21. Ale to
dopiero za 200 lat. Na razie to właśnie etnos jest owym spoiwem najtrwalszym.
Należy uznać prawa narodów do posiadania odrębnych nazw i prawa
obywateli państw o różnych narodowościach do posiadania swych odrębnych nazw, które przy okazji nie będą zmieniać im narodowości.

21
M. Bobrownicka: Poliglotyzm społeczeństw słowiańskich a rozwój ich świadomości narodowej. W: Język a tożsamość narodowa..., s. 20.
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Romuald Cudak
Interpretacja utworu literackiego w szkole
z perspektywy rewolucji metodologicznej ostatnich lat
I
Jak się wydaje, heroiczny okres burzy i naporu nowych orientacji teoretycznych w literaturoznawstwie mamy już za sobą. Rewolucja dokonała
się i będąc przecież wystąpieniem poststrukturalnym a nie antystrukturalnym, okazała się w sumie rebelią. Doprowadziła w konsekwencji nie tyle
do zanegowania dotychczasowego paradygmatu nauki o literaturze kształtowanego przede wszystkim pod kontrolą myślenia strukturalnego, ile do
jego przekształcenia. W efekcie mamy do czynienia obecnie z pluralizmem
metodologicznym, w którym strukturalizm zachował również swoje miejsce i z tendencją do komplementarności oraz synkretyczności zastosowań 1.
Jednym z obszarów, w których dokonały się istotne przeobrażenia, jest
— ważna z perspektywy edukacji literackiej — sfera interpretacji dzieła
literackiego (literatury). Wejście nowych orientacji poststrukturalnych
w krwiobieg nauki o literaturze zaowocowało rozszerzeniem metod interpretacyjnych. Intertekstualna interpretacja dzieła, dekonstrukcyjna czy też
hermeneutyczna, stały się powszechnie stosowanymi formami czytelniczych
praktyk. Ale jak się wydaje, wprowadzenie określonych teorii (koncepcji)
dzieła w obręb procedur interpretacyjnych nie jest w tym przypadku sytuacją szczególnie osobliwą. Stosowanie nowych metod interpretacji pozostawia bowiem zachowane bez uszczerbku „tradycyjne” rozumienie samego procederu interpretowania ze względu na jego naturę i status, a w kon1
Tak przełom metodologiczny zdaje się oceniać J. Sławiński w szkicu Co nam
zostało ze strukturalizmu? („Teksty Drugie” 2001, nr 7)
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sekwencji także cele i funkcje interpretacji (czym jest i czemu służy interpretacja). Istotną rzeczą jest natomiast fakt, że w próbie zrewolucjonizowania obowiązującego paradygmatu doszło również do polemik ze strukturalizmem właśnie w zakresie natury i statusu procedur związanych z literaturą i że w efekcie zostało reaktywowane specyficzne myślenie o interpretacji oraz specyficzny sposób jej rozumienia, będące funkcją sposobu rozumienia literatury oraz tekstu literackiego. Implikowały one w konsekwencji określony model interpetacji, jaki dla jasności wykładu wypada
nazwać modelem poststrukturalnym.
Dokonania niniejsze nie zawsze można wiązać z określonym kierunkiem
badawczym. I nie zawsze też określony kierunek determinuje w sposób jednoznaczny nowy model interpretacyjny, sam produkując teorię dzieła w swej
istocie niejednoznaczną. Tak rzecz się ma np. z „intertekstualizmem”, albowiem trudno w tym przypadku mówić o intertekstualnej teorii interpretacji i dowodzić, że każda wersja intertekstualności bierze udział w tworzeniu nowego modelu interpretacyjnego2. Niemniej jednak z perspektywy
edukacji literackiej ważne jest to, że w ramach przeobrażeń poststrukturalnych dochodzi również do nowego rozumienia interpretacji oraz do
wprowadzenia nowego modelu interpretacji, który ukonstytuował się w
polemice ze strukturalizmem i w istocie jest opozycyjny wobec modelu
powstałego pod auspicjami strukturalizmu, który będziemy nazywać strukturalnym modelem interpretacji.
Spróbujmy zatem, pomijając mimo wszystko konieczne poniekąd przypomnienie konkretnych refleksji na temat interpretacji/lektury takich badaczy jak Paul de Man, Roland Barthes czy też Jonathan Culler, zrekon2
Uprzedzając fakty: interpretację tekstu literackiego można przeprowadzać w
ramach „starego” modelu, uznając, że rekonstruowana przestrzeń intertekstualna
jako kontekst dzieła jest możliwa tylko w granicach wyznaczanych (jakoś) przez
dzieło. Zadaniem badacza jest osadzić tekst (nadać mu znaczenie) w obszarze tekstów implikowanych przez dzieło, uważnie, aby odpowiedzieć na wszystkie sugestie tekstowe. Problem leży tu w wyborze metody podpowiadającej, w jaki sposób tekst sygnalizuje swoje zakorzenienie intertekstualne. Sytuacja diametralnie się
zmieni, jeśli w rekonstrukcji przestrzeni przekroczymy granice historyczności tekstu (można czytać teksty współczesne w kontekście nawiązań do tradycji, nie da
się na odwrót) lub kultury (gdzie tekst powstawał). Natomiast jawnym narzuceniem przestrzeni będzie odczytywanie tekstu w ramach kontekstu fingowanego przez
badacza lub też kontekstu lektury (lektura Barthesowska). Oba zróżnicowane punkty
wyjścia różnicują natychmiast modele lektury w ich naturze i statucie. Wydaje się,
że podobnie rzecz się ma z ujęciem hermeneutycznym w interpteracji (różnice
pomiędzy hermeneutyką romantyczną i filozoficzną).
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struować pewnie ekstremalny i stanowiący heurystyczną redukcję poststrukturalny model interpretacji, który byłby reprezentacją nowego rozumienia
interpretacji, budowany w opozycji do modelu strukturalnego. Zacznijmy
jednak od przypomnienia cech interpretacji w ramach tego drugiego modelu.
II
Dominujące w gruncie rzeczy (także w szkole) rozumienie interpretacji wyrosło pod auspicjami strukturalizmu. Zgodnie z nim interpretacja jest
pro-cedurą zmierzającą do wydobycia i wyjaśnienia sensu/znaczenia utworu.
U podstaw tej dyrektywy leży przekonanie, że sens/znaczenie, nawet jeśli
jest niewyczerpywalne, a tym samym interpretacja stanowi niekończący się
proces, jest immanentną właściwością utworu istniejącą 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 sprawia, że interpretacja jest egzegezą
tek-stu, objawieniem jego prawdy i tym samym rekonstrukcją jego wartości. Aby zapewnić prawidłowy przebieg tej operacji, prawdziwość efektów,
jak również aby uprawomocnić procedurę, interpretator musi być wyposażony w od-powiednie instrumentarium badawcze i posługiwać się określoną
metodą. Daje to gwarancję rzetelności postępowania, skuteczności rekonstrukcji i obiektywności poczynań, zbliżając interpretację do procedur badawczych i naukowych. Pozwala również uprawomocnić dystans komunikacyjny pomiędzy badanym dziełem jako faktem historycznym a badaczem
poprzez uch-wycenie w nawias konieczną dekontekstualizację tekstu, jaka
zachodzi, kiedy rekonstruujemy znaczenie historyczne dzieła, ale także znaczenie „obiektywne” 3. Dzieje się tak zarówno wtedy, kiedy zgodnie z założeniami strukturalnymi nadajemy znaczenie dziełu, określając miejsce
utworu w całości wyż-szego rzędu lub kiedy — traktując go jako autonomiczną strukturę — próbujemy wykryć reguły jego osobliwości. W obu
przypadkach odkrywamy w istocie tekst, wyjaśniamy go jako zobiektywizowany przedmiot, zatracając się w postawie niewidocznego narzędzia
sprawczego.
3

O dekontekstualizacji i możliwościach jej niwelowania pisze M.P. Markowski: Interpretacja i literatura. „Teksty Drugie” 2001, nr 5. W rozprawie Markowski roztrząsa między innymi spór o interpretację pomiędzy „esencjalistami” i „pragmatykami”, a rekonstruowane modele mają wiele cech wspólnych z tymi, które
nazywam modelem strukturalnym i poststrukturalnym. Dlatego też, tam gdzie to
możliwe, nazywam je terminami Markowskiego: profesjonalną egzegezą i amatorskim użyciem tekstu literackiego.
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Zapewne tak rozumiana interpretacja daje satysfakcję z odkrywania sensu i sytuowania dzieła w tradycji, jest zapewne wzbogacaniem swojej wiedzy, ale nade wszystko jest powinnością wobec dzieła implikowaną i podejmowaną ze względu na jego istotę i charakter. Uchwycona jako procedura dydaktyczna czyni bohaterem interpretowane dzieło, a nauczyciela —
przewodnikiem i mentorem ucznia. Przewidziana dla interpretatora przez
model rola rzemieślnika i narzędzia, dla ucznia zostaje uzupełniona przez
rolę czeladnika. Jak się wydaje, taki właśnie model interpretacji stosujemy
przede wszystkim w szkole jako preferowaną sytuację obcowania z literaturą i jako wyuczaną formę „użytkowania” literatury, albowiem ona najwyraźniej jest zakorzeniona w spowinowaconym ze strukturalizmem modelu edukacji literackiej.
III
Model poststrukturalny, negując strukturalne założenia dotyczące dzieła (tekstu) i znaczenia, kwestionuje jednocześnie wszystkie zdeterminowane tymi założeniami cechy interpretacji. W budowanych przez poststrukturalne teorie interpretacjach sens/znaczenie 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 możliwych. Interpretacja, podobnie jak we wzorcu strukturalnym, ma wymiar nieskończony, ale wynika to nie z niewyczerpywalności obiektywnego sensu zamkniętego w dziele, lecz z tego, że nie spo-sób zakreślić granic użycia danego tekstu. Interpretujemy tekst dlatego, że wymaga tego nasze życie społeczne. Swoistej
autonomii interpretacji w starym modelu, jako odpowiedzi na istotę i status dzieła jako przedmiotu do zinterpretowania, przeciwstawiony 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 zapewniają. Liczy się bowiem nie rzetelność czy prawdziwość wobec tekstu (którego często nie ma),
ale trafność i skuteczność interpretacji, jej innowacyjność oraz atrakcyjność. Mówiąc językiem Markowskiego, nie jest to egzegeza i komentowanie tekstu, gdzie metatekstowość wypowiedzi winna zatracać swoje istnienie w dążeniu do zrównania z tekstem, ale wykorzystanie tekstu interpre-
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towanego jako manifestacji własnej aktywności interpretującego i jako
komentarza do kontekstu, w jakim go interpretujemy. Interpretacja nie jest
procedurą profesjonalną, ale amatorską w tym sensie, że pozbawioną usankcjonowanej metody i budowaną dla własnych celów. Oczywiście, od stanowiska zakładającego, że interpretacja jako czynność wykonywana przez
badaczy, nie musi mieć nic wspólnego z tradycyjnie pojmowanym badaniem, jest już tylko krok do usankcjonowania każdej „nieprofesjonalnej”
lektury jako interpretacji. A więc w gruncie rzeczy każdego obcowania z
literaturą, gdzie rozumienie należałoby interpretować w ka-tegoriach deja
lu, jako czynności, w której kontekst interpretacyjny jest budowany (tworzy się) niezależnie od oczekiwań tekstowych (bo takich po prostu nie ma)
lub przeciwko nim (bo są niedostrzeżone) i gdzie w gruncie rzeczy rozumienie (i nadawanie znaczenia) jest wyznaczane przez próbę odpowiedzi
na pytanie, co tekst mówi do mnie o mnie i o świecie, w którym żyję. Nadawanie znaczenia przebiega w świecie moich lektur, tekstów kiedyś przeczytanych, do których mogę się odwołać i w świecie moich własnych doświadczeń. Jest to więc model interpretacyjny, w którym oswajaniu tekstu
i przyswajaniu (czynieniu tekstu dla mnie) towarzyszy nabywanie samowiedzy i samopoznanie.
Konkludując w wyostrzeniu z perspektywy szkolnej: interpretacja strukturalna jest interpretacją „profesjonalną” w tym sensie, że spełnia określone kryteria charakterystyczne dla procedur badawczych, naukowych. Ze
względu na swoją strukturę wyznaczaną przez sposób rozumienia dzieła jest
specyficznym typem lektury. Dyrektywa czytania na wzór profesjonalistów
sprawia, że szkoła musi wyuczać takiego sposobu obcowania z literaturą.
Edukacja literacka staje się swoistym treningiem, a nauczyciel — przewodnikiem i mentorem. W ujęciu poststrukturalnym interpretacją jest każda lektura tekstu, u której podstaw leży rozumienie, a nie wyjaśnianie i odkrywanie. Z tej perspektywy lektura strukturalna jawi się jako dewiacja podobna do tej, która cechuje naukę w relacji do rozumienia. Interpretacja w
ujęciu poststrukturalnym jest formą samopoznania interpretującego, bo tylko
poprzez znaki docieramy do naszego „ja”. Jest także formą doświadczania
świa-ta. Nadawanie znaczenia tekstowi w tu i teraz interpretującego jest
bowiem także ustanawianiem relacji znaku i jego interpretanta. Kryterium
„oceny” (prawidłowości? stosowalności?) to trafność, skuteczność i oryginalność. W sytuacji, kiedy „amatorskość” tej interpretacji sprowadzimy ze
sfery lektur krytyków do lektur prywatnych nieprzeznaczonych przecież do
publikacji, polem sprawdzeń jej pomyślności staje się po prostu odpowiedź
na py-tanie, czy i co tekst opowiedział mi o mnie i o moim świecie przy
założeniu, iż w przypadku odpowiedzi mało szczęśliwej winnym nie jest
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oczywiście tekst. Takiej interpretacji nie da się wyuczać. Można jednak proponować symulowane jako prywatne lub też interesujące pola odniesień interpretacyjnych, inscenizować dialogi z tekstem, uczestniczyć w grze z tekstem, jaką prowadzi uczeń, stając się wraz z jego kolegami tym audytorium, wobec któ-rego sprawdzana jest trafność i skuteczność lektury.
IV
Przywilejem szkoły jest możliwość ograniczonej reakcji na to, co dzieje się w refleksji literaturoznawczej, dopóki ma to znamiona mody bądź
rewolucji. Kiedy jednak krystalizuje się krajobraz po burzy, w którym postulaty rebeliantów czy dyktatorów mody nabierają znamion trwałego wkładu w rozwój dyscypliny, trzeba zapytać, co daje ta rebelia, w jakim stopniu ma to wpływ (i co?) na sposoby, funkcje i cele edukacji literackiej oraz
jak powinniśmy kształcenie to zmodyfikować. W naszym przypadku punktem centralnym musimy pozostawić to, co stanowi centrum edukacji literackiej: interpretację utworu literackiego.
Jak pisze znawczyni przedmiotu, „współczesna metodyka przełamuje
do-piero niechęć do przenoszenia na swój grunt najnowszych osiągnięć
teorii literatury”4. Jako przyczyny oporu podaje się określone przyzwyczajenia dy-daktyczne w postaci szablonowości, stereotypowości i kierowniczej roli na-uczyciela, będące — tu przywołuję zdanie A. Pilch 5 — wynikiem kompleksu „całości”, na który cierpi szkolna polonistyka od zawsze.
Konsekwencją tego jest uprzywilejowanie strukturalizmu jako metody interpretacji tekstu literackiego, który preferuje interpretację całościową oraz
uparte dążenie do odkrycia „jednej i zarazem jedynie słusznej wymowy
utworu”, niezbędnej do realizacji celów poznawczych, kształcących i wychowawczych. Ale reorientacja edukacji literackiej postępuje. Dotyczy ona
przede wszystkim in-terpretacji i polega na wyrazistym poszerzaniu zakresu
metod, jakie stosuje się w procedurze interpretacyjnej o te, które można
związać z nowymi orientacjami badawczymi. Mówi się zatem o metodzie
intertekstualnej w interpretacji utworu, o metodzie hermeneutycznej, o
metodzie dekonstrukcyjnej. Jak pisze Hobot, „potrzeba przekonywania o
tym, że hermeneutyka, dekonstrukcja czy intertekstualność są dla szkoły
użyteczne, stanowi tylko jedną stronę metodycznych działań. Z drugiej
bowiem strony (...) zaobserwować możemy silny wpływ poststrukturalnych
4

J. Hobot: Poststrukturalne kierunki badawcze w szkolnej praktyce polonistycznej, czyli o związkach teorii literatury i metodyki. W: Polonista w szkole. Podstawy kształcenia nauczyciela polonisty. Red. A. Janus-Sitarz. Kraków 2004, s. 174.
5
A. Pilch: Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Kraków 2003, s. 277.
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metod badawczych na kształt (opracowywanych zresztą przy współudziale
pracowników naukowych) podręczników szkolnych” 6. Świadectwem tego
jest wprowadzenie układu problemowego i rezygnacja z układu historycznego, obszernych działów nawiązań i kontekstów, obecność dużej liczby
tekstów współczesnych pisarzy, poetów, eseistów, co jest przykładem ukazania dialogu przeszłości i teraźniejszości7.
Wprowadzając nowe w obszar szkolnej edukacji literackiej nie da się,
jak myślę, pominąć faktu, że dokonała się również zmiana w sposobie rozumienia interpretacji, że myśl poststrukturalna pokazuje inny jej status i
naturę. Nie da się — myślę — zawiesić tego problemu, ująć go w nawias
czy też potraktować jako (odrzucone) zagrożenie i niebezpieczeństwo dla
szkolnej edukacji. Otwarta, niedostrzeżona — czy też może odrzucona w
jej konsekwencjach? — sprawa sporu o naturę i status interpretacji, której
efektem była krystalizacja nowego poststrukturalnego modelu lektury i w
istocie alternatywnego rozumienia interpretacji, musi być jakoś rozwiązana na polu metodyki bez chowania głowy w piasek. Zwłaszcza, że może
sprowokować ona dalsze konsekwencje w obszarze koncepcji nauczania i
edukacji literackiej.
Zatem wprowadzać nowy model interpretacji na lekcje polskiego czy
nie?
Oczywiście, dla szkoły, gdzie paradygmat interpretacji jest ściśle związany ze strukturalizmem, podobnie jak całościowa koncepcja edukacji literackiej, paradygmat poststrukturalny jest nie do przyjęcia, bo wykracza
poza przyjęte założenia. Czy znaczy to jednak, że – powtórzmy pytanie –
interpretacja poststrukturalna faktycznie nie może zaistnieć na lekcjach polskiego?
Jak się wydaje, propozycje uwzględnienia nowego modelu obcowania
z literaturą zgłaszają (mimochodem?) te podręczniki, które rozbudowują
kontekst (przestrzeń intertekstualną) czytania, wychodząc poza sygnały dawane przez dzieło i budując ten kontekst z perspektywy potencjalnego mło6

J. Hobot: Poststrukturalne kierunki badawcze..., s. 175.
Autorka wskazuje tu podręczniki: M. Jędrychowska, Z.A. Kłakówna, P. Kołodziej i in.: To lubię! Kształcenie kulturowo-literackie. Kraków 2002; M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J.T. Pokrzywniak: Starożytność — Oświecenie. Warszawa
1987; K. Biedrzycki, D. Pasieka, B. Pędracka: Opowieść o człowieku. Podręcznik
dla klasy drugiej. Kraków 2003; W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, B. Kołcz: Barwy
epok. Kultura i literatura. Podręcznik dla klasy drugiej. Warszawa 2003.
8
Pisze o tym J. Hobot, wskazując podręcznik B. Dyduch, M. Jędrychowskiej,
Z.A. Kłakówny, H. Mrazek i I. Steczko: To lubię! Książka nauczyciela. Kraków
2001.
7
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dego czytelnika 8. „Kontrolowany” czy też sterowany sposób aktualizowania w obszarze edukacji modelu poststrukturalnego nie budzi jednak takiego
oporu i takich zastrzeżeń, jak myśl o sytuacji, w której lekcja polegałaby
na opisie uczniowskich przeżyć związanych z lekturą Pana Tadeusza i wypowiedziach uczniów, z jakim współczesnym bohaterem porównaliby Jacka So-plicę. Rzecz chyba jednak w tym, że poczucie „marnowania” czasu
lekcyjnego wynika tu nie tylko z przywiązania do określonego modelu (celów) edukacji, ale także z tego, że uczynienie z nowego modelu interpretacji jedynego sposobu czytania literatury byłoby chyba faktycznie nieporozumieniem i zastąpieniem jednego dyktatu drugim.
Spór o to, jak powinna wyglądać interpretacja dzieła literackiego, o to,
czym ona jest: czy profesjonalną egzegezą czy też amatorskim użyciem tekstu literackiego, procedurą badawczą czy strategią lekturową czytelnika, nie
zakończył się w istocie zwycięstwem żadnej ze stron. Nie doszło do zasadniczej wymiany zakresu przedmiotowego i należałoby uznać, że miano
interpretacji może faktycznie przysługiwać obu modelom. Dokonało się zatem coś w rodzaju ich równouprawnienia i równorzędności. Jeśli więc model dru-gi budzi istotne zastrzeżenia nie tylko w gronie tych, co są niechętni
wszelkim innowacjom, ale także w gronie chętnych do zaakceptowania tego
sposobu obcowania z literaturą jako wyuczaną formą, warto rozwiązywać
problemy, jakie on wprowadza z perspektywy komplementarnego ich zastosowania. Rzecz jest warta zachodu o tyle, iż wprowadzenie nowego
modelu interpretacji zmusza do reorientacji całej koncepcji kształcenia literackiego, uzupełniając jego kształt i cele. W dobie poszukiwania nowego kształtu po-lonistyki jest to być może profit, jaki daje wprowadzenie
nowego modelu interpretowania, a nie przekleństwo?
V
Wyostrzając celowo całą rzecz, można więc problem skonstatować następująco.
W tradycyjnym ujęciu edukacja literacka to przyswajanie wiedzy o zjawiskach literackich jako tekstach zinterpretowanych (dziełach), czyli osadzonych w tradycji i posiadających swoje wykładnie. Kształtowanie kompetencji literackiej natomiast sprowadza się do kształtowania możliwości
„na-wigowania” pomiędzy wartościami i kojarzenia systemowego tych elementów. Prawidłowy przebieg tak rozumianej edukacji literackiej w sposób niemal doskonały zabezpiecza strukturalna metoda rozumienia literatury. Ona również — preferując różnie rozumianą historię literatury – wyznacza formy kształcenia i sytuacje edukacyjne.
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Literatura jako wielorako złożona struktura norm i konwencji istnieje
w czasie i posiada swoje dzieje, jest strukturą ewoluującą. Sposobem manifestacji tej struktury są dzieła literackie. One stanowią przykłady jej historycznego rozwoju i ewolucji i są jednocześnie uzewnętrznieniem jej historycznych skupień. One również, będąc realizacją systemu, są także artefaktami, gotowymi i skończonymi zjawiskami osadzonymi w macierzystym kontekście powstania, wyposażonymi w historyczne znaczenie i sens.
Nabywanie wiedzy w takiej perspektywie dokonuje się w sytuacji obcowania z literaturą, inaczej mówiąc, z dziełami literackimi. Są one uchwytywane jako fakty historyczne, osadzone w czasie, a edukacja literacka staje
się w istocie kursem historii literatury.
Tak postrzegana edukacja literacka nie wymaga w zasadzie obcowania
z literaturą. To, jak należy czytać określone dzieła literackie, do jakiej epoki,
prądu czy szkoły należą, jakie konwencje prezentują i jaką posiadają wymowę, można przecież wyczytać z podręcznika do historii literatury lub z
innych omówień historycznoliterackich.
Jeśli pojawia się sytuacja obcowania z literaturą (interpretacja dzieła
literackiego, którą chcę rozumieć jako określoną sytuację dydaktyczną oraz
formę obcowania z literaturą), to ma ona walory procedury historycznoliterackiej i polega na rekonstrukcji psychologicznego, historycznego lub
„obiektywnego” sensu utworu oraz na rekonstrukcji siatki historycznych
umocowań i relacji, w jakie wyposażone jest dzieło. A więc w istocie —
na rekonstrukcji historycznej wartości tego dzieła.
Jest to zatem sytuacja poznania o walorach naukowych, mająca niewiele
wspólnego z „autentycznym” czytaniem literatury. Rekonstrukcja znaczenia psychologicznego (intencji autorskiej) czy historycznego (znaczenia, jakie dzieło uzyskiwało w macierzystym kontekście), czy uniwersalnego („zobiektywizowanego” przez historyka literatury) jest zawsze procedurą badawczo-wyjaśniającą, zachowującą dystans: podmiot-przedmiot, posługującą się określoną metodą i teorią.
Edukacja jest zawsze wzbogacaniem osobowości, to jej sedno i istota.
W ujęciu „tradycyjnym” można ją opisać jako sytuację przekształcania statusu uczącego się z „obcego” wobec literatury na jej „użytkownika”, a tym
samym — wzbogacania osobowości uczącego się w tym sensie, iż odkrywa on dla siebie nowy świat — świat historii. Jest to świat wchłoniętych
wartości zewnętrznych, który na pewno ubogaca osobowość, ale pozostaje
swego rodzaju implantem, który chyba nigdy nie staje się integralnym elementem „rodzimego” świata. Świat zjawisk jest nadal obcy uczącemu się,
bo jest wyalienowany z jego świata.
POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

75

Lekcje literatury są poświęcone przeto tradycji literackiej, historycznym
tekstom zinterpretowanym i istniejącym pod postacią dzieł. Nie polegają
one na docieraniu do sensów i znaczeń utworów, bo te są najczęściej już
dane, ale są w zasadzie wędrówką utartym już szlakiem, powielają drogę
dawnych już odczytań. W sumie uczą metody docierania, uczą interpretacji, ale rzadko interpretują. W gruncie rzeczy jest to nabywanie wiedzy o
dziełach już zinterpretowanych, czytanie ich jako wartości (można to także przeczytać w książkach-podręcznikach). Interpretacja jako forma dydaktyczna (uczenia) zakłada, ze uczeń pracuje pod kierunkiem nauczycielamentora. Chodzi o rekonstrukcję znaczenia historycznego. W samej rzeczy
jest to nauka literatury pozostającej w swej dumnej i chłodnej rzeczywistości jako świat dziwny, zakrzepły w swej autonomii i niemy. Rekonstruowane muzeum zabytków, fascynujące niekiedy, nie staje się nigdy moim
światem i obszarem mo-ich doświadczeń.
VI
Natomiast edukacja literacka w nowym wymiarze to sytuacja, kiedy
świat tekstów zostaje przeżyty jako świat, na którym można budować wartości. Jest to sytuacja czytania tekstów literackich jako tekstów do zinterpretowania w swoim własnym świecie. Dopiero właśnie to sprawia, że literatura sui generis „obca” staje się literaturą „swoją”, dla mnie. Z perspektywy uczą-cego się to dopiero jest przeżyciem literatury jako swojej, to
wzbogaca na-prawdę osobowość i poszerza sytuację „bycia w świecie”. W
tym ujęciu świat literatury ujawnia się nie jako świat zinterpretowanych tekstów, ale jako świat literackich tekstów do zinterpretowania. Zadaniem
uczącego się nie jest poznawanie narosłych na tekstach wartości, ale próba zinterpretowania tekstu w swoim własnym świecie, a przeto włączenie
go do świata własnych wartości. W sukurs takiemu myśleniu o edukacji
literackiej przychodzi oczywiście hermeneutyka oraz poststrukturalne koncepcje literatury. Współczesna myśl literaturoznawcza kwestionuje przede
wszystkim rozumienie literatury jako abstrakcyjnej struktury norm i konwencji. Literatura w ujęciu poststrukturalnym istnieje przede wszystkim jako
teksty. Negując istnienie literatury jako systemu, neguje się jednocześnie
historyczność i ewolucję jako cechy immanentne tego systemu oraz zawiesza się pytanie o historyczne, macierzyste czy obiektywne zakorzenienie
tekstu. Istotą tekstu jest nie to, że kiedyś powstał, zawiera intencję autorską
i jest jakoś od-czytywany, docierając do nas wraz ze swoimi lekturami, ile
to, że jest tu i teraz, staje przed nami, domaga się interpretacji, jest tekstem dla nas.
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Obcowanie z tekstem nie sprowadza się do rekonstrukcji historycznego znaczenia, lecz do jego rozumienia, które jest nadawaniem sensu i nowego znaczenia.
W ujęciu tradycyjnym wybór dzieł (zinterpretowanych tekstów) określa system literacki. Uczymy historii literatury, tekst jest przykładem danej
literackiej wartości. W ujęciu drugim horyzont tego, co staje przed nami i
domaga się interpretacji, jest każdorazowo określany przez preferencje czytelnicze. Faktycznie obcowanie z literaturą nie jest czytaniem jej historii,
ani lekturą jej arcydzieł, ale obcowaniem z tym, co w danym momencie
zachęca do dialogu. Uczący się zatem tworzy sam świat literatury, w którym produkcja bieżąca jest wymieszana z produktem historycznym. Jak
mówi Gadamer: „tekst, czy ogólniej, tradycja, jej znaczenie, nie stoi przed
interpretującym jako gotowy przedmiot — musi stać się problematyczna,
żywa dla interpretatora, by mogła być przez niego zrozumiana”9.
Aby tekst uzyskał znaczenie, musi się objawić ponownie jako zdarzenie. Tu proces badania i nabywania wiedzy jest zastąpiony rozumieniem,
przeżywaniem i w sumie użytkowaniem tekstów, nie ma poznawania i wyjaśniania, jest przeżywanie i rozumienie, jako czynność przednaukowa, nie
ma re-lacji podmiot-przedmiot, ale autentyczne spotkanie z literaturą. Znaczenie jest zderzeniem (fuzją) dwu horyzontów: tekstu i interpretującego.
Zacytujmy jeszcze raz Gadamera:
„Interpretując tekst, uczący się przyswaja go i odnajduje odpowiedź na
ważne dla siebie pytania, a tym samym podlega jego oddziaływaniu; obcowanie z dziełem zmienia interpretującego, poszerza jego samowiedzę.
Po zaj-ściu zdarzenia, jakim jest rozumienie, jest on już kimś innym” 10.
Daje to szansę autentycznego kontaktu z literaturą w postaci interpretacji, co wzbogaca dotychczasową edukację skoncentrowaną na procesie
poznawczym i możliwość poszukiwania innych kontekstów i systemów niż
„obiektywne” i „historyczne”. Obcowanie z literaturą staje się przeżywaniem, w którym dochodzi do zrozumienia tekstu i nadania mu nowego znaczenia. Interpretacja tak rozumiana likwiduje dystans naukowy. Jest optymalnym sposobem realizacji edukacji literackiej, jeśli będziemy ją rozumieć nie tylko jako nabywanie wiedzy o literaturze polskiej (i jej wartościach), ale także jako przeżywania świata tekstów literackich jako tekstów
dla siebie.

9
Cyt. za: K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur. Warszawa 1991.
10
Tamże.
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Fascynująca staje się możliwość zinterpretowania tekstu literackiego
w przestrzeni kulturowej i literackiej uczącego się nie tylko dlatego, że dopiero wtedy, jak chce H.G. Gadamer uczący się włącza tekst do systemu
swoich wartości, wzbogaca osobowość i swoje „bycie w świecie”. Uzupełnienie tradycyjnego sposobu myślenia o literaturze, u którego podstaw leży
refleksja strukturalistyczna o myślenie o literaturze w kategoriach tekstu
i przestrzeni intertekstualnej daje szansę (i uprawomocnia) budowanie „prywatnych” historii literatury, czy mówiąc dokładniej „literackiego hipertekstu”, w którym teksty są powiązane relacjami intertekstualnymi rozumianymi nie tylko jako relacje wirtualnie wpisane w strukturę tekstów, ale także
– jako relacje „narzucane” przez uczących się.
Takie rozumienie edukacji literackiej preferuje faktycznie współczesne
tek-sty literackie (i ich lekturę), jako teksty z istoty swojej wymagające interpretacji i dowartościowania. Ale przestrzeń intertekstualna, jaka się wokół
nich wytwarza, wieść może zapewne i do tekstów dobrze już osadzonych
w tradycji literackiej i modyfikować narosłe na nich znaczenia i sensy. Zezwala jednak także na czytanie dzieł jako tekstów. W tym ponowoczesnym
ujęciu procesu edukacji stawia się nie na podmiotowość literatury, ale na
podmiotowość ucznia. Edukacja literacka nie jest procesem wyuczania literatury, ale procesem kształtowania osobowości i świadomości oraz uzyskiwaniem samowiedzy przez ucznia dzięki literaturze. Nie jest zatem uczeniem (się), ale autentycznym procesem rozumienia siebie. Nauczyciel jest
inspiratorem, pomocnikiem. Czyta się teksty, a nie dzieła zinterpretowane,
bez uprzedzeń. Nawet historia jest czytana jako teksty, bo tylko wtedy staje się tekstem dla mnie.
Jest to jednak możliwe dopiero wtedy, kiedy interpretację będziemy rozumieć w kategoriach poststrukturalnych.

78

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

Tomasz Nowak
O zastosowaniu teorii algorytmów w dydaktyce
jêzyka polskiego jako jêzyka obcego
Wstęp
Niniejsza praca jest, o ile mi wiadomo, pierwszym opracowaniem, omawiającym zagadnienie stosowalności algorytmów w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Stanowi ona w zamyśle autora skromny przyczynek
do propagowania osiągnięć współczesnych nauk formalnych na gruncie dydaktyki i językoznawstwa.
I. Interdyscyplinarne podstawy algorytmiki
Termin „algorytm” (łac. algorithmus) wywodzi się z połączenia greckiego wyrazu arithmos ‘liczba’ i arabskiego słowa algorism, które oznaczało średniowieczną sztukę rachowania na liczbach zapisanych cyframi
alfabetu arabskiego w systemie dziesiętnym. Pochodzenie słowa algorism
wiąże się powszechnie z nazwiskiem średniowiecznego matematyka uzbeckiego Muhameda ibu-Musy al-Chorezmi, który w IX wieku opisał zasady
wykonywania takiego rachunku1.
1

Logika formalna. Zarys encyklopedyczny. Red. W. Marciszewski. Warszawa
1987. Paradygmatem metod efektywnych są algorytmy matematyczne. Posługiwano się już nimi intuicyjnie we wcześniejszych stadiach rozwoju matematyki (starożytny Egipt, Grecja, Persja). Próbowano wówczas tworzyć procesy obliczeniowe o charakterze czysto mechanicznym, np. algorytm Euklidesa, czyli procedura
znajdowania największego wspólnego podzielnika dwóch liczb dodatnich, które nie
są relatywnie pierwsze (to znaczy takich, które mają wspólny podzielnik różny od
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Początkowo główną dziedziną zastosowań teorii algorytmów była logika matematyczna, podstawy matematyki, algebra, geometria oraz analiza
ma-tematyczna. Współcześnie teoria algorytmów jest silnie związana z wieloma działami lingwistyki, ekonomii, fizjologii mózgu i psychologii oraz
nauk przyrodniczych.
W kolejnych podrozdziałach scharakteryzuję pojęcie algorytmu, odwołując się do tych dziedzin wiedzy, w których skutecznie jest on wykorzystywany. Postaram się przy tym wskazać te jego własności, które mogą się
okazać przydatne z punktu widzenia metodyki nauczania języka polskiego
obcokrajowców.
1. Algorytmy w logice i matematyce
Z punktu widzenia logiki i matematyki algorytm to ścisły odpowiednik
intuicyjnego pojęcia procedury efektywnie rozstrzygalnej, tj. metoda pozwalająca rozstrzygnąć, czy dane zdanie jest dowodliwe2.
Współcześnie na gruncie logiki zaproponowano różne ścisłe odpowiedniki intuicyjnego pojęcia procedury efektywnej. Najwcześniej wprowadzono
pojęcie funkcji rekurencyjnej, maszyny Turinga oraz algorytmu normalnego Markowa3. Okazało się także, że wszystkie te systemy formalne są równoważne w tym sensie, że klasa wszystkich funkcji definiowanych w każdym z tych systemów pokrywa się z klasą funkcji rekurencyjnych, por. tezę
Churcha: każda relacja intuicyjnie rozstrzygalna jest rekurencyjna4.
Przyjmuje się, że pewna własność jest rozstrzygalna (np. własność bycia wyrażeniem spójnym syntaktycznie) wtedy i tylko wtedy, gdy klasa pytań „Czy x-owi przysługuje własność P?” (dla wszystkich x z danej dziedziny) jest rozstrzygalna. Natomiast klasa pytań jest rozstrzygalna wtedy
1). Szukane wielkości w zadaniach obliczano zatem krok po kroku na podstawie
wielkości wyjściowych i zgodnie z określonymi regułami. Z. Ałfierowa: Teoria algorytmów. Warszawa 1977.
2
Tamże.
3
A. Blikle: Automaty i gramatyki. Wstęp do lingwistyki matematycznej. Warszawa 1971.
4
Prądem filozoficznym, który postuluje tworzenie algorytmów odwołujących
się jedynie do fizycznych cech tworzących je wyrażeń (np. kształt, pozycja w kontekście), jest formalizm. W ramach tzw. Szkoły Hilberta poszukiwano, jak się wkrótce okazało — bezskutecznie, uniwersalnego algorytmu, który umożliwiłby rozwiązanie wszystkich problemów matematycznych. R. Murawski: Filozofia ma-tematyki. Zarys dziejów. Warszawa 1995. Zdaniem filozofów sympatyzujących z tym
nurtem, każde zagadnienie należące do dowolnej dziedziny wiedzy jest rozwiązywalne, o ile można je odwzorować w arytmetyce liczb naturalnych.
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i tylko wtedy, gdy istnieje efektywna procedura, która określa odpowiedź
na każde pytanie tej klasy. Na przykład: klasa pytań „Czy x jest wyrażeniem spójnym syntaktycznie?” (gdzie x jest dowolnym wyrażeniem języka) jest rozstrzygalna. Dla danego wyrażenia x można bowiem sprawdzić
za pomocą efektywnej procedury skreślania5, czy jest ono redukowalne do
pojedynczego symbolu kategorii (prostego lub ułamkowego), czy nie.
2. Algorytmy w metodologii nauk
Z punktu widzenia metodologii nauk algorytm jest definicją operacyjną,
definiowane pojęcie określa się bowiem tutaj przez podanie operacji prowadzących do jego utworzenia6, por. algorytm przekształcający zdania pojedyncze z dopełnieniem na zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym (s. 13.), który wyszczególnia obiekty (m.in. dopełnienie wy-rażone rzeczownikiem i bezokolicznikiem) i operacje (1, 2, 3,
4, 5, 6) prowadzące do utworzenia zdania podrzędnie złożonego z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym.
3. Algorytmy w cybernetyce i informatyce
Z punktu widzenia cybernetyki algorytm jest urządzeniem sterującym,
które przekształca dostępne informacje na operacje modyfikujące stany danego układu7. Algorytm „przerabia” zatem zawarte w jego strukturze informacje dotyczące budowy pewnej klasy obiektów językowych (np. zdań
pod-rzędnie złożonych z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym, s. 13 i 14)
na instrukcje przekształcające jedne obiekty językowe (np. dopełnienie wyrażone za pomocą bezokolicznika) w inne, poszukiwane (np. forma bezosobowa czasownika zakończona na -no lub -to). Przedmiot operacji w algorytmie stanowią więc informacje rozumiane zarówno jakościowo – jako
reprezentacja pewnego fragmentu rzeczywistości językowej, jak i ilościowo – jako miara redukowalności niepewności (podczas wykonywania alternatywnych operacji binarnych w trakcie poszukiwania wyróżnionego
obiektu językowego).

5
K. Ajdukiewicz: O spójności syntaktycznej. W: Tegoż: Język i poznanie.
T. I. Warszawa 1985.
6
Logika formalna...
7
J. Strelau: Psychologia. Podręcznik akademicki. T. 1. Podstawy psychologii. Gdańsk 2003.
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Z punktu widzenia informatyki algorytm to opis postępowania, który
pro-wadzi od danych wejściowych do danych wyjściowych w skończonej
liczbie kroków, dających się przełożyć na operacje maszynowe i przedstawić pod postacią opisu słownego, listy kroków bądź schematu blokowego.
Al-gorytm wyrażony w języku przekładalnym na kod maszynowy komputera to program8.
Egzemplifikację pojęcia algorytmu na gruncie informatyki stanowi analizator składniowy, czyli taki program, który umożliwia korzystanie z gramatyki za pomocą komputera. Działanie analizatora polega na szukaniu dowodu poprawności (gramatyczności) dla danego ciągu słów, który reprezentuje analizowane zdanie. Wynikiem jest albo odrzucenie zdania, gdy
dowód taki nie może być znaleziony, albo jego akceptacja. W tym drugim
przypadku wynikiem analizy jest także sam dowód, zwykle przedstawiany
w postaci grafu, zwanego drzewem wywodu9. Analizator składniowy modeluje więc zachowanie ucznia/studenta, który rozbiera zdanie na lekcji.
Algorytm automatycznej analizy powinien jednak modelować zachowanie
ucznia/studenta bardzo dobrego, który analizuje zdania prawidłowo, w sposób odpowiadający intuicyjnym odczuciom nosicieli języka.
4. Algorytmy w badaniach nad sztuczną inteligencją
Z punktu widzenia badań nad sztuczną inteligencją algorytm bądź utożsamia się z procesem myślenia, przypisując mu moc wytwarzania świadomości, bądź też traktuje jedynie jako symulację ludzkiej inteligencji (o ile
można ją odwzorować arytmetycznie oraz znaleźć dla tego odwzorowania
rozwiązanie). Myślenie jest więc albo na wskroś algorytmiczne, tj. obliczalne (koncepcja silnej sztucznej inteligencji, por. wczesny Turing, Minsky), albo jedynie możliwe do zalgorytmizowania, przynajmniej w pewnym
zakresie (koncepcja słabej sztucznej inteligencji, por. późny Turing) 10.
W swojej pracy przyjmuję drugą interpretację: twierdzę bowiem, że operacje gramatyczne i metagramatyczne, jakie przeprowadzamy w swoich gło8
W. Marciszewski: Sztuczna inteligencja. Kraków 1998. Zapisany binarnie,
pod postacią programu komputerowego, algorytm odwzorowuje abstrakcyjny świat
pojęć, a następnie łączy go ze światem stanów fizycznych.
9
M. Bańko: Niektóre problemy oceny adekwatności gramatyki (na podstawie
fragmentu gramatyki Szpakowicza). „Studia Gramatyczne” 1990, t. IX.
10
Zdaniem niektórych badaczy (Penrose), świadomości nie sposób symulować za pomocą algorytmu, ponieważ zachodzą w niej nierzadko procesy nieobliczalne. Niektórzy idą jeszcze dalej (Gödel), twierdząc, że świadomość i inteligencja ze swej natury nie poddają się naukowej analizie.
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wach, w znacznej mierze można modelować za pomocą algorytmów. Na
przykład, jeżeli chcemy, aby student skrupulatnie i dokładnie wykonał konkretne zadanie, musimy mu to zadanie przedstawić w sposób dla niego zrozumiały: jednoznaczny i wykluczający wszelkie niedomówienia. Aby jednak przedstawić uczniowi zadanie, musimy najpierw sami znaleźć sposób
jego rozwiązania, czyli odpowiedni algorytm. Przystępując do układania
algorytmu, powinniśmy pamiętać o dwóch zasadach. Po pierwsze, algorytm
powinien umożliwiać rozwiązanie zadania przy użyciu jak najmniejszej
ilości operacji i możliwie jak najszybciej. Rzecz jasna, stopień szczegółowości algorytmu jest zdeterminowany przez operacje elementarne, które
student powinien, na danym etapie kształcenia, samodzielnie wykonać. Po
drugie, algorytm powinien odzwierciedlać nasz sposób myślenia11. Chodzi
tu o to, aby algorytm opisywał zadania w sposób zbliżony do sposobu, jakim posługiwałby się człowiek, wykonując to samo zadanie. Konstruujący
algorytm człowiek powinien się więc odwołać do własnego, sprawdzonego w pra-ktyce, zachowania. Postępując w ten sposób, otrzymamy algorytm
w dużym stopniu niezawodny, a jednocześnie stosunkowo łatwy do udoskonalenia. Błędy popełniane przez algorytm będą bowiem błędami, które
popełniamy sami.
W literaturze przedmiotu12 wyróżnia się dwa sposoby organizacji algorytmów — odgórną i oddolną. Poniżej przytoczę argumenty, które pozwoliły mi opowiedzieć się za jedną z możliwości.
Algorytmy odgórne to schematy symbolicznej reprezentacji wiedzy i reguł myślenia, konstruowane bez odwoływania się do neurofizjologicznej
bu-dowy mózgu. Konstruując algorytm odgórny, budujemy umysłowy obraz świata w postaci systemu formalnego. Algorytmy odgórne opisują problemy, które można rozwiązać jedynie na podstawie formalnych manipulacji lo-gicznych, tj. bez konieczności odwoływania się do ogólnej wiedzy
o świecie, np. dowodzenie twierdzeń matematycznych, gra w szachy, lecz
także operacje gramatyczne13. Algorytm odgórny modeluje ogólny schemat
11

W. Lubaszewski: LISP. Podręcznik programowania dla humanistów. Kraków 1987.
12
J. L. Castr, W. DePauli: Gödel. Życie i logika. Warszawa 2003.
13
Ludzie w swoich zachowaniach poznawczych opierają się na rozległej i na
ogół nieuświadomionej wiedzy o świecie. Stąd pojawiła się konieczność włączania jej do algorytmów. Chodziło o stworzenie uproszczonej wersji prawdziwej rzeczywistości (por. układy Minsky’ego, skrypty Schanka), dzięki czemu algorytm
dysponowałby zdroworozsądkową wiedzą o każdym aspekcie takiego świata
(J. L. Casti, W. De Pauli: Gödel...). Palącym problemem stało się zatem skonstruowanie programów, które radziłyby sobie ze zwyczajnymi zadaniami, jakie napo-
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heurystyczny (analiza środków i celów), wykorzystując wszelkie dostępne
operacje, aby zmniejszyć dystans, jaki dzieli aktualny stan systemu od opisu
celu. To, co się dzieje podczas manipulacji symbolicznymi reprezentacjami zgodnie z instrukcjami algorytmu, to czysta składnia. Komputer działający w oparciu o sformalizowany algorytm nie rozumie znaczenia symboli, którymi operuje. Sytuacja taka nie zachodzi jednak w procesie dydaktycznym. Tutaj bowiem algorytmy nie są przedstawiane w postaci sformalizowanej, lecz formułowane w języku naturalnym (co nie wyklucza możliwości ich sfor-malizowania)14.
Algorytmy oddolne, np. sztuczne sieci neuronowe, w przeciwieństwie
do organizacji odgórnej, wiernie naśladują fizyczną budowę i funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Ma ona, zdaniem niektórych badaczy15, decydujące znaczenie dla naszych zdolności poznawczych (językowych). Algorytmy od-dolne, na podobieństwo ludzkiego mózgu, działają równolegle i równocześnie, przeobrażając swoją strukturę stosownie do sytuacji i nie odwołując się przy tym do sztywnych instrukcji. Algorytmom oddolnym, a w
szczególności sztucznym sieciom neuronowym, zarzuca się jednak16, że nie
wyjaśniają cech istotnych języka, np. produktywności, czyli zdolności do
tworzenia nieskończenie wielu zdań w oparciu o skończony zestaw reguł.
Każde z zaprezentowanych stanowisk — zarówno podejście odgórne,
jak i oddolne — ma swoje wady i zalety. Algorytmy odgórne stają się najbardziej przydatne i efektywne wówczas, gdy mamy do czynienia z dobrze
określonymi danymi i dobrze zdefiniowanymi regułami operacji17. Sytuacja
tykamy w codziennym życiu. Na potrzeby modelowania prostych zachowań językowych algorytmy odgórne niewyposażone w zdroworozsądkową wiedzę są jednak w zupełności wystarczające.
14
J.D. Apresjan (Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej.
Warszawa 1971) porównuje algorytm do instrukcji, którą laborant otrzymuje od
swojego profesora (instrukcja dla laboranta obejmuje rozkazy typu znajdź w zdaniu przymiotnik). Porównanie to zakłada, że laborant dokładnie wykonuje polecenia swojego przełożonego, nie robi nigdy błędów, lecz nie jest zdolny do samodzielnego myślenia. Porównanie Apresjana wielokrotnie poddawano krytyce. Laborant znajduje się bowiem w nieco innej sytuacji niż maszyna cyfrowa, ponieważ
dla automatu rozkazy nic nie znaczą, natomiast znaczą one wiele dla laboranta.
Nawet najdokładniejsza instrukcja nie zwalnia więc laboranta od samokontroli i
autorefleksji. Podobne stanowisko w sprawie algorytmizacji procesów językowych
zajmuje J.R. Searle, proponując eksperyment myślowy, zwany „chińskim pokojem”.
15
U. Żegleń: Filozofia umysłu. Toruń 2003.
16
Tamże.
17
J. L. Casti, W. De Pauli: Gödel...
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taka ma miejsce m.in. na gruncie gramatyki dowolnego języka naturalnego, por. zamieszczone w tej pracy algorytmy, w których precyzyjnie zostały wyróżnione zarówno dane, jak i same instrukcje. Algorytmy oddolne uzyskują przewagę nad organizacją odgórną, gdy kryteria, na których zasadza
się po-dejmowanie decyzji, nie są jasno określone lub podane wystarczająco zrozumiale. Rzecz jasna, współcześnie, w badaniach nad sztuczną inteligencją łączy się na różne sposoby obie te strategie. W swojej pracy przychylam się jednak do stanowiska odgórnego.
Przeciwko badaniom nad sztuczną inteligencją z wykorzystaniem algorytmów odgórnych wysuwano liczne argumenty: fenomenologiczne (Husserl,
Heidegger, Mearlau-Ponty), antybehawiorystyczne (J. Searle) i związane
z twierdzeniem Godla (J. Lukas, R. Penrose). Zdaniem niektórych badaczy
(np. bracia Dreufus), wielu ludzkich działań poznawczych nie można uważać za wynik postępowania zgodnego z ustalonym algorytmem, por. pięć
faz nauki jazdy18: nowicjusz, początkujący, kompetentny, biegły, ekspert.
Ekspert wie, co robić bez odwoływania się do reguł; intuicyjnie bowiem
rozumie, jak należy postąpić w określonej sytuacji. Jednak nowicjusz, na
najniższym poziomie umiejętności, opanowuje niezależne od kontekstu reguły prowadzenia samochodu. Takie reguły nie uwzględniają cech rzeczywistej sytuacji. Łatwo dostrzec tutaj nasuwającą się analogię między ekspertem i biegłym użytkownikiem danego języka a początkującym kierowcą
(nowicjuszem) i studentem, który przystępuje do nauki języka polskiego
jak obcego. Najpierw poznaje on reguły gramatyczne, następnie posługuje
się nimi aż do wykształcenia nawyku, aby na ostatek biegle, tj. intuicyjnie
i bez świadomego sięgania do nich, nimi się posługiwać. Argument braci
Dreufus, chętnie przytaczany przez przeciwników silnej i słabej sztucznej
inteligencji, pa-radoksalnie wspiera więc tezę o możliwości efektywnego
wykorzystania al-gorytmów odgórnych jako procedur językoznawczych i
dydaktycznych na najniższym poziomie kształcenia.
5. Algorytmy w językoznawstwie
Z punktu widzenia językoznawstwa, algorytm jest modelem kompetencji językowej, modeluje bowiem zachowania mowne użytkowników języka19. Główny cel lingwistyki strukturalnej sprowadza się do wyjaśnienia różnych umiejętności językowych użytkowników języka, np. umiejętności odróżnienia w języku tego, co jest poprawne od tego, co nie jest poprawne, a
18
19

Tamże.
J. D. Apresjan: Koncepcje i metody współczesnej lingwistyki strukturalnej...
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także umiejętności budowania zdania na podstawie zadanej informacji (mówienie, synteza) oraz umiejętności wydobycia z danego zdania zawartej w
nim informacji (rozumienie, analiza). Językowe umiejętności użytkowników języka nie są jednak bezpośrednio dostępne obserwacji uczonego. Stąd
bierze się konieczność ich modelowania. Modelowanie polega na zbudo-

1. Czy w zdaniu nadrzędnym i podrzędnym występuje ten sam podmiot?

nie

tak

Wniosek: Nie można zdania
podrzędnego

zastąpić

2. Czy zdarzenia w zdaniu nadrzędnym

imiesłowo-

i podrzędnym odbywają się współcześnie

wym równoważnikiem zdania.

(w tym samym czasie)?

nie

Zdarzenia w zdaniu

Moż-

Wniosek:

tak

Wniosek:

Moż-

Czynność w zda-

podrzędnym i nad-

na zdanie pod-

na zdanie pod-

niu

rzędnym odbywają

rzędne

rzędne

jest wcześniejsza

się współcześnie.
Np. Kiedy (ja) sze-

zastąpić

zastąpić

od

podrzędnym
czynności

imiesłowowym

imiesłowowym

równoważnikiem

równoważnikiem

w zdaniu nadrzed-

zdania.

zdania..

ny m.

dłem ulicą, (ja)
zobaczyłem na wy-

Np. Gdy (on)

stawie piękne kwiaty.

odrobił lekcje,

 Idąc ulicą, zoba-

(on) poszedł do

czyłem na wystawie

kina.  Odro-

piękne kwiaty.

biwszy lekcje,
poszedł do kina.

86

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

waniu obrazu obiektu na podstawie zestawienia danych wejściowych i końcowych 20. Dalszy etap stanowi wysunięcie hipotezy o sposobie funkcjonowania badanego obiektu, a następnie zrealizowanie tej hipotezy w postaci
algorytmu21.
Modele lingwistyczne, realizowane pod postacią algorytmów, klasyfikuje się w zależności od tego, jaki przedmiot badań stanowi obiekt danego modelu. W związku z tym wyróżnia się:
1. modele imitujące działalność językową człowieka, czyli takie modele, których przedmiot stanowią konkretne procesy i zjawiska językowe, por.
algorytm na zastępowanie zdań podrzędnych czasowych i przyczynowych
imiesłowowym równoważnikiem zdania (patrz rysunek strona 86).
2. modele badawcze, które imitują działalność badawczą lingwisty: modelowany obiekt, stanowią tutaj procedury, które prowadzą uczonego do opisu
konkretnego zjawiska językowego, por. algorytm rozpoznający typ derywatu ze względu na funkcje pełnione przez formant (patrz rysunek strona 88).
Oczywiście, najważniejszym na gruncie dydaktyki języków obcych typem modeli lingwistycznych są modele, które imitują działalność językową
człowieka. Tylko takie algorytmy będą stanowiły dalej przedmiot moich rozważań.
Reasumując, na potrzeby tej pracy mogę więc założyć, że algorytm to
ciąg poleceń, których spełnienie prowadzi do zbudowania bądź wyróżnienia żądanego obiektu językowego. 22
6. Algorytmy w psychologii i pedagogice
Z punktu widzenia psychologii algorytm jest czynnością, tj. zachowaniem ukierunkowanym na osiągnięcie określonego stanu końcowego i zor20

I. Białynicka-Birula, I. Białynicki-Birula: Modelowanie rzeczywistości. Od
gry w życie Conwaya przez żuka Mandelbrota do maszyny Turinga. Warszawa 2002.
21
Modelowanie w lingwistyce wymaga przyjęcia założenia, że język (langue)
jest mechanizmem, który według ściśle określonej metody przetwarza zespoły jednych jednostek w zespoły innych jednostek.
22
Algorytmy generacji języków, czyli gramatyki formalne, działają w trybie
generującym, wyprowadzając wyrażenia z ustalonego typu początkowego. Algorytmy analizy języków, czyli automaty, działają natomiast w trybie rozpoznającym,
przechodząc od wyrażenia (na wejściu) do typu (na wyjściu). Uważam, że w pracy
dydaktycznej z obcokrajowcami przydatne mogą się okazać zarówno al-gorytmy
syntezy, jak i analizy.
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1. Czy formant pełni w derywacie wyłącznie
funkcję

strukturalną?

tak

nie

Wniosek: Badany derywat jest
derywatem

tautologicznym.

2. Czy formant pełni w derywacie zarazem funkcję strukturalną i semantyczną?

tak

3. Czy formant jest w parafrazie członem
określającym

temat

słowotwórczy?

nie

Wniosek:

Formant

pełni

w derywacie zarazem funkcję strukturalną i składniową, a zatem: badany
derywat jest derywatem

tak

Wniosek:

nie

Bada-

ny derywat jest
derywatem

mody-

fik acyjnym.

tra nspozycyjnym.

Wniosek: Formant jest w parafrazie
członem określanym przez temat słowotwórczy, a zatem: badany derywat jest
derywatem

mutacyjnym.

ganizowanym ze względu na możliwość osiągnięcia tego stanu23. Człowiek
zakłada określony stan rzeczy jako cel swoich dążeń. Wybiera więc spośród możliwych dróg, jakie się przed nim otwierają, te, które zapewniają
najłatwiejsze dojście do celu. W tym sensie przyjmuję również, że algo23
S. Słomkiewicz: Nauczanie algorytmiczne a psychologiczna teoria czynności. Warszawa 1972.

88

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

rytm jest zachowaniem nie tyle reaktywnym, ile raczej celowym i orientacyjnym, kierowanym poznawczo. Uwagę przykuwa fazowa organizacja algorytmu: test — operation — test — exit, wykorzystująca mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego. Niektóre algorytmy, szczególnie takie, które
zawierają w swojej strukturze pętle, są informowane o swoich operacjach
i ich wynikach, por. algorytm rozpoznający w zdaniu bezokolicznik24:
1. Czytaj pierwszy element tekstu.
2. Sprawdź, czy element ten kończy się na ć. Jeżeli tak, to przejdź do
operacji 3. Jeżeli nie, to przejdź do operacji 4.
3. Sprawdź, czy element jest na liście wyjątków. Jeżeli tak, to przejdź
do operacji 6. Jeżeli nie, to dopisz do sprawdzanego elementu wyraz TAK
i przejdź do operacji 6.
4. Sprawdź, czy element kończy się na c. Jeżeli tak, to przejdź do operacji 5. Jeżeli nie, to przejdź do operacji 6.
5. Sprawdź, czy element jest na liście wyjątków. Jeżeli nie, to dopisz
do sprawdzanego elementu wyraz NIE i przejdź do operacji 6. Jeżeli tak,
to do-pisz do sprawdzanego elementu wyraz TAK i przejdź do operacji 6.
6. Usuń z tekstu pierwszy element; przejdź do operacji 7.
7. Sprawdź, czy tekst zawiera przynajmniej jeden element. Jeżeli tak,
przejdź do operacji 1. Jeżeli nie, zakończ pracę.
Ponieważ najłatwiej uczymy się takich reakcji, które okazują się skuteczne, algorytm — zwłaszcza w zestawieniu z innymi strategiami zdobywania wiedzy — powinien okazać się, z punktu widzenia psychologii, najszybciej i najłatwiej przyswajalną procedurą uczenia się.
Z punktu widzenia dydaktyki algorytm jest pewną odmianą nauczania
programowanego25, opartego na schemacie stimulus — response. Uczenie
z wykorzystaniem algorytmów polega bowiem, najogólniej mówiąc, na rozłożeniu materiału do wyuczenia się na ciągi pytań i odpowiedzi, uporządkowanych w ten sposób, że celne odpowiedzi na pytania poprzedzające są
warunkiem koniecznym do sformułowania odpowiedzi na pytania kolejne.
Nauczanie programowane z wykorzystaniem algorytmów służy w pierwszym rzędzie kształceniu określonych umiejętności i nawyków (aż do ich
automatyzacji). Dopiero w dalszej kolejności jest nastawione na zdobywanie określonych wiadomości.
24

W. Lubaszewski: LISP...
L. N. Łanda: Nauka metod racjonalnego myślenia a problem rozwiązywania algorytmów. „Nowa Szkoła” 1961, nr 11.
25
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Jak dowiedziono w trakcie badań przeprowadzanych na polskich uczniach26, efektywność nauczania algorytmicznego zależy od uwzględnienia
trzech czynników: sposobu opracowania algorytmu oraz jego wykorzystania podczas lekcji, budowy algorytmu, a także stanu wiedzy uczniów przed
wprowadzeniem algorytmu.
Opracowanie algorytmu polega przede wszystkim na rozdzieleniu danej czynności na operacje elementarne oraz na rozłożeniu wyniku końcowego na wyniki częściowe, będące produktem poszczególnych operacji.
Każdy algorytm wskazuje jednoznacznie, jaki skończony ciąg operacji
należy wykonać, aby rozwiązać dane zadanie. Przepisy, które tworzą algorytm, muszą więc być ściśle określone, możliwie proste i nie mogą dopuszczać żadnych dowolności w swojej interpretacji 27. Zastosowanie algorytmu nie ogranicza się przy tym do pojedynczego, szczegółowego przypadku, lecz odnosi się do pewnej klasy zadań, np. algorytm przekształcający
zdania podrzędnie zło-żone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym na
zdania pojedyncze z dopełnieniem (s. 14.) obejmuje wszystkie zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym w języku polskim
i nie ma w tym zbiorze takich elementów, do których algorytm ten nie
mógłby być zastosowany. Algorytm musi wreszcie prowadzić we wszystkich przypadkach do poprawnego wyniku (w skończonej liczbie kroków).
Algorytmy powinny przybierać budowę odpowiadającą budowie analizowanych zjawisk językowych. Konstruując algorytmy, należy uwzględniać
jedynie istotne cechy zjawisk językowych. Jak zatem widać, już sama budowa algorytmu jest wielce pouczająca — zmusza bowiem studenta do systematycznej i uporządkowanej obserwacji analizowanych zjawisk językowych. W ten sposób algorytmy uczą dostrzegania elementów istotnych, a
także wyrabiają u studentów technikę analizy i syntezy.
Dowiedziono również, że efektywność nauczania z wykorzystaniem algorytmów pozostaje w ścisłym związku ze zgromadzoną wcześniej przez
ucz-nia wiedzą. Uczeń, który nie opanował dostatecznie wiadomości, nie
26
J. Porayski-Pomsta: Nauczanie algorytmiczne gramatyki języka polskiego
w szkole. Podstawy psychologiczne i językoznawcze. „Poradnik Językowy” 1981,
z. 5.
27
Rzecz jasna, rozkład danej czynności na operacje elementarne jest zależny
od tego, dla kogo lub czego jest przeznaczony dany algorytm. Inaczej będą formułowane przepisy dla maszyn i urządzeń, a inaczej — dla człowieka. Inaczej będzie
brzmiał algorytm przeznaczony dla językoznawcy, a inaczej — dla studenta-obcokrajowca. Kwestią otwartą jest to, czy dla wykonania zadania przez człowieka
tworzy się algorytmy, czy też jedynie przepisy dla danej czynności, zbliżone w swoim charakterze do algorytmów.
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może wykorzystać algorytmu, ponieważ nie rozumie zawartych w nim poleceń. Dla-tego porządek zajęć powinien przewidywać omówienie reguł gramatycznych, a następnie prezentację algorytmu.
Podczas rozwiązywania zagadnień gramatycznych z wykorzystaniem algorytmów mogą się pojawić następujące sytuacje dydaktyczne28: student zna
i stosuje algorytm rozwiązania zadania; student przekształca zadanie do
takiej postaci, że możliwe staje się zastosowanie znanego mu algorytmu;
student nie zna algorytmu, za pomocą którego można rozwiązać dane zadanie. Nauczanie za pomocą algorytmów może się w związku z tym odbywać dwutorowo: bądź poprzez podawanie studentom gotowych algorytmów
(sy-tuacja 1. i 2.), bądź poprzez układanie algorytmów przez studentów pod
kie-runkiem nauczyciela (sytuacja 3.). Rzecz jasna, w wypadku, gdy w zajęciach uczestniczą obcokrajowcy, bardziej efektywne są sposoby 1. i 2.
II. Założenia metodyki języków obcych a teoria algorytmów
Na gruncie metodyki nauczania języków obcych opracowuje się zasady szybkiego i sprawnego przyswajania przez uczniów języków obcych.
Współcześnie, przez uczenie się języka obcego rozumie się samodzielne
nabywanie nowej kompetencji, czyli sprawności w posługiwaniu się językiem obcym — zarówno w piśmie, jak i przede wszystkim, w mowie.
Metodycy nauczania języków obcych rezygnują stopniowo z wykładania
wiedzy wyraźnej na rzecz samodzielnego zdobywania przez uczniów wiedzy jasnej. Obecnie dydaktycy postulują kształcenie umiejętności posługiwania się (działania) językiem kosztem wszechstronnej, lecz encyklopedycznej wiedzy językoznawczej. W nauczaniu języka polskiego jako języka ojczystego kładzie się więc nacisk na ćwiczenia w zakresie językowych
zachowań ucznia. Nie wymaga się zatem teoretycznej znajomości reguł
gramatycznych, lecz raczej ich umiejętnego stosowania29.
Umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji, w jakiej znajduje się uczestnik społecznego procesu komunikacji, oraz słuchacza, z jakim przyszło mu się kontaktować, zakłada nie tylko umiejętność
sku-tecznego, a więc zrozumiałego dla odbiorcy, wyrażania w języku swoich in-tencji, a także rozumienia intencji innych, lecz również znajomość
28
S. Kwiatkowski: Heurystyki i algorytmy w procesie dydaktycznym. Warszawa 1982.
29
Stosowanie algorytmów w dydaktyce języka polskiego jako obcego zakłada
jedynie rudymentarną, wyniesioną ze szkoły podstawowej, znajomość kategorii
gramatycznych w zakresie poszczególnych podsystemów języka.
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kodu – systemu językowego, obejmującego słownik (zbiór wyrazów) i gramatykę (reguły, które umożliwiają tworzenie tekstu). Kompetencja komunikacyjna zakłada więc zarówno kompetencję pragmatyczną, jak i językową, tj. zdolność każdego użytkownika danego języka do tworzenia i rozumienia zdań w tym języku.
Metodyka nauczania języków obcych wykorzystuje w praktyce dydaktycznej rezultaty językoznawstwa teoretycznego i konfrontatywnego. Postuluje się na przykład, odwołując się do teoretycznych ustaleń gramatyk
transformacyjno-generatywnych, aby uczący się języka przyswajali na początku struktury wyjściowe polskich zdań, a dopiero po osiągnięciu pewnej biegłości derywowali wypowiedzenia o bardziej złożonej budowie30. Nacisk kładzie się tu zwłaszcza na reguły transformacyjne, które umożliwiają przechodzenie od konstrukcji prostszych formalnie do bardziej złożonych, por. algorytm przekształcający zdania pojedyncze z dopełnieniem na
zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym oraz
algorytm przekształcający zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym na zdania pojedyncze z dopełnieniem (patrz rysunki strona 93 i 94).
Przyjmuje się również, że pewne konstrukcje składniowe, pojawiające
się w systemie języka ojczystego studenta-obcokrajowca, posiadają swoje
od-powiedniki w opisie gramatycznym języka polskiego. Na ogół przyswajamy języki obce, spoglądając na ich budowę przez pryzmat naszego pierwszego, ojczystego języka. W związku z tym, chcąc podnieść efektywność
nauczania, należy najpierw zwracać uwagę studentów-obcokrajowców na
te polskojęzyczne konstrukcje gramatyczne, które są typowe dla ich języka oj-czystego, a dopiero później przechodzić do omawiania tych konstrukcji, które nie znajdują swoich odpowiedników w ich pierwszym języku. Postulat ten stosunkowo łatwo spełnić, posiłkując się w procesie dydaktycznym algorytmami, por. algorytm przekształcający zdania pojedyncze z przydawką na zdania podrzędne złożone z podrzędnym zdaniem przydawkowym (patrz ry-sunek strona 95).
Zakończenie
Jestem przekonany zarówno o potrzebie kontynuowania badań w zakresie wykorzystania algorytmów w dydaktyce języka polskiego jako obcego,
jak i o korzyściach, jakie płyną z ich stosowania. Zarówno problemowy
cha-rakter kształcenia, jak i postępująca komputeryzacja otaczającej nas rze30
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I. Bobrowski: Zaproszenie do językoznawstwa. Kraków 1998.
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Algorytm na przekształcanie zdań pojedynczych z dopełnieniem
1. Znajdź w zdaniu dopełnienie

2. Czy dopełnienie to jest wyrażone za pomocą bezokolicznika?

nie

3. Czy dopełnienie jest wyrażone
rzeczownikiem?

tak

3. Czy dopełnienie określa orzeczenie wyrażone czasownikiem,
które koniecznie wymaga określenia (np. lubić, zacząć)?

tak

nie

Wniosek:
Nie przekształcamy tego
zdania

Wniosek:
Przekształcamy to zdanie

tak

nie

Wniosek:
Przekształcamy to zdanie

Wniosek:
Nie przekształcamy tego
zdania

4. Zamień rzeczownik, ktorym jest
wyrażone dopełnienie, na czasownik lub przymiotnik.

4. Zamień rzeczownik, ktorym jest
wyrażone dopełnienie, na czasownik lub przymiotnik.

5. Jeżeli rzeczownik został zamieniony na odpowiadający mu
przymiotnik, to uzupełnij to wyrażenie czasownikiem: być, stać się
zostać

5. Połącz zdanie podrzędne z
nadrzędnym spójnikiem aby, by.

6. Połącz utworzone zdanie ze
zdaniem nadrzędnym spójnikiem
że lub zaimkiem co.

Np. Drużynowy nakazał przerwać
walkę.  Drużynowy nakazał, aby
przerwano walkę.

Np. Matka od razu domyśliła się
kłamstwa  Matka od razu domyśliła się, że kłamie.

czywistości sprzyjają nauczaniu algorytmicznemu i sprawiają, że czyni ono
za-dość potrzebom dydaktyczno-naukowym XXI wieku. Wydaje mi się, że
zdo-łałem tu jedynie zasygnalizować kilka ważniejszych zagadnień 31. Sze31

Szersze omówienie prezentowanych tu poglądów wraz ze stosownymi przy-
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1. Sprawdź, czy dane zdanie podrzędnie złożone zawiera zdanie dopełnieniowe

2. Czy zdanie podrzędne dopełnieniowe posiada orzeczenie typu począć, zacząć?

tak

3. Dopełnienie tego orzeczenia, wyrażone
bezokolicznikiem, zastąp odpowiednim rzeczownikiem utworzonym od bezokolicznuka.

4. Odrzuć orzeczenie zdania podrzędnego
i wyraz łączący zdanie podrzędne z nadrzędnym.

Np. Humanizm i odkrycia geograficzne sprawiły, że ludzie poczęli zmieniać poglądy na otaczający ich świat.  Humanizm i odkrycia geograficzne sprawiły zmianę poglądów ludzi na otaczający ich świat.

nie

2. Czy zdanie podrzędne dopełnieniowe posiada samodzielne orzeczenie (tj. takie, które nie musi mieć koniecznie określenia)?

tak

nie

Wniosek:
Nie przekształcamy tego
zdania
3. Zastąp orzeczenie odpowiednim rzeczownikiem nazywającym czynność.

4. Połącz ten rzeczownik bezpośrednio z orzeczeniem zdania nadrzędnego.

Np. W maju możemy usłyszeć, jak śpiewają ptaki.  W maju możemy usłyszeć śpiew ptaków.

reg problemów, jakie zdołałem poruszyć, domaga się jednak gruntowniejszego zbadania oraz większej kompetencji badawczej.
kładami Czytelnik znajdzie w następujących artykułach i książkach: T. Nowak:
Algorytmiczne nauczanie gramatyki — teoria i wnioski dla praktyki. W: Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Bogdanowi Snochowi. Częstochowa 2002; T. Nowak: Algorytmiczne nauczanie składni — teoria i wnioski dla praktyki. W: Studencki ruch naukowy — wyzwania XXI wieku. Materiały Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych. Siedlce 2002; T. Nowak: Algorytmy w nauczaniu gramatyki
i ortografii. W: Roczniki humanistyczne. Lublin 2004; T. Nowak: Ortografia, co
w szóstkę trafia. Warszawa 2002; T. Nowak: Powtórka z gramatyki. Gimnazjum.
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1. Czy zdanie zawiera zwrot z imiesłowem przymiotnikowym czynnym lub biernym?

nie

tak

Zamień imiesłów na osobową formę czasownika i wstaw odpowiednią formę zaimka który.

Np. przeczytana książka  książka, która została przeczytana
Np. das zu lesende Buch  das Buch, das zu lesen ist

2. Czy zdanie zawiera przydawkę wyrażoną rzeczownikiem wraz z jego określeniami?

nie

tak

Przekształć tę przydawkę na zdanie przydawkowe, wstawiając zaimek który
i formę osobową czasownika być.
Np. Książka, aktualny przewodnik, leży na stole.  Książka,
która jest aktualnym przewodnikiem, leży na stole.
Np. Das Buch, ein aktuell Reiseführer, liegt auf dem Tisch. 
Das Buch, das ein aktuell Reiseführer ist, liegt auf dem Tisch.

3. Czy zdanie zawiera przydawkę wyrażoną rzeczownikiem utworzonym od czasownika?

nie

tak

W tym zdaniu nie da się przeprowadzić przekształcenia.

Zastąp ten rzeczownik bezosobową formą
czasownika i wprowadź spójnik żeby.
Np. Otrzymaliśmy propozycję wyjazdu zagranicę.  Otrzymaliśmy
propozycję, żeby wyjechać za granicę.
Np. Wir haben den Vorschlag der Auslandsreise bekommt.  Wir
haben den Vorschlag bekommt, um ins Ausland zu verreisen.

Warszawa 2004; T. Nowak: Powtórka z gramatyki. Szkoła podstawowa. Warszawa 2004.
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Piotr Kajak
„Jak¿e rad bym zosta³ Kmicicem...” — gry fabularne,
czyli o nowych sposobach nauczania polskiej kultury
i jêzyka polskiego jako obcego
Lektura standardów wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego opisanych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października
2003 roku (poz. 1871) 1 pozwala wysnuć wniosek, iż w dalszym ciągu nauka języka polskiego jako obcego (oraz wszystkich innych języków obcych)
to po prostu opanowywanie przez studentów ról, które należy odegrać w
rzeczywistości. Zwłaszcza studenci zaczynający naukę uczą się konkretnych
sytuacji komunikacyjnych, które mają przygotować ich do występowania
w roli przyjaciela, znajomego, członka rodziny, turysty, studenta, nauczyciela, pracownika, pracodawcy, klienta i innych. Studenci na poziomie średnim i zaawansowanym także odgrywają pewne role, są jednak bardziej samodzielni, „uczestniczą” w języku i kulturze w o wiele większym stopniu,
przez co sami dokonują uzupełnienia treści roli, w którą się wcielają.
Jak widać role i ich odgrywanie stanowią bardzo ważny element nauki
języka obcego. Przygotowanie studenta do odegrania roli zajmuje dużo
czasu podczas lektoratu. Dlatego tak bardzo popularnymi składnikami procesu dy-daktycznego są dramy, różnego rodzaju teatrzyki — pozwalające
skorzystać z technik teatralnych, odegrać daną postać, „wczuć” się w nią i
dzięki temu zagrać coś, co — zgodnie z intencją nauczyciela — pozwoli
uczniowi komunikować się ze światem w konkretnej sytuacji. Taka insce1
Por. Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego.
Standardy wymagań egzaminacyjnych. Warszawa 2003.
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nizacja — role-play — jak pisze Teresa Siek-Piskozub, „polega na stworzeniu pewnej sytuacji, w której uczestniczy kilka osób. Grający mają przypisane role i zarysowany cel działania. Sami decydują jednak, w jaki sposób osiągną swój cel. Każdy grający zna zadanie, jakie przed nim stoi, wie,
z kim wchodzi w interakcje, ale nie wie, jaka będzie reakcja tej drugiej
osoby. Gry tego typu rozpowszechnione są w komunikacyjnym nauczaniu
języków obcych (...)”2. Odgrywanie roli jest pewną zabawą, grą3, ale o wielkim znaczeniu. Gry językowe mają bowiem wdrażać system językowy i rozwijać sprawności komunikacyjne.4 Siek-Piskozub opisuje wiele przykładów
różnych gier 5, podkreślając szczególną rolę nauczyciela — lidera, obserwatora, arbitra, uczestnika gry.
Gry, inscenizacje, role-play są dziś coraz śmielej wykorzystywane na
lek-cjach języka obcego. Wpływa na to fakt, iż wymienione działania zostały powszechnie zaakceptowane jako zgodne z zasadami podejścia komunikacyjnego w nauczaniu języków obcych.
Lektorzy szukają coraz to nowych sposobów na urozmaicenie lekcji,
uczynienie jej bardziej efektywną. Sięgają do dorobku kultury popularnej,
także do literatury popularnej. Jerzy Zygmunt Szeja stwierdza, że najbardziej poczytny segment literatury popularnej w Polsce tworzą dziś science
fiction i fantasy 6. Popularność takiej literatury to zjawisko ogólnoświatowe. Powstaje coraz więcej prac naukowych na temat fenomenu fantasy 7.
Ab-strahując od wartości literackiej tego typu dzieł warto zauważyć, że
w dużej mierze dzięki nim trwa czytelnictwo słowa drukowanego, „papie2

T. Siek-Piskozub: Gry i zabawy i symulacje w nauczaniu języków obcych.
Warszawa 1997, s. 16.
3
O kulturotwórczej wartości gry/zabawy pisał już J. Huizinga: Homo ludens.
Przeł. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warszawa 1998.
4
Por. prace Teresy Siek-Piskozub, cytowane już: Gry i zabawy i symulacje
w nauczaniu języków obcych oraz Gry, zabawy i symulacje w procesie glottodydaktycznym. Poznań 1995.
5
Na przykład: dyskusję panelową (wcielanie się w rolę dyskutanta broniącego zadanej tezy), odgrywanie sławnych osób (razem z ich rozterkami i problemami), odgrywanie scenek „życiowych” (T. Siek-Piskozub: Gry i zabawy i symulacje
w nauczaniu języków obcych..., s. 104-106 i in.).
6
J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej. Kraków
2004, s. 31.
7
Science fiction wydaje się być gatunkiem zbadanym, opisanym, istnieje bowiem od dość dawna — przyczynił się do tego między innymi Stanisław Lem, którego dzieła — o wymowie filozoficznej — przecierały szlak innym, mniej „poważnym” autorom.
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rowego”. Dla nauczycieli języków obcych ma to znaczenie: wiadomo przecież, że czytanie książek w danym języku pomaga studentom posługiwać
się nim lepiej.
Mariusz Kraska, odwołując się do spostrzeżeń Maryli Hopfinger8 stwierdza, że „badania nad nową sytuacją odbioru literatury powinny się skupić
(...) na opisie »współżycia« tekstów literackich i nowych praktyk komunikowania. Rzecz jasna chodziłoby tu o takie sprawy, jak adaptacje literatury, jej zapisy w formie audio na kasetach i płytach, ale i sprawy, które wydają się bardziej interesujące i produktywne zarazem. Mam tu na myśli np.
pytania o naturę odbioru literatury w Internecie, o to, czy zupełnie inny kontekst, typ kontaktu z tekstami nie wpływa na ich odczytanie” 9. Owym innym typem kontaktu z tekstami literackimi, stanowiącym zarazem akt komunikacji, przygotowującym do uczestnictwa we wspólnej, multimedialnej kul-turze jest RPG — role-playing game, gra fabularna lub też narracyjna gra fabularna 10. RPG — zjawisko współczesnej sceny komunikacyjnej, jest także „(...) nowym zjawiskiem w kulturze. O jego masowym charakterze można mówić dopiero od lat osiemdziesiątych XX wieku, a w
Polsce od połowy dziewięćdziesiątych”11. Narracyjne gry fabularne należy
traktować jako zjawisko nowe i samodzielne. Postuluje to Jakub Z. Lichański. Stwierdza także, że „mimo iż można wskazać związki pomiędzy RPG
a powieścią, działaniami teatralnymi/parateatralnymi itd., ten typ gier wykazuje dużą niezależność”12. Zdaje sobie bowiem sprawę, iż „akcja i fabuła w literackim dziele sztuki są zdeterminowane i ich struktura jest nienaruszalna; w sesji RPG są one tylko ogólnymi warunkami działania bohate8

M. Hopfinger: Literatura a kontekst audiowizualny. W: Problemy wiedzy
o kulturze. Red. A. Brodzka. Wrocław 1986.
9
M. Kraska: Problem odbioru i odbiorcy współczesnej kultury popularnej.
„Literatura i Kultura Popularna” X. Red. T. Żabski. Wrocław 2000, s. 48.
10
Pojęcie „gra fabularna” J. Z. Szeja wzbogacił określeniem „narracyjna”, żeby
odróżnić ją od paragrafówek (paragrafówka — „gra w formie listy paragrafów (...).
Każdy z paragrafów jest opisem jakiegoś wydarzenia (...) i kończy się zapytaniem
do czytelnika — gracza o wybór jednego z podanych wariantów postępowania.
Każdemu z nich odpowiada odsyłacz do innego paragrafu, który opisuje skutek
takiego posunięcia i jeżeli na nim gra się nie kończy — znów proponuje listę alternatyw”) i gier komputerowych (J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko
kultury współczesnej..., s. 11).
11
J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej..., s. 21.
Ludzie, których można nazwać pionierami RPG w Polsce, mają dziś 25-35 lat.
12
J. Z. Lichański: RPG — teatr fantasy? „Nowa Fantastyka” 2003, nr 1, s. 72.
13
Tamże, s. 72. Por. O. Dawidowicz: Role playing games a literatura współczesna. W: Praktyki opowiadania. Red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski.
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rów, są dyskretne i zależne od rzutu kostką”13. Stanisława Kurek-Kokocińska zauważa, że narracyjne gry fabularne „przez swe koneksje literackie i
filmowe, jawią się jako wzmocnienie i przedłużenie kontaktu z bohaterami w wyimaginowanym świecie, takim jak młodym ludziom odpowiada.
Zwalniają ramy fikcji nakreślonej przez autora lub reżysera albo historycznym faktom pozwalają zaistnieć w reinterpretacji. Oferują zainteresowanym emocje uczestnictwa i współtworzenia”14. Szeja pisze, że „narracyjne
gry fabularne umożliwiają swym odbiorcom udział w różnie skonstruowanych przygodach, różnie poprowadzonych opowieściach, ale gros z nich
to historie podobne do upowszechnianych przez fantasy i science fiction.
Znakomita większość systemów bezpośrednio odwołuje się do mitologii
różnych kultur, głównie śródziemnomorskich. Wiele tych interaktywnych
opowieści odtwarza znane od tysięcy lat historie, powtarzając nauki przez
nie przenoszone, wciąż atrakcyjne dla odbiorców. Są one szczególnie ważne
dzisiaj, w czasach głębokich przemian cywilizacyjno-kulturowych i kryzysu wartości”15. Bardzo ważny jest zwłaszcza interaktywny charakter opisywanej gry. Szeja podkreśla, że interaktywna rozrywka polegająca na działaniu w świecie wymyślonym, różnym od na-szego, pojawiła się dopiero
w epoce komputerów: „wcześniej działanie w wymyślonym świecie było
tylko swobodną fantazją marzyciela”16. W narracyjnych grach fabularnych
najważniejszy jest kontakt z innymi ludźmi. Do przeprowadzenia rozgrywki
potrzebny jest mistrz gry i przynajmniej jeden gracz wcielający się w bohatera, a także system gry, zwykle opisany w danym podręczniku i dodatkach. Gry narracyjne posiadają fabułę. W tej sytuacji mistrz gry stanowi
medium pośredniczące między uczestnikami a światem gry17. Osoba ta ma
Kraków 2001, s. 341-368 oraz odpowiedź Szei (J. Z. Szeja: Gry fabularne – nowe
zjawisko kultury współczesnej..., s. 65-72). Szeja nie zgadza się z Dawidowicz, że
podręcznik RPG jest postmodernistycznym „dziełem otwartym”. W RPG liczy się
sesja, gra, a nie materiały pomocnicze, które niektórzy traktują jako dzieła literackie. Szeja twierdzi, że gry RPG mają „czysto podrzędny, usługowy charakter i jako fragment większej całości nie powinny być analizowane w izolacji” (tamże, s.
66). Gdyby się zgodzić z opinią Dawidowicz, do grona dzieł literackich — według Szei — można by zaliczyć poradniki dla pisarzy, autorów scenariuszy filmowych i tym podobne, a także podręczniki geografii, historii lub zoologii — podręczniki RPG w sposób bardzo szczegółowy opisują świat, jego historię, zamieszkujące go stworzenia i inne.
14
S. Kurek-Kokocińska: Kultura coraz bardziej popularna: gry fabularne. „Literatura i Kultura Popularna” VII. Red. Tadeusz Żabski. Wrocław 1998, s. 180.
15
J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej..., s. 31.
16
Tamże, s. 21.
17
Tamże, s. 13.
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nadrzędną rolę, bo tylko ona zna całość fabuły i posiada wystarczające środki do pokierowania rozwojem akcji (uczestnicy mają mniejszy wpływ na
przebieg wydarzeń). „Dobry mistrz gry powinien mieć pewien talent literacki, umiejętności aktorskie i intuicję psychologa. Przydaje mu się duże
oczytanie i wiedza, zwłaszcza historyczna” 18. Jednak mimo, iż mistrz gry
przedstawia swoją fabułę i swoją wizję danego świata, odgrywa rolę służebną: „(...) aby historia została opowiedziana, musi przykuć uwagę graczy i zapewnić im rozrywkę” 19.
Szeja zgadza się ze stwierdzeniem, że RPG to „poddanie się rygorowi
zasad danego systemu”20. To właśnie system (przedstawiony w podręczniku i dodatkach) określa reguły gry, określa warunki odgrywania postaci,
uwzględnia opis świata, w którym toczy się gra. Systemy RPG pozwalają
odgrywać postacie w rozmaitych realiach: science-fiction, fantasy i innych.
Z reguły systemy opierają się na literaturze lub filmie (pozwalają sympatykom danych dzieł obcować ze stworzonym przez autorów światem praktycznie bez ograniczeń), choć zdarza się, że literatura lub film powstają na
podstawie odgrywanych w systemowych realiach scenariuszy. Niektóre systemy powstają na skutek fascynacji ich autorów daną epoką historyczną.
Naj-popularniejsze polskie (czyli oparte na polskich pomysłach; systemów
wy-danych po polsku jest bowiem dużo) systemy to między innymi: Wiedźmin. Gra wyobraźni według Andrzeja Sapkowskiego, Dzikie Pola. Rzeczpospolita w ogniu. Szlachecka gra fabularna (zainspirowany Trylogią Henryka Sienkiewicza, ale też wieloma innymi dziełami, na przykład Józefa
Hena), Kry-ształy czasu. Fabularna gra fantasy (pierwszy polski system
fantasy), Arkona (dla miłośników słowiańskiego średniowiecza — IX-XII
wieku), Aphalon: Świat Księżycowego ostrza 21 i wiele innych.
18

Tamże, s. 24.
Tamże, s. 24.
20
Tamże, s. 22.
21
M. Marszalik, M. Nowak-Kreyer, M. Studniarek, T. Kreczmar: Wiedźmin.
Gra wyobraźni według Andrzeja Sapkowskiego. Warszawa 2001 (podręcznik główny); J. Komuda, M. Jurewicz, M. Baryłka: Dzikie Pola. Rzeczpospolita w ogniu.
Szlachecka gra fabularna. Warszawa 1997 (podręcznik główny) [oraz: J. Komuda, A. Łukasiak: W stepie szerokim, czyli prawdziwe Dzikie Pola. Warszawa 1998
(dodatek do Dzikich Pól); J. Komuda, A. Łukasiak: Ogniem i mieczem, Warszawa
1999 (dodatek do Dzikich Pól)]; A. Szyndler i in: Kryształy czasu. Fabularna gra
fantasy. Warszawa 1997 (pierwszy polski system rpg, od 1993 wydawany w czasopiśmie „Magia i miecz”); J. Janusz i in.: Arkona. Warszawa 2003 (podręcznik
główny); A. Mielczarek, D. Tarka: Aphalon: Świat Księżycowego ostrza. Szczecin
1995 (podręcznik główny).
19
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Szeja informuje, że działania poznawcze obserwatorów wykreowanego
świata opierają się na interaktywności. „Gracze żądają informacji od programu lub mistrza gry i otrzymują je, pogłębiając swoją wiedzę i używając jej do różnych celów. Wiele sesji [rozgrywek — przyp. aut.] opiera się
na takim zbieraniu i porządkowaniu faktów, a sukcesem jest docieczenie
prawdy o przebiegu wydarzeń lub motywacji działających postaci”22. Gracze przekonują się nawzajem, jak rozwiązać dany problem, negocjują, spierają — bardzo często dyskusje takie zajmują dużo czasu. Rozgrywka (sesja RPG) jest po prostu aktem komunikacji 23. Autor zauważa, jak trudno
opisać samą sesję, akt o charakterze unikatowym, będący „zdarzeniem jednorazowym, niepowtarzalnym i posiadającym wiele cech, z których tylko
nieliczne są konieczne”24.
Narracyjne gry fabularne wymagają — jak mówi Szeja — „żywej wyobraźni uczestników i są rozrywką o charakterze intelektualnym, większość
graczy to uczniowie szkół średnich i studenci. Wśród uczniów szkół zawodowych i pracowników fizycznych zabawy te są mniej popularne”25. Popularność RPG wynika z wielu czynników. W przeciwieństwie do literatury czy filmu uczestnicy sesji mogą bezpośrednio wpływać na wydarzenia
w świecie gry. Poza tym bardzo ważny jest wyróżniony także przez Szeję
podstawowy wyznacznik tej zabawy: „krańcowo głębokie utożsamienie z
odgrywaną postacią jako warunek zadowolenia uczestnika”26.
Narracyjne gry fabularne są zabawą, bardzo pożytecznym dodatkiem towarzyszącym procesowi dydaktycznemu. Jak już wspomniano przygotowują
do uczestnictwa we wspólnej, multimedialnej kulturze — są bowiem,
z czym zgadza się Szeja, nowym sposobem kształcenia dla kultury27. Zachęcają do czytania literatury. Rozwijają zdolności analityczne, umiejętność
uży-tkowania informacji, poszukiwania ich oraz kwantyfikowania. Oprócz
tego realizują inne, wymienione przez Szeję, cele pedagogiczne, między
22

J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej..., s. 30.
Tamże, s. 56.
24
Tamże, s. 53.
25
Tamże, s. 28. Według autora przyczyny mniejszej popularności narracyjnych
gier fabularnych „w tych grupach mogą być takie same jak te, które są powodem
znacznie słabszego zainteresowania literaturą. Mniejszy odsetek graczy wśród słabiej wykształconych jest też s k u t k i e m niższego czytelnictwa. Większość
uczestników gier narracyjnych to entuzjaści science fiction i fantasy”.
26
Tamże, s. 45. Szeja pyta przy okazji: „byłyby więc narracyjne gry fabularne, obok literatury fantastycznej (...) jedną z reakcji współczesnej kultury masowej na stechnicyzowany i zracjonalizowany świat”?
27
Tamże, s. 176.
23
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innymi: ćwiczenie wyobraźni (tu: zdolność do wizualizacji opisów słownych, niezbędną w czytaniu); kształtowanie umiejętności odczuwania i zrozumienia sytuacji i psychiki innych ludzi, nawet należących do egzotycznych kultur, religii i ras; wyczulenie na różnego rodzaju znaki kulturowe
(stroje, zachowanie, przedmioty codziennego użytku, broń oraz nauczanie
konwencji kul-turowych dotyczących postępowania, zachowania, stroju);
wchodzenie w in-terakcje słowne i emocjonalne (kształtowanie umiejętności komunikacyjnych); kształtowanie postaw etycznych oraz skutecznych i
wartościowych społecznie postaw życiowych. Bardzo często wymuszają też
aktywność literacką: gracz musi napisać lub opisać coś, co wiąże się z przeżyciami odgrywanej postaci 28. Uczestnicy rozgrywek RPG poznają realia
kulturowe róż-nych krajów, ich geografię i historię. Jak pisze Lichański,
„w pewnym sensie omawiana gra staje się — powtórką z historii, ale nie
wydukaną, a w jakiejś mierze przeżytą” 29. Szeja zauważa też, że „szczególnie predestynowani do roli mistrza gry są nauczyciele”, z racji wykształcenia, doświadczenia zwią-zanego z pracą z grupą etc.30
Gry RPG pozwalają wcielać się w postacie bohaterów także w różnych
czasach historycznych. Bardzo często uczestnicy odgrywający konkretne
postacie muszą przyswoić sobie specjalistyczne słownictwo (określenia
tech-niczne, słownictwo medyczne, związane z militariami, ale też życiem
codziennym w różnych epokach etc.), aby w sposób bardziej prawdziwy i
oddający stan faktyczny odgrywać swoje postacie. Szeja przypomina, że
„w większości systemów są przewidziane specjalne premie dla graczy, którzy dobrze odgrywają swoje postacie, między innymi poprzez właściwe
ukształtowanie ich języka. Najczęściej stosowanym środkiem jest archaizacja, szczególnie w Dzikich Polach i grach fabularnych rodem z fantasy”31.
Wszystko zależy od zainteresowań graczy wybierających ten system, który ich interesuje, który odpowiada ich hobby, a czasem nawet wykształceniu. Najważniejszym założeniem RPG jest jak najwierniejsze odtworzenie
realiów danego systemu. W ten sposób odtwarza się klimat epoki, osiągając tym samym najistotniejszy element gry. Odtwarzanie postaci stanowi
więc po prostu odgrywanie jej zgodnie z realiami danej epoki. Nic więc
dziwnego, że „olbrzymie osią-gnięcia na polu poznania kultury sarmackiej
28

Tamże, s. 177-178.
J. Z. Lichański: „Dzikie Pola” — polska wersja Role Playing Games. „Literatura i Kultura Popularna” VIII. Red. T. Żabski. Wrocław 1999, s. 24.
30
J. Z. Szeja: Gry fabularne — nowe zjawisko kultury współczesnej..., s. 178;
w oryginale podkreślone.
31
Tamże, s. 185.
32
Tamże, s. 86.
29

102

POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

i historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów mogą być zasługą prowadzenia rozgrywek w Dzikie Pola” 32.
Istnieje dość dużo systemów RPG opierających się na dziełach literackich czy epokach historycznych. Wystarczy wymienić wydawane na Zachodzie, a bardzo dobrze znane w Polsce, często nawet przetłumaczone na język polski systemy powstałe na podstawie książek J. R. R. Tolkiena, H.
P. Lovecrafta, R. Howarda, czy też wykorzystujące starożytny Rzym i „czasy” króla Artura Pendragona. Wspomniane już narracyjne gry fabularne
Wiedźmin. Gra wyobraźni według Andrzeja Sapkowskiego oraz Arkona (zapewne także zainspirowana niedawną ekranizacją Starej baśni Kraszewskiego) „przekładają” na system RPG dorobek kultury polskiej. Jednak specjalne miejsce zajmują tu Dzikie Pola. Rzeczpospolita w ogniu. Szlachecka gra fabularna, narracyjna gra fabularna pozwalająca na bardziej plastyczne doświadczenie wszystkiego, co zwykliśmy popularnie określać
mianem sarmatyzmu. Nie chodzi tylko o poznawanie i utrwalanie samych
faktów historycznych, ale także o możliwość doświadczenia polskiej obyczajowości XVI—XVIII wieku na własnej skórze, a nawet o możliwość
odegrania roli Sarmaty z wszystkimi tego konsekwencjami. Jakub Z. Lichański zadaje — jak sam stwierdza — pytanie tyleż naiwne, co jednak
podstawowe: „(...) dlaczego sięgnięto po taki temat? (...) Najbardziej oczywistą [przyczyną — P.K.] jest fakt wielkiej popularności dzieł Sienkiewicza, a także, swoistej mody na odradzanie się tradycji szlacheckich, szczególnie siedemnastowiecznych. Ko-lejną — wielka precyzja i wyrazistość
świata zarówno bohaterów Sienkiewiczowskich, jak i realnej Europy wieku XVII. Jest to świat, w którym nie dość, że i my możemy przeżyć jakieś
przygody, to świat ten istniał naprawdę” 33. Można powiedzieć, że Dzikie
Pola to nowoczesny typ recepcji prozy Sienkiewicza. Siła oddziaływania
Trylogii zawsze była ogromna. Dziś zyskała nowy wymiar. Ludzie zafascynowani epoką sarmacką mogą po prostu „wejść” w książkę, przeżywać
przygody porównywalne z tymi, które przeżywali bohaterowie Trylogii.
Każdy czytelnik — uczestnik narracyjnej gry fabularnej ma szansę dopisać jej ciąg dalszy, rozwinąć ją, wzbogacić o swój pomysł.
Gra ta „jest zatem kompletnym przeglądem, a raczej repetytorium wiedzy o realiach epoki. Dopiero na tej kanwie można budować właściwą
grę” 34. Aby dobrze odegrać rolę Sarmaty, powinno się dysponować dostateczną wiedzą historyczną, geograficzną, wiedzieć co nieco o heraldyce,
33

J. Z. Lichański: „Dzikie Pola” — polska wersja Role Playing Games..., s.

34

Tamże, s. 28.
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genealogii, o elementach prawa, o ustroju polskim, siedemnastowiecznym
parlamentaryzmie etc. Reszta — to jest zapoznanie się ze sposobem myślenia ludzi żyjących w XVI i XVII wieku — dokona się w trakcie sesji,
dzięki mistrzowi gry i jego pomysłom 35.
Doświadczenie autora niniejszego artykułu pokazuje, iż — zarówno polscy, jak i cudzoziemscy uczestnicy gry — sięgają po dodatkową literaturę
poszerzającą wiedzę o epoce, szukając inspiracji czy wiedzy docierają do
monografii historycznych. Dzięki zabawie poznają epokę, stykają się z kulturą. Poznają — zwłaszcza cudzoziemcy — polski sposób postrzegania rzeczy, ten sprzed kilkuset lat i obecny, bo przecież dziś inaczej patrzymy na
niektóre przeszłe sprawy. Dzięki grze może także dojść do dyskusji na temat przedstawiania historii w podręcznikach krajów naszej części Europy.
Wszy-stkie wymienione elementy muszą być oczywiście nadzorowane przez
lektora języka polskiego. To on — jako mistrz gry — prowadzi rozgrywkę, rea-lizując cele dydaktyczne wplecione w zabawę, choć rzecz jasna sesja
RPG nie będzie lekcją języka czy kultury w klasycznym tego słowa rozumieniu. W związku z powyższym należy pamiętać, iż RPG przeznaczone
jest dla osób, które posługują się językiem przynajmniej na poziomie średnim.
W ten sposób, jakże nietypowy, można dość szybko i bardzo skutecznie przełożyć „z polskiego na nasze” to, co nauczyciele języka polskiego
i kultury polskiej dla cudzoziemców starają się wytłumaczyć swoim słuchaczom w czasie wielu spotkań poświęconych polskiej kulturze i tradycji. Opi-sana gra pozwala doświadczyć tego, co stanowi treść wykładu o
sarmatyzmie. Pozwala przez pewien czas być Kmicicem czy innym Panem
Bratem. A dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę o polskiej kulturze i języku. Tak oto nowy sposób kształcenia dla kultury i języka staje się faktem.

35
Lichański zastanawia się przy okazji nad ewentualnym ryzykiem związanym
z dosłownym potraktowaniem niektórych (nielicznych) fragmentów Dzikich Pól,
niebędących odzwierciedleniem rzeczywistości siedemnastowiecznej, lecz stanowiących zapis wyobrażeń autorów podręcznika. „W jakiejś mierze należałoby ocenić
prawidłowość prezentacji przez autorów (...) realiów epoki. Jednak możemy milcząco przyjąć, jak w grach w ogóle, że nie jesteśmy wprowadzani w błąd. Istotniejsze jest natomiast coś innego (...). Oto poprzez grę sięgamy w naszą przeszłość,
której wielkość właśnie owa gra przypomina i umacnia. A to jest już coś więcej
niż tylko — gra” (Tamże, s. 29).
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Barbara Morcinek-Cudak
Elementy przek³adu intersemiotycznego
w nauczaniu grup zaawansowanych
Praca z grupami zaawansowanymi wymaga od nauczyciela nieustannej
inwencji, by wzbogacać zasób leksykalny, umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych i ustnych oraz sprawność gramatyczną studentów.
Wszystkie metody pracy, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu są
niezwykle cenne.
Godne polecenia wydaje się wykorzystanie elementów przekładu intersemiotycznego1 w czasie zajęć łączących kształcenie różnych sprawności.
Punktem wyjścia może być fragment Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.
Był maleńki ogródek, ścieżkami porznięty,
Pełen bukietów trawy angielskiej i mięty.
Drewniany, drobny, w cyfrę powiązany płotek
Połyskał się wstążkami jaskrawych stokrotek.
Grządki, widać, że były świeżo polewane;
Tuż stało wody pełne naczynie blaszane,
Ale nigdzie nie widać było ogrodniczki;
Tylko co wyszła; jeszcze kołyszą się drzwiczki
Świeżo trącone, blisko drzwi ślad widać nóżki
Na piasku bez trzewika była i pończoszki;
Na piasku drobnym, suchym, białym na kształt śniegu,
Ślad wyraźny, lecz lekki, odgadniesz, że w biegu
Chybkim był zostawiony nóżkami drobnemi
Od kogoś, co zaledwie dotykał się ziemi.
1
Zob. A. Dziadek: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interpretacji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Katowice 2004.
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Podróżny długo w oknie stał patrząc, dumając,
Wonnymi powiewami kwiatów oddychając,
Oblicze aż na krzaki fijołkowe skłonił,
Oczyma ciekawymi po drożynach gonił
I znowu je na drobnych śladach zatrzymywał,
Myślał o nich i, czyje były, odgadywał.
Przypadkiem oczy podniósł, i tuż na parkanie
Stała młoda dziewczyna. – Białe jej ubranie
Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje,
Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.
W takim Litwinka tylko chodzić zwykła z rana,
W takim nigdy nie bywa od mężczyzn widziana;
Więc choć świadka nie miała, założyła ręce
Na piersiach, przydawając zasłony sukience.
Włos w pukle nie rozwity, lecz w węzełki małe
Pokręcony, schowany w drobne strączki białe,
Dziwnie ozdabiał głowę, bo od słońca blasku
Świecił się, jak korona na świętych obrazku.
Twarzy nie było widać, zwrócona na pole.
Szukała kogoś okiem, daleko na dole;
Ujrzała, zaśmiała się i klasnęła w dłonie,
Jak biały ptak zleciała z parkanu na błonie
I wionęła ogrodem przez płotki, przez kwiaty,
I po desce opartej o ścianę komnaty,
Nim spostrzegł się, wleciała przez okno, świecąca
Nagła, cicha i lekka jak światłość miesiąca.
Nucąc chwyciła suknie, biegła do zwierciadła;
Wtem ujrzała młodzieńca i z rąk jej wypadła
Suknia, a twarz od strachu i dziwu pobladła.
Twarz podróżnego barwą spłonęła rumianą,
Jak obłok, gdy z jutrzenką napotka się raną;
Skromny młodzieniec oczy zmrużył i przysłonił,
Chciał coś mówić, przepraszać, tylko się ukłonił
I cofnął; dziewica krzyknęła boleśnie,
Niewyraźnie, jak dziecko przestraszone we śnie;
Podróżny zląkł się, spojrzał, lecz już jej nie było,
Wyszedł zmieszany i czuł, że serce mu biło
Głośno, i sam nie wiedział, czy go miało śmieszyć
To dziwaczne spotkanie, czy wstydzić, czy cieszyć.”2

Po odczytaniu tekstu można przystąpić do pracy. Pierwszym etapem
będzie rozbudzenie wyobraźni studentów. W tym celu sprawdza się naj2
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A. Mickiewicz: Pan Tadeusz. Paryż 1984, ks. I, w. 89-141.
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pierw globalne rozumienie tekstu, proponując studentom, by odpowiedzieli
na py-tanie, o czym generalnie jest tekst, który przed chwilą przeczytali, a
następnie dobrze jest poprosić, by opowiedzieli go jak najdokładniej. Pojawiają się już w tym momencie pierwsze problemy leksykalne, a ich rozwiązanie pomaga dokładniej odtworzyć zawartą w tym fragmencie historię i doprecyzować opisy.
Kolejnym etapem jest wyszukanie wszystkich elementów tekstu, które
sprawiają, że staje się on tak plastyczny i łatwo go sobie wyobrazić. Ponowne przeczytanie fragmentu pozwala na wyszczególnienie wszystkich jego części, które pomagają w dokładniejszym wyobrażeniu sobie poszczególnych elementów opisu. Jeśli w grupie, w której odbywają się zajęcia,
stu-denci są zainteresowani literaturą, bądź jest to grupa złożona ze studentów kierunków humanistycznych, można w tym miejscu wprowadzić
nazwy niektórych środków stylistycznych, które pojawiają się w tym fragmencie, takich jak: epitety, porównania, szyk przestawny, instrumentacje
zgłoskowe i archaizmy. W przypadku pracy z grupą o profilu innym niż humanistyczny, można poprosić o wyszukanie wszystkich przymiotników i
fragmentów tekstu, które pozwalają sobie lepiej wyobrazić wygląd i lokalizację poszczególnych przedmiotów.
Po wykonaniu tego zadania, rysują się wyraźnie dwie najliczniej reprezentowane grupy: epitety i archaizmy. Pogrupowanie ich daje pewien ogląd
plastyczności opisu zastosowanego przez Mickiewicza. Studenci uświadamiają sobie, że ogródek był maleńki, płotek: drewniany, drobny, powiązany w cyfrę, czyli przypominający kształtem zapis rzymskiej dziesiątki, zaś
piasek: drobny, suchy, biały. Wyliczenie choć kilku przykładów pozwala
na uś-wiadomienie czytelnikowi niezwykłej dbałości autora tekstu o detale. Opisywanie za pomocą tak wielu epitetów nawet najdrobniejszych elementów sprawia, że odbiorca, który uświadomi sobie występowanie tego
zabiegu zwraca większą uwagę na szczegóły, dokładniej wczytuje się w
tekst. Pozwala to na rozbudzenie wyobraźni i uwrażliwienie studentów na
opisy po-staci i miejsc zastosowane przez Mickiewicza. W ten sposób
sfunkcjonalizowane zostało występowanie tak licznych epitetów. Pozostaje jeszcze duża grupa archaizmów — wypada w tym miejscu uświadomić
studentom, że w chwili powstawania utworu elementy tekstu, które dziś
odczytujemy jako przestarzałe, były częścią języka żywego. Uprzedzeni o
tym studenci mogą nie tylko upewnić się, że dobrze rozumieją archaizmy
leksykalne takie jak: chybki, przydawając, rozwity, czy fleksyjne typu: ślad
zostawiony w biegu od kogoś, czy to, że kobieta w takim stroju nigdy nie
bywa od mężczyzn widziana, lecz są też w stanie przeanalizować to, jakie
znaczenie dla współczesnego czytelnika ma zrozumienie tych wyrazów.
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Dochodzą więc do wniosku, że pozwala to nie tylko na pełniejszy odbiór
tekstu literackiego, lecz również na lepsze wyobrażenie sobie panującej
wówczas atmosfery, charakteru opisywanego miejsca i epoki. Jest to kolejny krok, dzięki któremu uaktywnia się wyobraźnia czytelników, którzy
wszakże nie są rodzimymi od-biorcami, gdyż muszą sobie przyswoić nie
tylko warstwę leksykalną tego tekstu (która stanowi dziś problem nie tylko dla cudzoziemców, ale i dla ro-dzimych użytkowników języka), lecz
także obce im niejednokrotnie realia kul-turowe. Wszystkie te zabiegi związane z pracą na tekście spełniają jedno zadanie. Powinny uwrażliwić odbiorcę na zastosowane w nim środki wyrazu i pobudzić jego wyobraźnię.
W jakim celu? Otóż kolejnym etapem zajęć ma być wspólne oglądanie fragmentu ekranizacji Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Tego samego fragmentu, który przed momentem był przedmiotem analizy.
Jednak zanim studenci obejrzą ów fragment, poproszeni są o wcielenie
się w rolę reżysera. Sami mają spróbować przełożyć swoje wyobrażenia,
pow-stałe po przeczytaniu tekstu, na język filmu. Próbują opisać scenę w
taki sposób, w jaki zrealizowaliby ją w filmie. Na skutek tego powstaje
wiele wer-sji omawianej sceny, każdy ze studentów nieco inaczej sobie ją
wyobraża, co innego jest dla niego najważniejsze, na co innego położyłby
punkt ciężkości. Ciekawa wydaje się obserwacja, że na tym etapie pracy
nikt ze studentów nie wspomina jeszcze o możliwości wykorzystania muzyki jako środka wyrazu. Skupiają się na przedstawieniach wyglądów.
Uświadamiają sobie jednak, jaką trudnością jest przeniesienie znaków i
symboli z jednej formy wyrazu, jaką jest tekst, do innej, czyli filmu. W
ten sposób nieświadomie wkraczają na teren przekładu intersemiotycznego. I tu znów w zależności od profilu grupy możemy wprowadzić pojęcie
przekładu intersemiotycznego i zdefiniować je bądź po prostu wykorzystywać je jako metodę pracy, nie informując o tym studentów.
Nadchodzi czas na obejrzenie fragmentu filmu. Dyskurs zostaje przełożony na impresjonistyczny obraz, który staje się konkretyzacją wizualną
sce-ny. Ważny jest tu nie tylko gest bohatera, ale i jego wygląd, wszystko
to, co można było wyczytać lub dointerpretować z tekstu, tu jawi się w całej
okazałości.
Pojawiają się pierwsze reakcje studentów. Najczęściej od początku urzeka ich poetyka filmu, kolorystyka, detale, muzyka, kreacje postaci. Wkrada się też element rozczarowania, gdyż w swych planach reżyserskich większość studentów skupiała się na opisanym w tekście śladzie stopy, bardzo
dużą wagę przywiązując do jego wymowy symbolicznej. Dochodzi zatem
do dyskusji na temat wierności filmu wobec oryginału literackiego i konieczności dokonywania wyborów. Studenci szybko dochodzą do wniosku,
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że traktowanie filmu w kategoriach wierności i zdrady wobec oryginału nie
ma większego sensu, gdyż konieczność dokonywania selekcji wynika z
natury filmowego tworzywa. Teoretycznie można przenieść na ekran wszystkie epi-zody i wątki literackie, ale ze względu na ograniczony czas projekcji i wytrzymałości widza, fabuła musi ulec dodatkowym transformacjom. Powstaje zatem pytanie, co gwarantuje, że adaptacja będzie odpowiadać duchowi ory-ginału? Jak przełożyć na język filmu elementy, które
zdają się niemożliwe do przeniesienia? Odpowiedź wydaje się prosta: należy poszukać odpowiedniego ekwiwalentu. Jak to wygląda w przypadku
filmowej adaptacji? Literatura ma swój, jej tylko właściwy system znaków,
reguł ich łączenia, które służą przekazywaniu szczególnych, innymi środkami nieprzekazywalnych ko-munikatów. Zaś swoistość filmu polega na
ruchomości obrazów i wielokodowości, rozumianej jako korzystanie z pomocy innych kodów (np. języka lub muzyki), które wcale nie są równorzędne i równouprawnione, bo dominuje kod podstawowy — wizualny.
Często ekwiwalentem w takim przypadku staje się nastrojowy pejzaż, oprawa muzyczna filmu.
W przypadku Pana Tadeusza język poetycki znalazł filmowy ekwiwalent w nastrojowej scenerii, oprawie muzycznej, specjalnie podanych dialogach czy oświetleniu. Można powiedzieć, że wszystkie filmowe kody zostały uaktywnione: obraz, dźwięk, mowa, aby działać na emocje widza,
przekazać sensy naddane. Prawa rządzące procesem adaptacji dzieła literackiego są takie same jak prawa rządzące lingwistycznym przekładem. Tak
jak przekład z jednego języka na inny, adaptacja musi pokonać trzy bariery: odmienne tworzywo, dystans kulturowy i związane z nim oczekiwania
odbiorcy oraz współczesne reżyserowi sposoby mówienia, które mogą go
w procesie przekładu ograniczać. W tym właśnie miejscu studenci zazwyczaj toczą najgorętszą dyskusję. O ile bowiem w kwestii odmienności tworzywa zgadzają się dość szybko, gdyż dostrzegają konieczność przekładania znaków oraz dokonywania wyborów, o ile zrozumiały jest dystans kulturowy i konieczność stworzenia kreacji najbardziej przypominającej tę
przedstawioną w tek-ście, o tyle kwestia języka pozostaje problematyczna. Nie mogą bowiem dojść do porozumienia w sprawie wykorzystania w
filmie języka literackiego oryginału. By spróbować rozwiązać ten problem
stawiamy pytanie o celowość i sensowność tego zabiegu, wracając do początkowych rozważań nad tekstem i próby odpowiedzi na pytanie: jakie
odpowiedniki w filmie znalazły środki stylistyczne, które wskazaliśmy i
sfunkcjonalizowaliśmy w tekście. Tak więc dochodzimy do wniosku, że
epitety pozwoliły na wierne oddanie wyglądu miejsc i osób, porównania
zostały w filmie zwizualizowane, wpływając na plastyczność obrazu. Jaką
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funkcję spełniają zatem archaizmy? Wypada tu wskazać na dwie ważne
funkcje: po pierwsze pozwalają na jak najwierniejsze oddanie charakteru
epoki w sferze wyobrażeń (archaizmy leksykalne), po drugie zaś — podobnie jak szyk przestawny — ukazują język, który już odszedł w zapomnienie (archaizmy fleksyjne). Powraca więc pytanie o sensowność użycia języka Mickiewicza przez współczesnych aktorów. Studenci dochodzą
do wniosku, że taka wersja utrudnia im odbiór, gdyż mu-szą pokonać barierę słuchanej poezji i języka już nieaktualnego, lecz warto się z tym zadaniem zmierzyć, bo w ten sposób lepiej mogą się wczuć w atmosferę epoki
i zrozumieć przesłanie dwóch twórców: Adama Mickiewicza i Andrzeja
Wajdy.
Warto w tym momencie pokusić się o jeszcze jedną próbę i postawić
studentów w sytuacji, w której muszą dokonać operacji odwrotnej: przełożyć obraz na tekst. Zabiegi poprzedzające wskazanie różnych mechanizmów
przekładu intersemiotycznego skupiały się w znacznej mierze wokół zagadnień opisu. Opisu trudnego, bo skoncentrowanego wokół przedstawień przyrody i wyglądów. Ostatnim elementem tak zaplanowanych zajęć może być
więc próba samodzielnego opisu jakiegoś elementu przyrody. Dobrze do
tego zadania nadają się wizerunki pojedynczych drzew, parków czy rzek,
gdyż dają studentom możliwość zmierzenia się z opisem o zabarwieniu impresjonistycznym lub symbolicznym. Najciekawsze efekty można osiągnąć,
prosząc całą grupę o opisanie tego samego wizerunku. Przykładem tego
może być wizja jesiennego lasu, jaką utrwalili studenci grupy zaawansowanej, uczący się w Szkole Języka i Kultury Polskiej. Ich wizje były całkowicie nie-zależne, nie sterowane żadnymi wymaganiami ani oczekiwaniami. Powstały zupełnie różne interpretacje tego samego przedstawienia.
Poczynając od wizji najbardziej poetyckich i optymistycznych:
Park jesienią. Wrzesień. Jest piękny słoneczny dzień. Gdzieś po godzinie trzeciej/czwartej. Mimo tego, że za drzewami widać trochę pochmurne niebo, w parku jest ciepło. Część żółtych liści podobnych do małych słoneczek, jest jeszcze na gałęziach zgrabnych brzóz, a reszta tworzy pomarańczowy dywan na
ziemi. Nawet szare kamienie nie wyglądają zimno pośród tej żółci. Po ścieżce
dawno już nikt nie chodził, ale park nie jest pusty. Chowają się tu za drzewami rude chytre liski i szybkie wiewiórki. Śpiewają małe ptaszki, grzejąc się
w ostatnich promieniach słońca, przeczuwając nadchodzące zimno. Ale to będzie później. Na razie jest ciepły jesienny dzień.
[Irena, Łotwa]
Najpiękniejszy las jest w okresie jesieni. Kiedy złote promienie słońca odbijają się w opadłych brązowych liściach. Niektóre na razie jeszcze nie zdążyły
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urwać się z gałązek, tu i tam się trzymają i dają przechodzącemu znać, że te
chwile są dla nich ostatnie i że za niedługo drzewa będą zupełnie gołe. O tej
porze dnia blask słońca jest tak mocny, że kora drzew pod jego naporem bieleje, a wszędzie na ziemi leżą długie niekończące się cienie. W koronach drzew,
gdzie pozostały jeszcze resztki liści w róż-nych fantastycznych kolorach, prześwituje błękitne niebo.
[Iveta, Republika Czeska]

— przez wizję nieco bardziej sentymentalną:
Jesień! Czyż to nie piękna pora na zadumę i refleksję, czas, kiedy można pomarzyć i postanowić, aby coś zmienić?
Cichy wiatr, różnokolorowy świat, droga, prowadząca do nowych przygód.
Wiatr jest jak myśli, które podkradają się do naszych marzeń, choć czasami
nawet ich nie oczekujemy. Szelest liści cichy, przyjemny i miły dla uszu — daje
szansę, by usłyszeć w nim coś innego: muzykę wiatru, duszy i miłości.
Drzewa wysokie, po których chciałabym się wspiąć do nieba i zobaczyć ludzi
z góry. Wydaje mi się, że tam na dole jest inaczej niż tu, na ziemi.
[Alesia, Białoruś]

— spojrzenie melancholijne:
Piękny jesienny dzień. Park. Widać promienie słońca przez gałęzie drzew. Jeszcze zostało trochę kolorowych liści na tych już pustych gołych brzozach. Jeszcze trochę i będzie to już nie żółty park, a biały. Ziemia obsypana nie żółtymi i pomarańczowymi liśćmi, a białymi płatkami śniegu. Lasy i parki są przygotowane do nadchodzącej za niedługi czas najchłodniejszej pory roku. Nie widać śpiewających ptaków, ani zwierząt. Jakby wszyscy uciekali, chowali się
przed nadchodzącymi zmianami. Jesień za-wsze przynosi spokój i ten obrazek
pokazuje to najlepiej.
[Irena, Łotwa]

— aż do prawie metafizycznej:
Kombinacja światła słońca i przez to powstające cienie dają klimat jak w bajce. Ta mieszanka czerwonego, zielonego i szarego koloru budzi wielkie emocje. Zaczyna się cykl zakończenia lata, co mi też przypomina o różnych okresach życia. Kamień pokazuje coś, co nie umiera, natomiast drzewa pokazują,
że życie człowieka się kiedyś kończy. Ale właśnie to niebo w górnej części przypomina o tym, że istnieje życie po śmierci, a droga wygląda tak, jakby prowadziła przez życie do nieba.
[Aleksander, Niemcy]

Z przedstawionych przykładów jasno wynika, że kreatywne podejście
do wykorzystania w czasie zajęć elementów przekładu intersemiotycznego, może przynieść ciekawe i inspirujące rezultaty. Kończąc zajęcia opiPOSTSCRIPTUM 2005
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sem, za-mykamy koło, tworzymy klamrę kompozycyjną: tekst — obraz,
obraz — tekst. Studenci muszą wykorzystać swe umiejętności nie tylko w
teorii, ale też i w praktyce. Przejawiający się niezwykły indywidualizm
stworzonych przez nich opisów, rozciągający się od najbardziej optymistycznych wizji do melancholii i metafizyki, pozwala na spojrzenie na opisywany pejzaż z perspektywy nieco impresjonistycznej. Ale to już całkiem
inna bajka...
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£ukasz Jarosz
W stronê staroœci. O poezji Jacka Podsiad³y
W starości człowiek staje się osieroconym dzieckiem czasu. Mija życie, przychodzi starość, pozostaje jedynie melancholijne spojrzenie w przeszłość. Dojrzewając i starzejąc się, człowiek uzyskuje świadomość, iż jest
bytem z(a)nikającym, a Nic jest jedynym prawdziwym partnerem wszelkich jego re-lacji ze światem. Starzejąc się, człowiek odnajduje samego
siebie, dokonując podsumowań swego życia, znajduje jednocześnie spokój, melancholię i smutek. Tak dzieje się w ostatnich utworach Jacka Podsiadły, w których charakteryzuje on swoją własną, indywidualną starość.
Jest ona przykrym doświadczeniem śmierci, jest starością uświadomioną.
Starość doświadczana na własnym ciele pokazuje Podsiadle, że trudno zatrzymać materialną formę, że każda forma przemija, osiągając pewien etap
rozwoju. Wieczny jest tylko proces ciągłej przemiany form. Proces ten
umożliwia ciągłe dojrzewanie świadomości. Podsiadło coraz częściej pisze o starości — jest ona dla niego właśnie przemianą, czyli śmiercią przeżytą w pełni świadomie, w całym jej świetle.
Egzystencjalnym, wanitatywnym refleksjom Jacka Podsiadły towarzyszy często melancholijno-sentymentalne spojrzenie na rzeczywistość, na
swoje życie, nostalgiczna próba podsumowania swej egzystencji, swoich
życiowych dokonań. W ten sposób postawa Podsiadły zbliża go do elegijnych poetów, którzy czynią „gest pożegnania” z młodością, z najbliższymi
sobie ludźmi, z epoką , z poezją, wreszcie z życiem. Bohater ostatnich wierszy Pod-siadły wydaje się już starszym, doświadczonym, będącym u progu życia czło-wiekiem. Sam Podsiadło tak go opisuje:
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Bohater moich wierszy zmieniał się bardzo powoli i bardzo boleśnie dojrzewał. (...) Po okresie szukania prawd, na których mógł się oprzeć w swojej
wędrówce przez niezliczone karty moich poezji osiągnął stan zombie. Takiego
trupa, do połowy wypalonego w środku, który jeszcze snuje się po lasach, podchodzi do peryferii miast i jeszcze bez większych nadziei próbuje zrozumieć
coś z tego, co dzieje się na świecie, ale w zasadzie czuje się przegrany i zmęczony. (...) Ten zombie rzeczywiście potrafi się śmiać czy uśmiechać, Cza-sami
może mówić o tym, że ma obniżenie nastroju, w sposób dowcipny. Inaczej
mówiąc, mój bohater z wierszy pisanych przez ostatnie pięć lat to stary człowiek. O wiele starszy niż ja.
[Wierszoholik. Rozmowa z Jackiem Podsiadło. „Na przykład” 2000, nr 1-2, s.25]

Ostatni tomik wierszy Jacka Podsiadły pt. Wychwyt Grahama pisany
wła-śnie z punktu doświadczonego człowieka, mówi przede wszystkim o
przemijaniu, śmierci, o niemożliwości powrotu do tego, co już było, o nieodwracalności czasu. Każdy utwór otacza tutaj elegijna, emocjonalna aura,
budująca temat przemijania. Melancholia, spokój i zgoda na przemijanie
uwidacznia się u Podsiadły w utworze o znamiennym tytule Vanitas; et
omnia vanitas, który stanowi swoiste epitafium skierowane do tych, który
już nie żyją:
Oparłszy stopę, która dyktuje rytm, na aluminiowej płozie
kołyski Dawida, sięgam nad jego głową po długopis,
aby spisywać śmierć.
Najpierw była Murka
pod kołem samochodu. Potem Mini zniknęła tajemniczo,
jakby uprowadził ją palestyński kontrwywiad. Kilka dni temu
zdechł Kosma wyniszczony biegunką, nie pomogła kroplówka,
ani pocałunki,
do ostatka miauczał wzywając pomocy. Teraz przychodzi
wiadomość, że Marylou zginęła w wypadku na motocyklu,
w pogoni za
wiatrem. A jeszcze niedawno
znalazłem w łazience jej spóźniony włos. Teraz te włosy marnieją
gdzieś we francuskiej ziemi. Czeźnie młode ciało.
[Wychwyt Grahama, s. 50]

Tak jak i w poezji barokowej epitafium, które było wyrazem refleksji
me-tafizycznej i filozoficznej, zwłaszcza na temat przemijania oraz próżności war-tości doczesnych, tak i u Podsiadły, osoby zmarłych są pretekstem do wyrażania ogólnych sentencji dotyczących marności ziemskich,
śmierci. Po-eta, wykorzystując barokowe motywy: śmierć zagnieżdżoną w
ciele dziecka, kołyskę łączącą się z grobem, snuje nostalgiczno-melancho-
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lijne przemyślenia kończące się pesymistycznym wnioskiem, że śmierć zabiera wszystko.
Barokowa elegijność u Podsiadły uzyskana zostaje również poprzez wykorzystanie symbolu zegara — precyzyjnego urządzenia do mierzenia czasu.
Nieprzypadkowo emblematem tematyki wanitatywnej jest w ostatnim tomiku Jacka Podsiadły tytułowy wychwyt Grahama. George Graham był
słynnym zegarmistrzem XVII wieku, zajmował się konstruowaniem dokładnych zegarów, jego „wychwyt” pozwolił mierzyć czas z dokładnością do
sekundy. Wykres tego urządzenia zaobserwował Podsiadło na ścianie zegarmistrzowskiego warsztatu:
Tableau „Wychwyt Grahama”
wyjawia jakąś tajemnicę wiecznego mechanizmu
sprężyny i trybu, nie rozumiem rysunku.
Krzyki mód przemijają, zostaje milczenie epok.
Zewsząd dobiega tykanie, wielka niezgoda rytmów.
Niedzisiejszy warsztacik w centrum miasta, nie lubię
tu przychodzić, mistrz jest mrukiem. Drżą mu ręce
i mam czas przyjrzeć się wnętrzu. Tym razem
żegna mnie gorliwie: „Kłaniam się. Kłaniam się panu”
Żegna mnie na zawsze, nieomal uśmiecha się.
[Wychwyt Grahama, s. 49]

„Krzyki mód przemijają, zostaje milczenie epok”, czas staje się panem
cywilizacji, zabiera wszelkie rzeczy stworzone ludzką ręką, neguje wszystkie dobra na ziemi, skazane one są na zagładę. Nad wszystkim czuwają
przypominające o nieuchronnej śmierci staroświeckie zegary, pełnią one u
Podsiadły funkcję ostrzegającą, upominającą:
Dłoń
mam ciemną i żylastą jakby to śmierć ją kładła
na dziewczęcej piersi.
(...)
Prawie — prawie nie ma
po co żyć. Skończone liczby na tablicach rejestracyjnych.
(...)
Doczesne piękno ciał kruchszych niż flakony perfum. Pośród
targowiska
wagi i miary, zegary i liczydła, zniewagi.
[Wychwyt Grahama, s. 37]
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Barokowe ostrzeżenie przed upływającymi chwilami, upominanie Podsiadły, że ciało jest „kruchsze niż flakony perfum” prowadzi poetę do spokojnego melancholijnego stwierdzenia:
Każdy mechanizm
zatrzyma się kiedyś. Ustaną usta ustaszy
nawołujące do zrywów. Wyczerpią się możliwości
każdego z tysiąca języków. Skończy się piękno kobiet.
Przyjdzie lodowiec i przestawi figury widoków,
wykona kilka szybkich, górotwórczych ruchów.
[Wychwyt Grahama, s. 58]

Podsiadło w zręczny sposób pokazuje również etapy swojego starzenia
się. Upływ lat także i na nim pozostawia ślad, on sam, poddając się próbom czasu, obserwuje jak potęga miłości słabnie, jak wyczerpują się wszelkie za-soby dobroci. Podsiadło staje się zatem poetą elegijnym, u którego
sytuację liryczną określa refleksja nad upływem czasu, próba scalenia życia,
pod-sumowanie klęsk i zwycięstw, przygotowanie się do nadchodzącego
kresu. Ten swoisty proces widoczny jest w utworze pt. Sobie na 33 urodziny.
Tutaj przekonanie o szybkim przeminięciu egzystencji łączy się ze świadomością, że nie ma ucieczki przed dojrzałością, starością, że nie istnieje
powrót do młodości. W tej spokojnej wypowiedzi zrezygnowanego, pogodzonego ze swym losem człowieka, mieści się również poetycka samoocena:
gdy ja patrzę w lustro nieudolnie
podrabiające rysy twarzy, powtarzające układ zmarszczek
i pasm włosów.
Teraz wypalony, mogę Go zrozumieć. Gównażeria wrzeszcząca:
„Nie wierz nikomu po trzydziestce!” miała rację. Oto
najlepszy moment,
ostania chwila, by dać się powiesić nago na publicznym widoku,
oblać się benzyną
i ostatni raz staną w ogniu samego siebie, w imię idei, zanim
przestanie być ważna,
zanim stanę się zimnym wyjadaczem ciepłych reszek z wagin
coraz młodszych dziewcząt, nędzniejszym od kurwy
harasymowiczem odcinającym
kupony od własnej niesławy czy małym humerkiem zasłaniającym
się niepamięcią jak tarczą. Niezdolnym do Miłości staję się
zdolny do wszystkiego
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innego, reszta to proste mechanizmy. Gerentokracja...
(...)
Na starość zostają tylko wyuczone za młodu triki,
Śmieszne zapamiętane cytaty, zapamiętale powtarzane.
Będę wracał przed to lustro.
[Wychwyt Grahama, s. 67]

Dojrzałość niesie tu ze sobą rozczarowanie i cierpienie. Starzenie się
jako jedno z doświadczeń życia, niesie ze sobą przykre i ponure doświadczenie śmierci. Wykorzystanie motywu lustra — złudnego obrazu rzeczywistości łączy się z symboliką śmierci (czaszką, kościotrupem, klepsydrą
zegarem). Motyw przeglądania się w zwierciadle wprowadza ironiczny
dystans wobec własnej fizyczności. Ta gorzka ironia staje się depresyjnym
odczuciem, podszytym tłumioną rozpaczą i przerażeniem własną śmiertelnością, niedoskonałością. Uświadomienie sobie własnej śmiertelności okazuje się przykrym odkryciem, wiąże się z „chorobą na śmierć”, gdzie ostatnim konkretem jest śmierć i gdzie jest ona sprawą ostateczną. Trwanie w
dojrzałości — starości — niweczy u Podsiadły ochotę do dalszego życia.
Można wciąż trwać, lecz takowe trwanie wiąże się z cierpieniem i to cierpieniem niezbyt pięknym, gdyż „na starość zostają tylko wyuczone za młodu
triki”. Śmierć przybiera wielorakie postacie: bakterie niszczące organizm,
choroby wieku starczego, zaniki pamięci — to najbardziej przeraża Podsiadłę. Sukcesywne umieranie powoduje, iż będzie on musiał pożegnać się
z witalnością, energią, a więc jednocześnie z prawdziwym życiem, pozostanie mu jedynie zbiór zapamiętanych w młodości cytatów, „zapamiętale
powtarzanych”. Strach przed starością jest także dla poety strachem przed
utratą twórczej weny, lękiem, iż przestanie być on artystycznie ciekawy i
interesujący, odejdzie od wyznaczonych sobie w młodości wzorów i ideałów. Podsiadło obawia się, że może stać się stetryczałym starcem, a jego
twórczość okaże się nieciekawa i mało inspirująca. Poeta, zaczynając odchodzić w stronę cienia, żyje w cieniu śmierci:
Starość łypiąca ze swej skorupy na gibką młodość u moich
ulubionych poetów.
Płaski brzuch, ptak na sztorc, kajzerki bicepsów
nie ujmują śmierci niczego. Prawdziwe umieranie
zaczyna się po czterdziestce, na razie wolno się łudzić, odmładzać
w lustrze drugiego ciała.
[Wychwyt Grahama, s. 47]
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Proces starzenia się jest u Podsiadły jednoczesnym umieraniem. W poezji tej łatwo zaobserwować pewną zależność: życie równa się tutaj starzeniu, natomiast starzenie się jest równoznaczne z umieraniem. „Prawdziwe
umieranie zaczyna się po czterdziestce” pisze poeta, w melancholijny sposób godząc się na życie w cieniu ostatecznego rozwiązania. Mechanizm
umierania jest ściśle związany z każdym istnieniem, ze światem, którego
ce-chą nieodłączną jest czasowość, „tymczasowość”:
Płot krzywy, brona, dostępu do ustępu bronią pokrzywy.
Żadna symetria nie ratuje tego walącego się świata.
(...)
Rozklejają się łóżka odwykłe od tego rodzaju
posunięć. Rozglądam się zaglądam, wszędzie umieranie.
Samo życie.
[Wychwyt Grahama, s. 43]

Śmierć jest zdarzeniem, umieranie jest procesem, który może ciągnąć
się przez długi okres czasu. Wydaje się, że w wierszach Podsiadły tylko
młodość jest tym etapem, gdzie można tymczasowo nie myśleć o śmierci,
czując swoją witalność, siłę i energię życiową. Podsiadło często w swych
elegijnych wierszach czyni „gest pożegnania” z młodością, która nie była
tak bardzo napiętnowana świadomością umierania. Starość, jaką czuje poeta, wyzwala nierzadko w nim potrzebę retrospekcji:
Spojrzałem na blok betonu z prętami zbrojeniowymi jak źle
skręcony warkocz
i pomyślałem o czasach, gdy także czułem się mocny.
[Wychwyt Grahama, s. 21]

Czego boi się Podsiadło wraz z nadejściem starości? Odwrotu od ideałów, stetryczenia, nudy, zapomnienia przez potomnych. Zrezygnowany, rozczarowany, pozbawiony złudzeń poeta całe swe nadzieje pokłada zatem
w swoim synu — wierzy, że przeżyje w jego pamięci, przekazując mu wiedzę o świecie. Poeta mówi:
Bohater Podsiadły, czyli literackie odbicie mojego wewnętrznego cykora, znajduje w synu jedno ze swoich schronień. Bo sam Jacek Podsiadło, jeśli i o nim
wolno mi napomknąć, bez Dawida Podsiadły, potrafiłby już chyba tylko cierpieć...
[Wierszoholik. Rozmowa z Jackiem Podsiadło, op. cit., s. 25]
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Pośmiertne trwanie w swym chromosomowym dziedzictwie sprawia poecie pewną metafizyczną ulgę, prawdopodobnie dlatego, iż Podsiadło wie,
że w życiu rodzinnym nie poprzestaje się na satysfakcji z teraźniejszych
do-konań, lecz sięga się myślami do kolejnych pokoleń. Pewnie dlatego tyle
u Podsiadły wierszy mówiących o jego synu:
Gdzież pójdziemy? Może znów nad rzekę
pełną tajemniczych fusów lumpenświata,
nad czarną wodę, której esencją
jest przemijanie. Razem zrobimy siusiu,
na stojąco, jak dorośli. Srogiemu przykazaniu
dorosłości nie zwiejesz, szybkobiegaczu, prygunie
stojący na tle nieba i skaczący w Ciemno,
gdzie jedynie cudem i tylko do czasu
czekają na ciebie amortyzatory
rodzicielskich ramion, cyrkle Miłości.
(...)
Coraz więcej ważysz,.
Coraz więcej rozumiesz.
Zrozum, że czasem nie wiem, dokąd pójść.
[Wychwyt Grahama, s. 28]

oraz:
Pociągnięciem za sznurek uruchamiam księżyc
z pozytywką w środku, płynie słodka melodia,
próbuję przepowiedzieć synowi przyszłość,
osiedli się gdzieś na wąwlu, zbuduje warowny dom,
kiedyś spadnie z konia albo odleci na księżyc
szukać swojej melodii.
(...)
J Dawid wysyła swój uśmiech:
nikomu, bo jeszcze nie jest oddzielony od świata,
na razie wszystko jest jednym, na razie wszystko jest przed nim.
[Wychwyt Grahama, s. 18]

„Na starość pozostają tylko wyuczone za młodu triki”, stąd też poetycka tęsknota Podsiadły za młodością, melancholijna fascynacja dzieciństwem
(syn Dawid), metafizyczne poddawanie się próbom czasu. Zmęczony, doświadczony i zrezygnowany bohater utworów Jacka Podsiadły, zdając sobie sprawę z nadchodzącej starości, nieodwracalności czasu zaczyna tęsknić za tym, co było i minęło:
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Dzisiaj, cóż, tak wiele mnie
nie dotyka, że mógłbym pracować w cyrku
jako ten, obok którego wirtuoz ciska nożami. Dzisiaj wiem:
o czym innym marzyłem. Mieć w sobie wieczny zapłon,
eolską harfę w piersiach, ciągłą gotowość, by biec,
proza życia.
(...)
Nie marzę, żeby orgazm dłużył się jak godzinki ani o eliksirze
młodości, choć marzę: niech będzie jak dawniej, tylko
troszeczkę mniej.
[Wychwyt Grahama, s. 26]

To poetyckie pragnienie, zwyczajne, pozbawione emocji i gwałtowności sprawia, że Jacek Podsiadło okazuje się poetą bardzo prawdziwym i
przekonującym. Jako człowiek jest „osieroconym dzieckiem czasu”, lecz
dzięki swe-mu synowi świadomość ta nie jest tak przygnębiająca i pesymistyczna.
Literatura:
Jacek Podsiadło: Wychwyt Grahama. Warszawa 1999.
Antropologia śmierci. Warszawa 1993.
Maria Cyranowicz: Memento Podsiadły. „Nowe Książki” 2002, nr 3.
Anna Legeżyńska: Gest pożegnania. Poznań 1999.
Helikon Sarmacki. Wątki, tematy polskiej poezji barokowej. Wstęp:
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Ewa Teodorowicz-Hellman
Lennart Kjellberg
slawista i t³umacz literatury polskiej na jêzyk szwedzki1
(1913-2004)
W czerwcu 2004 roku zmarł znany szwedzki slawista i zasłużony tłumacz literatury polskiej w Szwecji — Lennart Kjellberg. Urodził się w 1913
roku w Forsbacka (Gävlegorgs Län), po ukończeniu szkoły podstawowej
uczęszczał do gimnazjum na północy Szwecji, w mieście Umeå. W 1933
roku zdał maturę i rozpoczął studia na uniwersytecie w Uppsali. Studiował języki nor-dyckie oraz angielski. Tytuł magistra uzyskał w roku 1939.
Kjellberg zainteresował się językiem polskim w czasie pobytu na Litwie, gdzie przed drugą wojną światową pracował jako lektor języka
szwedzkiego. Przypadkowo spotkał w Wilnie Żyda z Polski, któremu przez
pewien czas udzielał lekcji języka szwedzkiego, a w zamian za to tamten
uczył go polskiego. Z czasem młody szwedzki lektor coraz bardziej pasjonował się językiem polskim, aż w końcu sam zaopatrzył się w pierwszy
podręcznik, który tak oto wspomina:
podręcznik do nauki języka polskiego kupiłem w księgarni w Kownie. Był on
mi bardzo przydatny: — niewielki podręcznik dla początkujących napisany po
niemiecku. Książeczka wydana została przed drugą wojną światową. W tej samej serii ukazały się również podręczniki do nauki innych języków. Na każdej
pozycji z serii widniała flaga danej narodowości, ale książka do nauki polskiego różniła się od innych — nie było na niej polskiej flagi. Zrozumiałem, że
1
Artykuł nawiązuje do mojej szerszej pracy pt. Szwedzcy tłumacze „Pana
Tadeusza”. W: E. Teodorowicz-Hellman: „Pan Tadeusz” w szwedzkich przekładach. Izabelin 2001. Nauka o literaturze polskiej za granicą. T. VI, s. 159-180.
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przewidywany był kolejny rozbiór Polski i że takie wydanie podręcznika do
nauki języka polskiego uwzględniało już nadejście nowych czasów2.

Po wybuchu drugiej wojny światowej państwo szwedzkie odwołało
Kjell-berga ze stanowiska lektora: wrócił do ojczyzny i rozpoczął pracę w
wojsku jako nauczyciel języka szwedzkiego i angielskiego. Wieczorami wytrwale studiował polonistykę na uniwersytecie w Uppsali, gdzie z czasem
uzyskał kolejny stopień magistra. W roku 1948 obronił pracę doktorską.
Nie traktowała ona jednak o problemach polonistycznych, ale była studium
starych rosyjskich ksiąg liturgicznych. Ze zbiorami ksiąg cerkiewnych zapoznał się Kjellberg w czasie długoletniej pracy w uppsalskiej bibliotece
uniwersyteckiej, w której opiekował się bogatymi zbiorami slawistycznymi. W 1984 roku Kjellberg uzyskał tytuł profesora. Do Polski wyjechał po
raz pierwszy po wojnie i zastał tam cały kraj w ruinach. Z prawdziwym
podziwem wyrażał się wówczas o zaangażowaniu polskiego narodu w odbudowę ojczyzny.
Po przejściu na emeryturę Lennart Kjellberg poświęcił się przede
wszystkim pracy translatorskiej, która interesowała go od dawna: zaczął
przekładać głównie z języka polskiego. W jego bogatej działalności tłumaczeniowej znajdujemy tłumaczenia starszej i nowszej poezji polskiej oraz
przekłady dramatu. Szczególną pozycję w dorobku translatorskim Kjellberga zajmują utwory Adama Mickiewicza, któremu szwedzki slawista poświęcił również — jedyną zresztą do dzisiaj w Szwecji — monografię: Adam
Mickiewicz. Liv och verk, 1981 (Adam Mickiewicz. Życie i dzieło).
O decyzji przekładu na język szwedzki poezji Mickiewicza przesądził
drobny fakt, który tak utrwalony został we wspomnieniach tłumacza:
Pamiętam dokładnie ten dzień wiosenny w ostatnim roku wojny, kiedy to z pewnym trudem dostałem się do jednej z bibliotek (...), pożyczyłem tom pism
Mickiewicza i natrafiłem tam na opowieść o Cichowskim. To aktualna i wstrząsająca poezja, pomyślałem i zacząłem tłumaczyć (...). W ciągu następnych lat
zaprzątała mnie od czasu do czasu myśl, żeby napisać książkę o Mickiewiczu3.

Monografia Adam Mickieiwcz. Liv och verk była próbą odczytania twórczości Mickiewicza przede wszystkim w nawiązaniu do biografii poety.
Roz-dział wstępny — Litauisk hembygd (Litewskie strony rodzinne) — wy2
A. Depa: Lennart Kjellberg jako polonista. Institutionen för slaviska och
baltiska språk. 1998. Praca licencjacka pisana pod kierunkiem E. TeodorowiczHellman. [Tłum. moje — E. T.-H.]
3
L. Kjellberg: Adam Mickiewicz. Liv och verk. Lund 1981, s. 7. [Tłum. moje
— E. T.-H.]
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jaśniał związki poety z Litwą i przedstawiał wydarzenia historyczne, które
do-prowadziły do powstania Wielkiego Księstwa Litewskiego, ustanowienia Unii Lubelskiej oraz z czasem, w latach 1811 i 1812, do kampanii Napoleońskiej. Książka obfitowała w liczne cytaty z dzieł Mickiewicza, niektóre fragmenty utworów ukazały się tutaj po raz pierwszy w szwedzkim
przekładzie.
W monografii poświęconej Mickiewiczowi Kjellberg zwrócił uwagę na
te problemy życia i twórczości poety, które wymagały komentarza ze względu na szwedzkiego adresata. Zainteresowany i uważny czytelnik mógł w
tej książce znaleźć ogromną ilość informacji o biografii i utworach Mickiewicza, a także sporo uwag dotyczących relacji polsko-litewskich, jak
również różnego typu wyjaśnienia konieczne dla zrozumienia przez obcego, szwedzkiego odbiorcę polskiej literatury, kultury, historii, nawet zasad
wersyfikacji.
Polskiemu poecie poświęcił również Kjellberg artykuł Mickiewicz i
polsk tradition (Mickiewicz w polskiej tradycji literackiej), który dwukrotnie prze-drukowywany był w Szwecji. Omawiał w nim tłumacz dziedzictwo literackie Mickiewicza i wpływ jego twórczości na pisarzy polskich
od czasów pozytywizmu aż do współczesności.
Na marginesie prac przekładowych napisał Kjellberg również interesujące studium pt. Polsk vers (Wiersz polski), 1972, na temat różnic pomiędzy wersyfikacją polską i szwedzką. W tłumaczeniach polskiej poezji wybierał Kjellberg z reguły metrum szwedzkie. Dla przekładu długich i szerokich form wierszowanych, np. trzynastozgłoskowca, stosował zwykle heksametr, typowe metrum nordyckiej poezji epickiej. Heksametrem przetłumaczył również Pana Tadeusza (1987): jego przekład polskiej epopei narodowej spotkał się z dużym uznaniem czytelników i recenzentów.
Jako slawista i filolog starał się Kjellberg przybliżyć literaturę polską
szwedzkim czytelnikom, zwłaszcza studentom slawistyki. Z myślą o nich
wy-dał antologię wierszy Polska dikter (Wiersze polskie), 1972, którą opatrzył komentarzem językowym i historyczno-literackim. Książkę otwierał
dość ob-szerny rozdział na temat wersyfikacji, po czym w kolejności chronologicznej analizowane były wiersze poetów polskich od Mickiewicza począwszy, a na Herbercie skończywszy. Każdy utwór podany był w tomie w
wersji oryginalnej, z krótkim komentarzem leksykalnym, gramatycznym
oraz interpretacyjnym.
Innym zbiorem wierszy tłumaczonym przez Lennarta Kjellberga, przy
współudziale Józefa Trypućko, była antologia poezji polskiej På diktens
yta och i dess centrum (Na powierzchni wiersza i w jego centrum), która
obejmowała około 60 utworów współczesnych poetów, m.in. Różewicza,
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Herberta, Miłosza. Niemal wszystkie znajdujące się w antologii przekłady
ukazały się wówczas w Szwecji po raz pierwszy.
Kjellberg interesował się nie tylko polską poezją nowszych epok literackich, ale również poezją staropolską. W roku 1993 wydał antologię polskich wierszy z okresu renesansu, baroku i oświecenia — Polsk poesi från
tre sekler (Polska poezja trzech wieków). Znajdujemy tam krótkie utwory
poetyckie Kochanowskiego, Krasickiego, Morsztyna i innych wybitnych
poetów epok dawnych. Każdy z autorów uzyskuje w tomiku zwięzłą prezentację swojej twórczości. Kjellberg chętnie wspomina tam również o polsko-szwedzkich związkach związkach literackich. Antologia Polsk poesi
från tre sekler jest niezwykle cenną i jedyną w swoim rodzaju publikacją,
jeśli chodzi o przekłady starszej literatury polskiej w Szwecji.
Na szczególną uwagę zasługuje również praca Lennarta Kjellberga nad
przekładami polskiego dramatu. Dramat polski dawniejszych epok jest dzisiaj w Szwecji mało znany i niemal niedostępny w przekładach. Istnieją,
co prawda, stare tłumaczenia, przygotowywane dawniej zwykle tylko dla
potrzeb sceny, ale są one dzisiaj językowo archaiczne, niedokładne w porównaniu z tekstem oryginału i poza tym niemal niedostępne dla czytelnika. W serii książkowej, istniejącej przy piśmie szwedzkim Acta Sueco-Polonica, Kjellberg przełożył Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego, Powrót posła Juliana Ursyna Niemcewicza, Zemstę oraz Damy i huzary Aleksandra Fredry.
Należy podkreślić, że Lennart Kjellberg obrał niezwykle skuteczną metodę propagowania w Szwecji literatury polskiej i realizował ją umiejętnie. Prace jego pisane były zawsze z myślą o szwedzkim adresacie, któremu da-wały klucz do zrozumienia polskiej literatury silnie nasyconej rodzimymi re-aliami, zawsze mocno związanej z historią kraju, z polskimi
mitami wolności. I tak na przykład z myślą o szwedzkim odbiorcy napisał
Kjellberg interesującą, bogatą w informacje i równocześnie humorystyczną
książeczkę Polska realia (Realia polskie). Pozycja ta należy do spisu lektur szwedzkich studentów polonistyki i ze względu na przystępny sposób
prezentacji materiału historyczno-kulturowego cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży akademickiej.
Działalność polonistyczna Lennarta Kjellberga nie ogranicza się jedynie do prac przekładowych i opracowań historycznoliterackich. Z uwagi na
wykonywany przez lata zawód bibliotekarza oraz funkcję kierownika działu
slawistycznego, wydał również rozprawkę Slavistik för bibliotekarier (Slawistyka dla bibliotekarzy), w której opracował podstawowe zasady transliteracji alfabetów słowiańskich dla potrzeb szwedzkich opisów bibliograficznych. Jego patronatowi nad działem slawistycznych zbiorów w biblio-
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tece w Uppsali zawdzięczamy stworzenie niezwykle obszernego i cennego
księgozbioru, w tym także polskiego.
Szeroka działalność Lennarta Kjellberga, przede wszystkim zaś jego praca tłumaczeniowa, bibliotekarska oraz jego liczne publikacje naukowe i popularnonaukowe na temat literatury polskiej przyczyniły się do tego, że literatura i kultura polska stała się w Szwecji bardziej znana. Państwo polskie wysoko oceniło wkład jego pracy w szerzenie polskiej literatury w
szwedzkim środowisku kulturalnym. W dowód uznania otrzymał Kjellberg
w roku 1992 nagrodę Zrzeszenia Pisarzy ”Polski PEN Club”, a w roku 2001
wręczona mu została uroczyście w gmachu biblioteki uniwersyteckiej Carolina rediviva nagroda im. Stanisława Sawickiego.
Odszedł ze świata slawistycznego człowiek, który uczynił wiele dla polskiej kultury i literatury w Szwecji i którego nazwisko można wymienić
wśród znanych szwedzkich tłumaczy literatury polskiej: Alfreda Jensena,
Ellen Wester (Weer) i Nils Ake Nilssona.
Najważniejsze prace tłumaczeniowe Lennarta Kjellberga:
Polska dikter. Från Mickiewicz till Herbert. Stockholm 1972.
Analyser av fem polska dikter. Stockholm 1975. Stockholms universitet. Institutionen för slaviska och baltiska språk.
På diktens yta och dess centrum. Z J. Trypućko. Sztokholm 1979.
Adam Mickiewicz: Herr Tadeusz eller sista fejden i Litauen. En
berättelse ur lantadelns liv från åren 1811 och 1812 i tolv böcker på vers
av Adam Mickiewicz. [Adam Mickiewicz. „Pan Tadeusz”]. Stockholm 1987.
Polsk poesi från tre sekler [Polska poezja trzech epok]. Göteborg 1993.
Julian Ursyn Niemcewicz, Riksdagsmannens hemkomst [Powrót posła].
W: Äldre polska dramer [Starsze polskie dramaty]. Acta Sueco–Polonica.
Bokserie: 3. Stockholm 1998.
Jan Kochanowski, Avvisandet av de grekiska sändebuden [Odprawa
posłów greckich] W: Äldre polska dramer dramer [Starsze polskie dramaty]. Acta Sueco–Polonica. Bokserie: 3. Stockholm 1998.
Aleksander Fredro, Två polska komedier [Dwie polskie komedie: Zemsta. Damy i huzary]. Acta Sueco–Polonica. Bokserie: 4. Stockholm 2002.
Wybrane artykuły i książki na temat polskiej literatury i kultury:
Slavistik för bibliotekarier [Slawistyka dla bibliotekarzy]. Uppsala 1963.
Polsk vers [Wiersz polski]. W: Polska dikter. Från Mickiewicz till Herbert. Stockholm 1972.
Tradition och förnyelse i polsk poesi [Tradycja i odnowa poezji polskiej]. „Lyrikvännen” 1974, nr 3, s. 3–29.
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Adam Mickiewicz. Liv och verk. [Adam Mickiewicz. Życie i dzieło].
Lund 1981. (monografia).
Efterskrift. W: A. Mickiewicz: Herr Tadeusz eller sista fejden i Litauen. En berättelse ur lantadelns liv från åren 1811 och 1812 i tolv böcker
på vers av Adam Mickiewicz. [Posłowie. O „PanuTadeuszu” A. Mickiewicza]. Stockholm 1987, s. 281–290.
Polska realia. En liten handbok till polsk litteratur [Realia polskie. Mały
podręcznik literatury polskiej]. Uppsala 1988.
En svensk krönika om polska kungar [Szwedzka kronika mówiąca o polskich królach]. Abo 1990.
Att tolka «Pan Tadeusz» [O tłumaczeniu „Pana Tadeusza”]. „Slovo”
1991, nr 40, s. 5–12.
En ryss och fyra polacker om Adam Mickiewicz [Jeden Rosjanin i czterech Polaków o A. Mickiewiczu]. W: Adam Mickiewicz. En minnesbok till
tvåhundra-årsdagen av diktarens födelse. Red. E. Teodorowicz-Hellman.
Stockholm: „Stockholm Slavic Papers” 1998, nr 7, s. 9–13. Wcześniejszy
druk pt. „Mickiewicz i polsk tradition” [Mickiewicz w polskiej tradycji literackiej].
(Bibliografia prac Lennarta KJellberga znajduje się w pracy licencjackiej pisanej na Uniwersytecie Sztokholmskim pod kierunkiem prof. Ewy
Teodorowicz-Hellman: Aneta Depa: Lennart Kjellberg jako polonista.
Fördjupningsuppsats i polska. Slaviska institutionen, Uniwersytet Sztokholmski. 1998.)
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ROZMOWY
„Polski artysta musi coœ powiedzieæ od siebie
o sytuacji, w której sam ¿yje”
Z Andrzejem Wajd¹ rozmawia Agnieszka Tambor
Agnieszka Tambor: Czy zechciałby Pan opowiedzieć o początku swojej drogi filmowej? O tym, skąd wziął się Andrzej Wajda taki, jakim go znamy dziś?
Andrzej Wajda: To jest chyba trudniejsze dla mnie niż dla kogoś z zewnątrz, kto chciałby i potrafił to opisać. Ale spróbuję. Myślę, że moje zainteresowanie reżyserią filmową bierze się z dwóch ważnych wydarzeń.
W 1946 roku zapisałem się do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
chciałem być malarzem. Zdawało mi się, że podczas okupacji, w czasie
wojny to właśnie jest moje marzenie i moje przeznaczenie. Równocześnie
konfrontacja z Akademią lat powojennych uzmysłowiła mi, że sztuka nie
powinna być tylko sztuką, która sprawia przyjemność, która wychodzi naprzeciw temu malarstwu światowemu, które jest gdzieś w kręgu doświadczeń francuskiego postimpresjonizmu. Polski artysta musi też coś powiedzieć od siebie o sy-tuacji, w której sam żyje. I tak powstała grupa samokształceniowa w Akademii Sztuk Pięknych, pod przewodem Andrzeja Wróblewskiego i tak powstały nasze pierwsze próby zmierzenia się z innego
rodzaju malarstwem, w moim wypadku bez powodzenia zresztą. Ale ta klęska dała mi z kolei pewien niedosyt, który pchnął mnie w stronę kina. Kiedy
zatem spotkałem się ze szkołą filmową, to byłem już artystycznie ukształtowany, a potrzebne mi było tylko spotkanie z kinem, którego zupełnie nie
znałem, gdyż w czasie okupacji kino oznaczało propagandę. Szkoła Filmowa w Łodzi była więc dla mnie doświadczeniem w zakresie techniki —
jak się robi filmy, ale to Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie ukształtowała mnie jako artystę. Jest i trzeci, również istotny element — mieliśmy
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świadomość, iż nasi koledzy, nasi przyjaciele, nasi rówieśnicy, którzy zginęli w czasie wojny milczą. I to my powinniśmy być głosem zmarłych. Tak
się narodziła i Polska Szkoła Filmowa, i polska literatura, i częściowo
malarstwo — Andrzej Wróblewski zmierzył się z tym tematem. Powstała
sztuka, która doświadczenia wojenne wybrała za swój temat. A ja stałem
się reżyserem właśnie takich filmów.
AT: A czy są jacyś ludzie, których Pan szczególnie wspomina z początków swojej kariery?
AW: To są ludzie, którzy w jakiś sposób mnie ukształtowali. Na pewno
bardziej niż nauczyciele akademiccy, byli to koledzy, z którymi pracowaliśmy, którzy też studiowali na Akademii. Nie tylko zresztą ci, którzy chodzili do Akademii, gdyż w Krakowie w tym czasie były co najmniej trzy
grupy, które tworzyły zupełnie inną sztukę. Z jednej strony wokół Tadeusza Kantora gromadziła się grupa, która szukała dla siebie miejsca w
awangardzie lat dwudziestych i trzydziestych. Z drugiej — grupa profesorów Akademii Sztuk Pięknych, którzy kultywowali francuskie malarstwo
postimpresjonistyczne przełomu wieków. No i trzecia grupa, którą my próbowaliśmy stworzyć, która chciała zmierzyć się z tematem wojennym, z
doświadczeniami wo-jennymi. Ale tylko jeden artysta pozostał, który do
dzisiejszego dnia jest znakiem tamtych czasów. To Andrzej Wróblewski.
AT: Czy jest jakiś film, który uważa Pan za reprezentacyjny dla siebie.
To znaczy, czy można powiedzieć, że Andrzej Wajda to... „Człowiek z żelaza”, „Kanał”…
AW: Trudno powiedzieć. Robię filmy już 51 lat, a historia kina ma niewiele ponad sto. Towarzyszyłem wydarzeniom politycznym, wydarzeniom
społecznym, jak również widowni, która się przecież odmienia. I ja odmieniam się tak samo, razem z tą widownią. Poza tym nie było szansy, żeby
realizować tylko i wyłącznie filmy polityczne. Były momenty, kiedy robiłem innego rodzaju filmy takie, jak „Brzezina” czy „Panny z Wilka”. Moim
zamiarem nie było zresztą tylko kino polityczne, ale wydawało mi się, że
trzeba być gotowym na to, co się może nagle pojawić. I tą szansą okazał
się film „Człowiek z żelaza”. Może ktoś inny na moim miejscu zaczekałby jeszcze chwilę, jak rozwinie się sytuacja, jak znaleźć się w tym niejasnym świecie, który dopiero powstaje, w polityce, która tworzy nową rzeczywistość. I oczywiście, byłoby źle, gdybym tego filmu nie zrobił wtedy,
od razu, gdyż ten film towarzyszył wydarzeniom Solidarności i w jakiś
sposób współtworzył je.
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AT: Czy mógłby Pan w skrócie opowiedzieć, czy jest jakaś zasadnicza
różnica w tworzeniu adaptacji literatury i filmu ze scenariusza oryginalnego?
AW: Zasadnicza różnica polega na tym, że kiedy realizuję film, będący adaptacją literacką, nawet w czasie zdjęć ciągle towarzyszy mi powieść,
która zawsze jest dziełem głębszym, bardziej przemyślanym, tworzonym
bezinteresownie. Scenariusz natomiast jest zawsze przeznaczony dla jakiejś
widowni. Robimy ten film, bo jest on w jakiś sposób potrzebny. Natomiast,
kiedy się sięga do literatury, to myśli się: czy dzisiaj taka powieść miałaby
echo? O, np. „Pan Tadeusz”! „Pan Tadeusz” pojawił się w momencie, kiedy Polacy zadają sobie pytanie: idziemy do Europy, ale czy oni nas nie
połkną? I powstaje film, który jest snem o dzieciństwie, którego wszyscy
potrzebują w takich trudnych momentach – powrót do korzeni. A więc z
jednej strony mierzę się z jakąś niemożliwością przeniesienia literatury na
ekran, z drugiej strony literatura ta podpowiada mi coś więcej o postaciach,
o świecie, o czasach, które przedstawia.
AT: I na koniec pytanie, które zapewne słyszał Pan już wielokrotnie,
ale odpowiedź na nie interesuje wszystkich miłośników kina: jak się czuje
człowiek, który dostaje Oskara?
AW: Wie Pani, to nie miało dla mnie większego znaczenia. Ja powinienem był dostać Oskara za film wg powieści Jerzego Andrzejewskiego
Popiół i diament. Wtedy to miałoby jakiś wpływ na moje życie. A tak…
To, oczywiście, dla mnie satysfakcja, bo rozumiałem, że w jakiś sposób
polskie kino zostało dostrzeżone w mojej osobie, ale chyba niewiele więcej ponad to.
AT: To znaczy, że dla Pana osobiście nic się nie zmieniło?
AW: Nie, w moim życiu nic. Jest to w mojej osobie wyróżnienie dla
pol-skiego kina i tak to właśnie przyjąłem.
AT: Dziękuję bardzo za rozmowę.
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„W teatrze ka¿dy szczegó³ jest wa¿ny”
Z Krystyn¹ Zachwatowicz o pracy scenografa
rozmawia Agnieszka Tambor
Agnieszka Tambor: Czy mogłaby Pani opowiedzieć, na czym polega
praca scenografa?
Krystyna Zachwatowicz: Myślę, że najważniejsza rzecz w pracy scenografa to umiejętność czytania tekstu, z którego będzie powstawał spektakl. To rzecz pierwsza i podstawowa. Czytanie i zrozumienie tekstu to jest
stworzenie sobie na podstawie lektury własnej wizji spektaklu. Niezależnie od tego, co potem z rozmów z reżyserem wynika, scenograf musi mieć
własną wizję spektaklu. To się odnosi, oczywiście, do teatru, bo scenografia filmowa jest zupełnie czymś innym. W tej chwili mówimy o teatrze.
Każdy ma, rzecz jasna, swój indywidualny system pracy. Weźmy jakąś
sztukę teatralną, np. Króla Leara Szekspira. Muszę przeczytać tekst bardzo dokładnie, wiele razy. Muszę wypisać sobie z tej sztuki podstawowe
tematy, zagadnienia, które ten tekst dla mnie niesie. Czysto technicznie: trzeba wynotować takie miejsca akcji, które wynikają z samego tekstu. Czasami są to didaskalia, czasami zaś nie ma tych wskazówek odautorskich, gdzie
się akcja dzieje. Trzeba wypisać wszystkie postacie. To techniczne ułatwienia, techniczna droga, aby w tekst wejść. I kiedy scenograf jest tak przygotowany, że ma tekst przeczytany wielokrotnie i umie się w nim poruszać,
to znaczy, iż nie zaskoczy go żadne pytanie o to, w jakiej scenie, co się
dzieje. Wtedy dopiero jest przygotowany do rozmowy z reżyserem.
Drugim etapem są właśnie rozmowy z reżyserem. Tu moja własna koncepcja skonfrontuje się z koncepcją reżysera. I dopiero z tych naszych rozmów, wspólnych koncepcji, które bardzo często są różne, kształtuje się
wizja przyszłego przedstawienia. Bardzo często reżyser ma zdecydowaną,
silną wizję, która scenografowi coś narzuca, ale czasami scenograf może
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coś takiego wymyślić, co zafascynuje reżysera. Wtedy to jest naprawdę
ciekawa praca, jeżeli nasze rozmowy sprawiają, że decydujemy się na taką
czy inną konwencję, na taki czy inny układ scen, na taką czy inną przestrzeń teatralną. Bo też trzeba wiedzieć, że przestrzeń bardzo determinuje
spektakl. Istotne jest, czy gramy w małym teatrze czy w dużym, czy może
poza teatrem. Właśnie ten pierwszy etap „przymierzania się” do tego, jak
ma spektakl wy-glądać, jest moim zdaniem momentem podstawowym.
Jeżeli przyszły kształt przedstawienia zostanie zarysowany w rozmowie,
to zaczyna się pracę konkretną. Razem z reżyserem ustalamy obsadę —
w każdym razie tak powinno być, że scenograf ma swoje zdanie na temat
tego, kto powinien grać.
Kiedy już wiadomo, gdzie przedstawienie będzie się odbywało, w jakiej przestrzeni, jaka jest jego koncepcja: czy reżyser chce ją przenieść do
współczesności, czy chce ją zostawić w epoce, w której umieścił akcję autor,
czy też jeszcze w ogóle wszystko zmienić, to po momencie tych najważniejszych decyzji zaczyna się już praca samego scenografa. Musi on szukać dokumentacji, zależnie od tego, jaka jest ogólna decyzja inscenizacyjna. To bardzo ważne, bo z tej dokumentacji wynikają czasem pewne pomysły, których by się nigdy samemu nie wymyśliło. Ja zawsze chodzę do
bibliotek i szukam materiałów. Jeżeli sztuka rozgrywa się współcześnie, to
muszę szukać w tym, co się dzieje teraz, w takiej dokumentacji, która może
mi dać jakiś zupełnie niespodziewany obraz. Kiedy robiliśmy Makbeta to
inspiracją do dekoracji było zdjęcie pobojowiska w Czeczenii. I z tego, jak
wygląda teraz pobojowisko, wynika cała scenografia. Z kolei w Zbrodni i
karze zdecydowaliśmy, że umieszczamy akcję w czasach Dostojewskiego.
Trzeba było zacząć poszukiwania w malarstwie, kostiumologiach i tekstach
z epoki.
Jeśli pracuje się nad adaptacją, nie można przeczytać tylko adaptacji,
trzeba przeczytać całą powieść, na podstawie której jest oparta. Natomiast
czytanie innych tekstów, które funkcjonują wokół, zorientowanie się w historii, malarstwie daje po prostu szerokie możliwości dokumentacyjne.
Potem to już jest jakby moment „natchnienia”. Pracując cały czas, trzeba
liczyć na to, że jeśli się intensywnie o czymś myśli, to przychodzi olśnienie — to ma wyglądać właśnie tak, a nie inaczej. Jak już jednak powiedziałam, owo olśnienie wynika po prostu z tego, że się wiele czyta i ogląda, i pracuje.
Andrzej Wajda zrobił taką adaptację Zbrodni i kary, która się ograniczyła tylko do trzech miejsc akcji, ale ponieważ ja przeczytałam powieść,
to zauważyłam, że w całej powieści występuje bardzo często motyw podglądania, podsłuchiwania, którego w koncepcji adaptacji w ogóle nie było.
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Ale pomysł spodobał się reżyserowi i zdecydowaliśmy, żeby publiczność
postawić w takiej sytuacji podglądacza. Publiczność oglądała spektakl przez
okna w zamontowanych na proscenium ściankach. Nigdy bym na to nie
wpadła, gdybym przeczytała tylko adaptację. Myślę, że to jest ważne, żeby
stworzyć sobie takie szerokie pole poszukiwań.
Kiedy już wszystko jest wymyślone i narysowane, zaczyna się dla scenografa rzecz równie ważna, tzn. realizacja. Praca scenografa nie jest pracą, która kończy się na namalowaniu obrazków. Trzeba pilnować realizacji i cały czas pracować z ludźmi, którzy będą projekt realizowali, a więc
ze wszystkimi pracowniami, których w teatrze jest bardzo dużo (pracownia krawiecka, szewska, ślusarska, stolarska, malarska, kapeluszy, peruk,
rekwizytów). I na to wszystko scenograf musi mieć czas i powinien się na
tym znać. Oczywiście, nie musi sam szyć kostiumów ani robić butów, ale
musi wiedzieć, czego chce. To jest sprawa i wyuczenia się, i pewnej pokory wobec wykonawców. Trzeba wiedzieć, gdzie jest granica możliwości,
jakie można mieć wymagania i jak daleko można się w swoich wymaganiach posunąć. Bardzo ważne jest porozumienie z wykonawcą; czy to będzie stolarz, szewc, czy krawiec. Trzeba w stanowczy sposób umieć wyegzekwować to, czego się chce. Ale z kolei nie może to być niewykonalne,
bo nierealne wymagania bardzo zniechęcają współpracowników. Należy im
także dać pole do popisu, żeby mogli pokazać, że oni pewne rzeczy wiedzą
lepiej.
AT: Który etap pracy scenografa uznałaby Pani wobec tego za najistotniejszy?
KZ: Trudno właściwie powiedzieć, który etap jest najważniejszym etapem pracy. Jeden nie może istnieć bez drugiego. Scenograf powinien dopilnować wszystkiego sam, chodzić na przymiarki kostiumów, pilnować wykonania dekoracji, przychodzić na próby, gdzie decyduje razem z reżyserem, w jaki sposób ta koncepcja nabiera kształtu scenicznego. To bardzo
ważne — scenograf musi być jakby w kilku miejscach jednocześnie.
Bardzo ważne, aby umieć wytrzymać ostatnie próby. To jest ciężka, fizyczna praca — wtedy od rana do wieczora trzeba być sprawnym, wytrzymałym. A trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jeżeli jakiś szczegół jest niedopilnowany — to odpowiada scenograf. Bardzo ważna jest pewnego rodzaju pedanteria, pilnowanie szczegółów. Często się myśli, że w teatrze nie
będzie widać na scenie szczegółów. To nie jest prawda, widać każdy guzik. Np. z naszą Zbrodnią i karą Teatr Stary pojechał na festiwal do Edynburga i przywiózł stamtąd recenzję, która mnie szalenie poruszyła. Otóż w
tej recenzji krytyk zauważył, że Raskolnikow miał w jednym bucie sznu-
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rowadło, a w drugim sznurek. Ja specjalnie to zrobiłam. Znaleźliśmy jakieś stare buty, z jednego buta wyciągnęłam mu sznurowadło i kazałam
zawiązać sznurkiem. I recenzent zwrócił na to uwagę. W teatrze takie drobiazgi są bardzo ważne.
AT: A czy ma Pani taką scenografię, z której jest Pani szczególnie dumna, z którą mogłaby się Pani utożsamiać?
KZ: Mówiłam tu o Zbrodni i karze, bo wydaje mi się, że ten spektakl
mogłabym podać jako przykład dopracowania szczegółów. Chociaż ja zawsze jestem w teatrze straszną pedantką i zwracam uwagę na szczegóły.
Ro-biliśmy Biesy przed wieloma laty — adaptację Dostojewskiego. Po 10
latach było wznowienie. Kiedy przyszłam na próbę, wynotowałam cały zeszyt tego, co mi się nie podoba i co trzeba poprawić. Naprawdę zadowolona to chyba nigdy nie byłam z niczego.
We Wrocławiu robiłam scenografię do Jak wam się podoba Szekspira
w reżyserii Krystyny Skuszanki. Dekorację stanowiła powiększona na całą
scenę wisząca gałąź jemioły. I tę dekorację wspominają widzowie do tej
pory. I to jest piękne w naszej pracy w teatrze. Pewne rzeczy zostają w
jakichś strzępach wspomnień. Przedstawienie żyje własnym życiem, a potem po pro-stu znika. I ani fotografia, ani projekt, ani makieta nie dają
pojęcia o tym, co to naprawdę było.
AT: Dziękuję za rozmowę.
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POLSKA W ŒWIECIE
Bo¿ena Sieradzka-Baziur
Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies)
(Tokyo Gaikokugo Daigaku)
W swoim tekście chciałabym krótko zaprezentować Tokyo University
of Foreign Studies, znajdujący się w prefekturze Tokio, w mieście Fuchu, w którym od kwietnia 2002 do kwietnia 2004 pracowałam na kontrakcie jako visiting professor.
Polonistyka na tej uczelni funkcjonuje od roku 1991. Uczelnia ta, na
której naucza się obcych języków i prowadzi badania dotyczące języka i
kultury obcych krajów, to najstarsza w Japonii instytucja tego typu. Powstała w roku 1899, japońska nazwa tego uniwersytetu to Tokio Gaikokugo Daigaku czyli Tokijski Uniwersytet Języków Obcych. Jest to znany uniwersytet państwowy, w którym nauczane są przede wszystkim języki obce, takie jak: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, rosyjski, polski, czeski, chiński, koreański, mongolski, indonezyjski, malajski, filipiński, tajski, laotański, wietnamski, khmerski, birmański, urdu, hindi, arabski, perski, turecki, japoński. Przedmiotem studiów równoległych
do językowych są do wyboru takie przedmioty, jak np. informatyka, literatura, filozofia, psychologia, religia, antropologia, sport, pedagogika, historia, polityka, ekonomia.
W uczelni tej kształcą się ponadto cudzoziemcy studiujący język japoński i kulturę japońską. Prowadzone są tu również zajęcia z zakresu nauczania języka japońskiego jako obcego. Istotną częścią Tokijskiego Uniwersytetu Języków Obcych jest instytut, w którym prowadzone są badania dotyczące języków i kultury Azji i Afryki. Ogólna liczba studiujących w roku
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akademickim 2003/2004 w Tokio University of Foreign Studies to około
4500 studentów. Po czterech latach studiów (zaliczeniu wymaganej ilości
zajęć, złożeniu pracy dyplomowej i jej obronie) absolwent może opuścić
uczelnię z tytułem gakushi, co jest odpowiednikiem angielskiego BA. Bakałarz starać się może o przyjęcie na następny poziom studiów w Tokyo
University of Foreign Studies, czyli na kurs magisterski. Przyjęcie następuje po pozytywnym zdaniu egzaminów wstępnych. Tytuł magistra (shushi) może otrzymać osoba, która ukończy dwuletnie studia magisterskie i
obroni pracę ma-gisterską. Magister ubiegać się może o przyjęcie na studia doktoranckie. Po pozytywnym zdaniu egzaminu wstępnego doktorant
ma prawo do podjęcia trzyletnich studiów doktoranckich. Aby otrzymać
tytuł doktora, należy zaliczyć określoną ilość zajęć specjalistycznych, napisać pracę doktorską i obronić ją.
Ogółem na I, II, III, IV roku oraz na studiach doktoranckich tokijskiej
polonistyki studiuje obecnie około 90 osób. Kierownikiem Sekcji Polskiej
TUFS jest profesor Tetsushiro Ishii. W roku akademickim 2003/2004 zajęcia z języka polskiego jako obcego prowadzili prof. Tetsushiro Ishii, prof.
Tokimasa Sekiguchi, prof. Masatoshi Kohara, prof. Koichi Kuyama, dr
Bożena Sieradzka-Baziur, Grażyna Ishikawa, Renata Sowińska-Mitsui i
Bogumiła Izumi. Zajęcia prowadzone na polonistyce to praktyczna nauka
języka (zajęcia z zakresu gramatyki języka polskiego oraz komunikacji,
nauka języka pisanego i mówionego), wykłady z zakresu kultury i literatury polskiej, językoznawstwa i polskiej historii, ćwiczenia translatorskie oraz
lektura tekstów.
Tak, jak zaznaczyłam na wstępie, od 1 kwietnia 2002 roku byłam nauczycielem języka polskiego na Tokijskim Uniwersytecie Języków Obcych.
Rok akademicki zaczyna się w japońskich uniwersytetach 1 kwietnia, a
kończy 31 marca. Pierwszy semestr trwa od kwietnia do lipca, drugi od
października do lutego. Wakacje letnie są w sierpniu i wrześniu, a ferie
zimowe w marcu.
Przed przyjazdem do Japonii sporo czytałam na temat jej historii, literatury, języka. Wydaje się, że te lektury przygotowały mnie dobrze do życia
i pracy w tym kraju. Dla mnie było to miejsce, w którym czułam się swojsko i wszystko w Japonii wydawało się naturalne, takie, jak ma być. Współpraca z moimi koleżankami i kolegami w pracy oraz praca dydaktyczna była
w peł-ni satysfakcjonująca. Nauczyciel przyjeżdżający do pracy do Japonii z pewnością w TUFS znajduje doskonałe warunki do pracy badawczej
i dydaktycznej. Dysponowałam osobnym pokojem z doskonałym sprzętem
komputerowym i możliwością stałego dostępu do Internetu. Mogłam korzystać z bogatych zasobów czytelni polonistycznej, znajduje się tam barPOSTSCRIPTUM 2005
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dzo wiele polskich słowników, duży zbiór literatury polskiej w bardzo dobrym wydaniu Biblioteki Narodowej, jest mnóstwo opracowań dotyczących
zagadnień związanych z polską literaturą, językiem polskim, a także szeroko pojętą kul-turą. W czytelni znajdują się też cenne materiały dotyczące polskiej historii, geografii, polityki. Regularnie sprowadzane są z Polski czasopisma naukowe takie jak „Język Polski”, „Poradnik Językowy”,
„Dialog”, „Twórczość”, „Pamiętnik Literacki” oraz polska prasa: „Gazeta
Wyborcza”, „Polityka”, „Wprost”, „Twój Styl”.
Zarówno nauczyciel języka polskiego, jak i student polonistyki znajduje
tu doskonałe warunki do pracy. Dodatkowym plusem jest możliwość korzystania w czytelni z komputerów oraz telewizora z wideo. Z czytelni audiowizualnej TUFS można wypożyczać polskie filmy, z biblioteki polskie
ksią-żki. Profesor Sekiguchi Tokimasa, polonista, specjalista od polskiej
kultury i literatury dysponuje prywatnym, dużym zbiorem polskiej literatury, jest też w posiadaniu ogromnej liczby opracowań na temat polskiej
literatury, kultury i chętnie wypożycza je osobom prowadzącym tu zajęcia. Inny z profesorów, Ishii Tetsushiro, językoznawca udostępnia chętnie
prace z zakresu lingwistyki. Nauczyciel polonista nie może narzekać w
Tokyo University of Foreign Studies na brak materiałów do prowadzenia
zajęć.
Jak już zaznaczyłam wcześniej, zajęcia polonistyczne prowadzi kilkuosobowa grupa nauczycieli japońskich i polskich. Ograniczę się tutaj do
opisania tych zajęć, które ja prowadziłam na TUFS. Nauczycielem języka
polskiego jako obcego jestem od wielu lat, uczyłam też, oczywiście, Japończyków w Polsce. Tym razem jednak, w TUFS po raz pierwszy miałam do czynienia z grupą jednorodną narodowościowo. To bardzo inspirujące zajęcie.
Prowadziłam zajęcia z I, II i III rokiem polonistyki oraz z magistrantami. Miałam też jeden wykład fakultatywny, brali w nim udział studenci z
trzeciego i czwartego roku oraz ewentualnie stażyści. Polonistykę tokijską
zaczynają studiować osoby, które z reguły nie miały wcześniej do czynienia z językiem polskim, tak więc naukę języka polskiego z pierwszym rokiem zaczyna się od zupełnego początku. Prowadziłam 3 zajęcia polonistyczne z pierwszym rokiem, każde z tych zajęć trwało 90 minut. Były to
zajęcia z zakresu słownictwa, gramatyki i komunikacji oraz języka pisanego. Korzystałam mię-dzy innymi z podręcznika Z uśmiechem po polsku. Jest
to dwujęzyczny (pol-sko-japoński), komunikacyjny, ilustrowany podręcznik autorstwa Bożeny Sieradzkiej-Baziur i Tetsushiro Ishii, napisany i wydany w roku akademickim 2002/2003. Składa się on z dwóch części, pierwsza zawiera podstawy polskiej gramatyki w dwóch językach, w drugiej
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znajdują się teksty oraz ćwiczenia gramatyczne, komunikacyjne, słownikowe. Jest to podręcznik do nauki języka polskiego możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku akademickiego w wymiarze 5 godzin (każda
godzina zajęć to 90 minut) tygodniowo. Gramatykę języka polskiego wykłada po japońsku dla pierwszego roku profesor Tetsushiro Ishii i jest to
ogromnym ułatwieniem dla native speakera z Polski.
Ze studentami drugiego roku prowadziłam zajęcia z zakresu komunikacji językowej w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo. Korzystałam między innymi z podręcznika Danuty Gałygi Ach, ten język polski. Studentów
trzeciego roku uczyłam z podręcznika Piotra Lewińskiego Oto polska
mowa. Zajęcia z magistrantami to już głównie dyskusje naukowe, oczywiście, po polsku i pisanie esejów zbliżonych do naukowych. Na zajęciach z
nimi wykorzystywałam artykuły naukowe m.in. z „Języka Polskiego”, „Poradnika Językowego”, „Pamiętnika Literackiego”. Analizowaliśmy też
utwory literackie z różnych epok, począwszy od średniowiecza. Wykład
fakultatywny, który prowadziłam ze studentami od III roku wzwyż dotyczył językoznawstwa (jeden semestr) oraz polskiej kultury i literatury (drugi
semestr).
Ucząc języka polskiego, korzystałam też z bogatego zbioru podręczników języka polskiego jako obcego wydanych w różnych ośrodkach polonistycznych w kraju. Studenci oglądali też polskie filmy, pisali na ich temat zadania, zapoznawali się z polską prasą, słuchali polskich pieśni i piosenek. Ucząc języka polskiego jako obcego, sięgałam też do polskiej literatury, studenci otrzymywali ode mnie w trakcie zajęć najczęściej polskie
wiersze, czy fragmenty polskiej prozy w dwóch wersjach językowych —
polskiej i japońskiej. Pewna część polskiej literatury została przetłumaczona
na język japoński, obecnie tłumaczy się coraz więcej polskich tekstów literackich, głównie współczesnych. Jednym z ich tłumaczy jest profesor
Sekiguchi Tokimasa, który sięga także do tekstów literatury staropolskiej,
tłumacząc m.in. na użytek wykładów z polskiej literatury utwory Jana Kochanowskiego.
Studenci pierwszego roku zaczynają studia od praktycznej nauki języka, ale stopniowo przechodzą na wyższy poziom jego znajomości i wtedy
możliwe się staje nauczanie przedmiotów polonistycznych. Krok po kroku studenci japońscy zapoznawani są przez visiting professora z Polski z
historią polskiej literatury, teorią literatury oraz niektórymi działami językoznawstwa.
Uczenie języka polskiego jako obcego w Japonii w Tokyo University
of Foreign Studies to praca ciekawa, przyjemna i w wielu wymiarach niezwykła. Cieszę się, że mogłam poświęcić jej dwa lata swojego życia. Japonia jest krajem bardzo pięknym, podziwiam niezwykłą japońską przyroPOSTSCRIPTUM
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·

Konrad Sutarski
Nowa instytucja wêgierskiej Polonii
Na Węgrzech powstała działająca od 1 września 2004 roku Ogólnokrajowa Szkoła Polska. W bieżącym, pierwszym roku szkolnym (2004/
05) po-siada ona 24 oddziały terenowe, znajdujące się w 18 miastach na
terenie całych Węgier, z tego 7 oraz dyrekcja mieszczą się w Budapeszcie. Uczy się w nich ponad 270 uczniów pod kierunkiem 26 nauczycieli.
Szkoła jest państwową, uzupełniającą szkołą mniejszościową, stając się przy
tym nową in-stytucją węgierskiej Polonii (drugą po utworzonym w 1998
roku Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii). Uczniowie jej uczęszczają
na co dzień do szkół węgierskich, zaś w Szkole Polskiej uczą się — w języku polskim — po cztery godziny tygodniowo dwóch przedmiotów: jednym jest gramatyka i literatura polska, drugim nauka o kraju, o Polsce (z
elementami wiedzy historycznej, geograficznej i kulturoznawczej). Szkoła
utworzona została z istniejącej dotychczas i rozwijanej od 1993 roku przy
Polskim Stowarzyszeniu Kul-turalnym im. Józefa Bema, a od 1996 roku
przy Ogólnokrajowym Samorządzie Mniejszości Polskiej na Węgrzech sieci
polskich szkółek niedzielnych, które zostały teraz przekształcone w Oddziały Szkoły.
Ważne są różnice jakościowe pomiędzy szkołą a szkółkami.
Jak nadmieniłem na początku, Szkoła — w przeciwieństwie do szkółek niedzielnych — jest instytucją, i to instytucją państwową, z uprawnieniami otrzymanymi od węgierskiego Ministerstwa Oświaty na podstawie
Ustawy Oświatowej.
Szkoła posiadać będzie jednolity program nauczania, przygotowywany
już do zatwierdzenia przez węgierskie Ministerstwo Oświaty. Obecnie,
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w pierwszym roku działalności szkoły, nauczyciele pracują w oparciu o program tymczasowy, ale jednolity dla poszczególnych poziomów nauczania.
Uczęszczanie do Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej nie jest co prawda
obo-wiązkowe, jednakże zapis jest zobowiązaniem ucznia do nauki w Szkole przez cały rok szkolny. Wynika to z dwóch faktów: finansowego (o czym
poniżej) oraz stąd, że nauka języka polskiego w Ogólnokrajowej Szkole
Polskiej daje młodzieży pewne przywileje w ich szkołach węgierskich. Wiadomość, że uczeń uczy się języka polskiego w Szkole Polskiej, zgłaszana
jest na początku roku szkolnego w rodzimej szkole węgierskiej ucznia, a
stopień z języka polskiego jest zapisywany nie tylko na świadectwie Szkoły Polskiej, ale odnotowywany (jako średnia stopni z obydwu przedmiotów) na świadectwie w szkole węgierskiej. Dzięki temu język polski staje
się tam oficjalnym przedmiotem i może zastąpić jeden z obowiązujących
w szkolnictwie węgierskim języków obcych, oraz może być jednym z przedmiotów ma-turalnych — w obydwu przypadkach na wniosek ucznia czy też
jego rodziców.
Ogólnokrajowa Szkoła Polska, będąc instytucją państwową, otrzymuje
od państwa węgierskiego fundusze na utrzymanie i działalność z rocznego
budżetu państwowego w postaci subwencji na ucznia (stabilnej, jak w węgierskich szkołach państwowych). Fundusze te zależą jedynie od ilości uczniów i są wyraźnie wyższe, aniżeli te, które otrzymywaliśmy uprzednio dla
znajdujących się poza systemem oświaty państwowej szkółek niedzielnych,
a które to dotacje pochodziły z resztek budżetowych Ministerstwa Oświaty. Dzięki temu możliwe było już w pierwszym roku działania Szkoły podniesienie godzinowych stawek nauczycielskich. Poza tym niektóre osoby
zostały zatrudnione na częściowym etacie, co korzystnie wpływa na kształtowanie się ich funduszu emerytalnego.
Porównując Ogólnokrajową Szkołę Polską z innymi formami nauczania polskojęzycznego na Węgrzech, należy wspomnieć o istnieniu Szkoły
Polskiej przy Ambasadzie RP w Budapeszcie, jako że i tam młodzież polonijna (w liczbie o około połowę mniejszej, niż w Ogólnokrajowej Szkole) uczy się uzupełniająco, uczęszczając na co dzień do szkół węgierskich.
Obydwie szko-ły mają zatem podobny charakter. Są jednak i różnice. Szkoła
przy Ambasadzie, działając od około 30 lat, posiada lepsze zaplecze i wyposażenie, dlatego zapewnia dziś uczniom lepsze warunki nauki, aniżeli
oddziały Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Nie należąc natomiast do węgierskiego systemu oświaty państwowej, nie posiada prawa wydawania stopni i świadectw uznawanych przez państwo węgierskie i nie daje związanych z tym przywilejów, o których mowa była powyżej. Poza tym do Szkoły
przy Ambasadzie, mieszczącej się tylko w Budapeszcie uczęszcza (ze
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względu na odległości) jedynie część młodzieży, mieszkającej w tym mieście, bądź też w jego okolicach. Dla młodzieży spoza Budapesztu jest ona
w praktyce niedostępna.
Ogólnokrajowa Szkoła Polska jest, jak wspomniałem, instytucją polonijną, która musiała uzyskać z Ministerstwa Oświaty uprawnienia państwowe podobnie, jak wcześniej uzyskało takie uprawnienia (od Ministerstwa
Kultury) Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Od samego początku,
to zna-czy od czasu kiedy Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej
na Węgrzech powstał (nastąpiło to w 1995 roku, obecnie, w 2005 roku
wchodzimy w drugą połowę trzeciej czteroletniej kadencji), mieliśmy świadomość, że ko-nieczne jest tworzenie instytucji polonijnych, ponieważ one
— obok tradycyjnych organizacji społecznych (stowarzyszeń, klubów polskich), a także obok samorządów (Ogólnokrajowego i lokalnych) — staną
się nowymi korzeniami zorganizowanej polskości, ośrodkami polonijnych
wartości materialnych oraz duchowych, intelektualnych, a więc bazami
polonijnej autonomii kulturalnej na Węgrzech. Tworzenie Szkoły trwało
kilka lat, przy czym realizacja założeń napotkała szereg przeszkód. Pierwsze kroki poczynione zostały w 1997 roku, lecz wtedy węgierskie Ministerstwo Oświaty sprzeciwiało się zmianom, ze względu na brak odpowiednich prawnych aktów oświatowych, umożliwiających stworzenie takiego
systemu polskojęzycznej oświaty uzupełniającej, który odpowiadałby żyjącej w rozproszeniu mniejszości polskiej. Trudności zostały usunięte rok
później i Ministerstwo Oświaty opracowało — na nasz, polonijny wniosek
i przy naszej współpracy — poprawkę do Ustawy Oświatowej. Dlatego
Ogólnokrajowa Szkoła Polska na Węgrzech utworzona została już we wrześniu 1998 roku — jako „instytucja w stanie organizacji”, będąc życzliwie
witana przez Ministerstwo, reprezentowane podczas inauguracji przez dyrektora Departamentu Mniejszościowego. W lutym 1999 roku nastąpiły
wybory do Ogólnokrajowego Samorządu drugiej kadencji. Na czele Samorządu stanęli ludzie nieprzychylnie ustosunkowani do decyzji kierownictwa z poprzedniego cyklu wyborczego i w rezultacie jeszcze w tym samym
roku szkolnym (1998/99) powrócono do systemu szkółek niedzielnych.
Nastąpiło to w czasie, kiedy parlament węgierski przyjął (wiosną 1999 roku)
poprawkę oświatową, stwierdzając w Ustawie, że ogólnokrajowe samorządy
mniejszościowe mają prawo tworzenia, prowadzenia i nadzorowania uzupełniających szkół mniejszościowych. Przeciwni Szkole ludzie ustąpili po
dwóch latach ze stanowisk zajmowanych na czele samorządu. Powstały
znów sprzyjające warunki i po nowych wyborach do samorządów mniejszościowych (w lutym 2003 roku), mo-gliśmy ponownie ruszyć z inicja-
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tywą założenia Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej. Nastąpiło to mocą decyzji nowego Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej.
O znaczeniu naszej koncepcji oświatowej, umożliwiającej prowadzenie
nauczania w języku mniejszościowym, w ramach państwowego systemu
oświatowego — wszędzie tam, gdzie dana mniejszość żyje w rozproszeniu i nie jest w stanie utworzyć szkoły działającej w jednym miejscu, w
jednym budynku — świadczyć może fakt, że z momentem powrotu mniejszości polskiej do idei uzupełniającej szkoły mniejszościowej (w 2003 roku)
Ministerstwo Oświaty zaproponowało ten model również innym mniejszościom żyjącym na terenie Węgier. We wrześniu 2004 roku, równocześnie
ze Szkołą Polską, zostały uruchomione jeszcze dwie inne, analogiczne (choć
mniejsze liczebnie) szkoły: bułgarska i grecka.
Inicjatorem koncepcji — stanowiącej już dziś model, który zaczęto nazywać na Węgrzech „polskim”, zaś w kręgach europejskiej Polonii „węgierskim” (węgierskiej Polonii) — i głównym realizatorem idei oraz motorem działań wykonawczych jest mgr Ewa Słaba Rónay, działaczka polonijna obdarzona talentem organizacyjnym oraz wyczuciem praktycznym.
Urodzona w Polsce żyje od 1979 roku na Węgrzech. Będąc filologiem,
wieloletnią nauczycielką polonijną w Budapeszcie, współzałożycielką sieci polskich szkółek niedzielnych na Węgrzech (w latach 1993-94), radną
odpowiedzialną z ra-mienia Ogólnokrajowego Samorządu za dalszy rozwój
tychże szkółek (w okresach 1996-99 i 2001-04), kierowniczką organizowanej pierwotnie w roku szkolnym 1998/99 Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej,
a przy tym też absolwentką węgierskich uniwersyteckich studiów Administracji i Zarządzania Oświatą, właśnie ona została w 2004 roku mianowana przez Ogólnokrajowy Samorząd dyrektorem nowej instytucji. (Jej zastępczynią — wicedyrektorem — została mianowana nauczycielka z miasta Dunaujvaros, mgr Ewa Modrzejewska.)
Najważniejszy krok — utworzenie Szkoły — został postawiony. Następnym, aktualnym zadaniem jest utrwalanie i dalsze wzmacnianie stworzonej instytucji. Została ona od razu oddzielona od Ogólnokrajowego Samorządu, stając się odrębną, pozostającą na własnym rozrachunku jednostką
gos-podarczą. Co prawda nadal podlega mu jako organowi założycielskiemu i prowadzącemu, ale obowiązki jej ograniczają się do: po pierwsze —
konieczności formalnego zatwierdzenia przez Ogólnokrajowy Samorząd
rocznego planu działalności Szkoly i związanego z tym budżetu, po drugie — przedstawieniu przez dyrekcję sprawozdań realizacyjnych po zakończeniu roku obliczeniowego.
Innym zadaniem jest podnoszenie poziomu nauczania, aby wiedza zawodowa nauczycieli uzyskała inną, wyższą jakość, aniżeli ta, która wystarPOSTSCRIPTUM 2005
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czała w szkółkach niedzielnych. Dlatego już z początkiem roku 2004 zorganizowane zostało podyplomowe dwusemestralne studium uniwersyteckie
dla dwudziestu (a więc dla 3/4 liczby wszystkich) nauczycieli, studium
dające pedagogom, którzy nie są polonistami, uprawnienia do nauczania
języka polskiego jako obcego. Prowadzenia tych studiów podjął się Uniwersytet Śląski — jego wyspecjalizowana jednostka w tym zakresie: Szkoła
Języka i Kultury Polskiej. Jest to temat będący nowością, wychodzącą poza
problematykę założenia Szkoły, dlatego wymagałby osobnego omówienia.
Na zakończenie warto podkreślić, że już obecnie, w pierwszych miesiącach po otwarciu Szkoły wzrosło zainteresowanie nią ze strony młodzieży i rodziców oraz skokowo wzrósł autorytet tej placówki oświatowej w
porównaniu z tym, który posiadały szkółki niedzielne. Jest to w dużej mierze
wynik włączenia polskojęzycznej oświaty w krwiobieg oświaty państwowej. Wzrost znaczenia i popularności jest ważnym znakiem, wskazującym,
że obraliśmy słuszną drogę i — można przypuszczać — będzie on też dopingiem w działaniu, w pracy dyrekcji oraz całego grona pedagogicznego,
a także uczącej się młodzieży. Jednakże musimy zdawać sobie sprawę i z
tego, że lwia część pracy jest jeszcze przed nami.
Budapeszt, 29 stycznia 2005
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Hanna Kaczmarczyk
Zespó³ Szkó³ im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP w Wiedniu
Zespół Szkół im. Jana III Sobieskiego należy do najliczniejszych szkół
zagranicznych na świecie — liczy ok. 400 uczniów na wszystkich etapach
edukacyjnych, czyli w wieku od 6 lat (tzw. klasa „O” — dwie grupy finansowane ze środków pozabudżetowych) do 19 lat (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące). Są to zarówno dzieci pracowników polskich delegowanych służbowo z kraju, jak i dzieci z rodzin mieszanych polsko-austriackich oraz rodzin polonijnych, przy czym właśnie ta grupa dominuje w tej chwili liczbowo (około 85%).
Historia szkoły sięga roku 1977, kiedy powołano punkt konsultacyjny
przy Ambasadzie Polskiej dla dzieci pracowników ambasady i polskich
firm, którzy zostali oddelegowani służbowo do pracy za granicą. W 1979
r. przekształcono go w szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące, realizujące uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego,
historii Polski, geografii Polski i matematyki. Stale powiększała się liczba
dzieci, zwłaszcza od czasu, kiedy naukę mogły pobierać też dzieci polonijne.
W 1996 r. nadano szkole imię króla Jana III Sobieskiego, a w 1999 —
przekształcono dotychczasową Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące w Zespół Szkół, obejmujący swoim zakresem sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum i trzyletnie liceum ogólnokształcące.
Na początku zajęcia odbywały się w budynku Ambasady Poskiej, a następnie w Domu Polskim przy Boerhaavegasse 25. W latach 1980-1993 gościny szkole udzielił Instytut Polski, ale przy wzrastającej liczbie uczniów
konieczne było znalezienie większych pomieszczeń. W 1993 r. Szkoła PolPOSTSCRIPTUM 2005
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ska przeniosła się do Kollegium Kalksburg, jednej z najbardziej renomowanych i najstarszych szkół austriackich.
Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół w Wiedniu jest Minister Edukacji i Nauki, natomiast nadzór w zakresie spraw administracyjnych i finansowych sprawuje Dyrektor Zespołu Szkół Dla Dzieci Obywateli Polskich Cza-sowo Przebywających za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul.
Solec 57. Funkcjonowanie szkoły reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 2 września 2004 r. w sprawie organizacji
kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.
Nauczanie jest bezpłatne, szkoła w całości jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w Polsce. Znaczną pomoc w wyposażeniu szkoły i organizowaniu imprez szkolnych stanowią środki pozabudżetowe gromadzone przez Radę Rodziców oraz darowizny sponsorów.
Władze austriackie nie mają bezpośredniego wpływu na sposób funkcjonowania szkoły, co nie oznacza, iż szkoła nie utrzymuje kontaktów
z partnerami austriackimi. Odbywają się np. spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół austriackich, do których chodzą polskie dzieci. Z udziałem dyrektora Szkoły Polskiej zorganizowano dwa seminaria dla nauczycieli szkół obcych, wyjaśniające zasady reformy systemu edukacji, istotę
podstawy programowej, prezentujące polskie podręczniki i materiały dydaktyczne. Dzię-ki przychylności zaprzyjaźnionych dyrektorów udało się
m.in. znaleźć miejsca w szkołach dla dzieci, które przyjechały do Austrii
bez znajomości języka niemieckiego. Współpracujemy też w zakresie pokonywania trudności adaptacyjnych uczniów, wymiany doświadczeń (np.
realizacja wspólnej lekcji na temat baśni), promocji Polski w Austrii.
Szkoła ma dobre warunki lokalowe — dysponujemy pracowniami: polonistyczną i geograficzną oraz salą nauczania początkowego, biblioteką,
pokojem nauczycielskim, gabinetem dyrektora, reprezentacyjnym holem historycznym oraz holem, gdzie rodzice mogą czekać na dzieci. Dodatkowo
wynajmowane są sale w szkole austriackiej.
Biblioteka liczy ok. 10 000 książek oraz wiele kaset filmowych i nowoczesnych pomocy naukowych, w tym edukacyjnych programów komputerowych. Nauczyciele i uczniowie mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt
audiowizualny i komputerowy. Możemy poszczycić się zbiorem ciekawych
eksponatów poświęconych patronowi szkoły królowi Janowi III Sobieskiemu i jego epoce oraz kolekcją strojów i przedmiotów regionalnych.
Szkoła realizuje dwa warianty nauczania:
1. System kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego,
historii Polski i geografii Polski oraz kształcenia zintegrowanego
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w klasach młodszych — 1 raz w tygodniu po południu lub w sobotę przed południem.
2. System kształcenia na odległość w zakresie tych samych przedmiotów, ale w zmniejszonej liczbie godzin, dla dzieci mieszkających
w dużej odległości od szkoły (cała Austria, Słowenia, Słowacja,
Chorwacja). Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Uczniowie
piszą prace kontrolne oceniane w Warszawie, a na koniec semestru
i roku szkolnego zdają egzaminy klasyfikacyjne.
Obowiązuje ten sam program nauczania, co w Polsce, te same podręczniki.
Szkoła pracuje w systemie klasowo-lekcyjnym, obecnie mamy 2 klasy
0, 12 oddziałów klasowych w szkole podstawowej, 3 — w gimnazjum i 3
w liceum. Wszystkie dzieci równolegle uczęszczają do szkół obcych, gdzie
realizują podstawowy obowiązek szkolny.
Zatrudnionych jest 16 nauczycieli, wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje pedagogiczne. Jedyną osobą delegowaną z Polski jest dyrektor wyłaniany w drodze konkursu, natomiast pozostali nauczyciele rekrutują się
spośród osób zamieszkałych obecnie w Austrii.
Mimo małej ilości godzin lekcyjnych, przekazujemy uczniom wiedzę,
zgo-dnie z „Podstawą programową” i kształtujemy ich umiejętności, ze
szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. Staramy się tak pracować, żeby nauka w naszej szkole pomagała zarówno dzieciom wracającym do kraju w kontynuowaniu edukacji na różnych etapach kształcenia,
jak i przyjeżdżającym z Polski w znalezieniu swojego miejsca w obcym
środowisku, w rozwiązywaniu trudnych, problemowych sytuacji. Dążymy
do tego, aby w okresie pobytu za granicą uczniowie nadal kształcili umiejętności w zakresie ję-zyka polskiego, a po powrocie do kraju w miarę szybko zasymilowali się z grupą rówieśniczą i podjęli naukę na dalszym etapie
edukacyjnym. Z taką samą troską traktujemy dzieci Polaków lub osób pochodzenia polskiego prze-bywających na stałe za granicą, umożliwiając im
poznawanie języka polskiego, polskiej literatury i tradycji, historii Polski
i geografii Polski. Dbamy o to, aby uczniowie mieli świadomość zarówno
związków polsko-europejskich, jak i odrębności narodowej. Troszczymy
się o kształtowanie postaw patriotycznych i wychowanie naszych uczniów
na prawych ludzi. Dużego wysiłku wymaga od nauczycieli praca w licznych zespołach klasowych obejmujących uczniów pochodzących z różnych
środowisk, o zróżnicowanym poziomie zdolności, ale też o różnych potrzePOSTSCRIPTUM 2005
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bach edukacyjnych i różnym poziomie opanowania praktycznej znajomości języka polskiego.
Działalnością wspierającą proces dydaktyczny jest np. objęcie systematyczną opieką logopedyczną wszystkich uczniów klas młodszych (dzięki
współpracy z dr Lilianą Madelską z Uniwersytetu Wiedeńskiego), indywidualizacja metod nauczania, wprowadzanie metod aktywizujących. Bardzo
istotna jest też integracja środowiska uczniowskiego ze szkołą, wywoływanie na tyle silnej motywacji uczenia się, aby uczniowie chcieli podejmować trud nauki w dwu szkołach i rozumieli płynące z tego korzyści. Aby
stworzyć nauczycielom możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
organizowane są szkolenia z udziałem edukatorów i metodyków z Polski
(m.in. w zakresie metod aktywizujących, kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych, ewaluacji pracy szkoły). Sprawnie działa WDN. Prowadzony w szkole proces mierzenia jakości oraz ewaluacja sprzyjają podnoszeniu efektywności kształcenia oraz ułatwiają rozwiązywanie specyficznych trudności dy-daktyczno-wychowawczych szkoły zagranicznej.
Działalność dydaktyczno-wychowawcza
Działalność szkoły jest podejmowana na miarę możliwości i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem sytuacji, w której wszyscy uczniowie uczą się
w dwóch szkołach, a w Szkole Polskiej spędzają ograniczoną ilość czasu.
Musimy często odgrywać rolę ośrodka dydaktycznego, kulturalnego i opiniotwórczego. Celem jest ukształtowanie dojrzałej postawy u jak największej liczby uczniów jeszcze przed zakończeniem obowiązującego cyklu
kształcenia, tym bardziej, że wielu uczniów realizuje naukę jedynie przez
czas okre-ślony. W tej działalności wspierają nas rodzice, których udało
się przekonać, jak dużą wartość może mieć wzrastanie w środowisku wielokulturowym, przy zachowaniu własnej tożsamości narodowej.
Kształtowaniu postaw społecznych uczniów służą podejmowane przez
nas akcje, np. pomoc dla Domu Dziecka w Józefowie oraz dla polskiej szkoły we Lwowie, której przekazano środki na wyposażenie sali lekcyjnej dla
dzieci młodszych.
Propagowaniu polskiej kultury, podtrzymywaniu znajomości tradycji służą różnorodne imprezy oraz zwyczaje szkolne, np. obchody rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej na Kahlenbergu i wyzwolenia obozu koncentracyjnego
w Gusen i Mauthausen, pasowanie na ucznia, spotkania wigilijne i wielkanocne, studniówka, powitanie wiosny, święto patrona szkoły, pożegnanie
absolwentów, zjazdy absolwentów szkoły (należące do rzadkości w szkołach zagranicznych).
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Warto wymienić również konkursy (np. „Poloniada”, własnej twórczości, projekt pomnika Jana III Sobieskiego, znajomosci baśni, recytatorskie),
ankiety pozwalające rozpoznać tożsamość narodową (np. „Moja Ojczyzna,
moje dwie Ojczyzny”, „Dwie szkoły, dwa języki”), kwestionariusze kompetencji językowych, wycieczki dydaktyczne (np. szlakiem Piastowskim),
wieczornice (patriotyczne, wieczory poezji współczesnej) i apele, spektakle teatralne i koncerty, spotkania z pisarzami (np. z Czesławem Miłoszem,
Hanną Krall, Ernestem Bryllem, Tadeuszem Różewiczem, Ewą Lipską).
Współpraca ze środowiskiem
Szkoła Polska w Wiedniu pełni nie tylko funkcje dydaktyczne, ale jest
też ważnym ośrodkiem opiniotwórczym, a nawet kulturotwórczym. Od ponad 25 lat stanowi miejsce, w którym nie tylko prowadzony jest proces dydaktyczny, ale też odbywają się różnorodne imprezy kulturalne, sprawnie
działa biblioteka i wideoteka szkolna, gdzie można wypożyczyć potrzebne
książki i poznać nowości literackie oraz filmowe, obejrzeć polski program
telewizyjny, spotkać innych Polaków i porozmawiać z nimi, często odreagowując stres funkcjonowania w obcym środowisku. Pamiętając o tym,
trzeba znaleźć czas na rozmowy i z uczniami, łagodząc ich trudności adaptacyjne i stresy, i z rodzicami, którzy często oczekują pomocy w załatwieniu przyjęcia do szkoły austriackiej, a czasem pośrednictwa w kontaktach
z nauczycielami austriackimi (chociażby ze względu na nieznajomość języka niemieckiego), a często zwykłej rozmowy o ich problemach i kłopotach. Ponadto szkoła stanowi ważny element tożsamości narodowej Polonii i jest istotnym argumentem w staraniach o uzyskanie przez Polaków
statusu mniejszości narodowej w Austrii. Natomiast dzieciom wracającym
do kraju daje poczucie bezpieczeństwa i świadomość, jak funkcjonuje taka
placówka w porównaniu ze szkołą austriacką.
W zakresie współpracy ze środowiskiem możemy pochwalić się wieloma osiągnięciami, ale z konieczności ograniczę się do kilku przykładów.
Współpracujemy z Ambasadą RP (wykazującą bardzo duże zainteresowanie i pomoc dla szkoły), Instytutem Polskim, Stacją PAN, ODN w Warszawie, organizacjami polonijnymi np. Związkiem Polskich Sportowców, Forum Polonii, Strzechą. Organizujemy coraz więcej integracyjnych imprez
otwartych np. „Dzień otwartych drzwi”, „Niedziele z językiem polskim”,
„Sportową niedzielę”, „Dzień Dziecka”. Procesowi integracji służą też spotkania z dyrektorami i nauczycielami szkół austriackich poświęcone problemom edukacyjnym.
Aktywną działalność prowadzi Klub Młodego Europejczyka, goszczący m.in. Panią Ambasador prof. dr hab. Irenę Lipowicz oraz organizujący
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prezentacje Polski w szkołach austriackich. Przedstawiciele Klubu brali też
udział w XI Spotkaniach Europejskich w Warszawie. Dobrze rozwija się
współpraca z władzami Miasta Wiednia i posłem K. Donabauerem, przewodniczącym Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej.
Sukcesem okazały się występy dziecięcego zespołu folklorystycznego
„Trojak”, np. podczas międzynarodowego festiwalu „Esperantella”, także
w Czechach na imprezie „Dzieci budują mosty między narodami” oraz prezentacja kolęd i zwyczajów wigilijnych w szkołach austriackich. Warto wymienić również przedstawienia grupy teatralnej, poświęcone Janowi III Sobieskiemu oraz warsztaty teatralne poświęcone poezji Wisławy Szymborskiej (w reż. M. Noconia) zorganizowane z Towarzystwem Teatralnym
„Drogi Cza-su” z Kudowy, pod kierunkiem T. Helińskiego.
Ważnym wydarzeniem był jubileusz dwudziestolecia pracy szkoły zorganizowany pod Patronatem Stacji PAN w Wiedniu oraz dwudziestopięciolecia w październiku 2004 r., wizyta małżonki Prezydenta RP, Jolanty
Kwaśniewskiej oraz spotkania np. z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim, minister Barbarą Labudą, ministrem Tadeuszem Szulcem, marszałkiem Senatu Longinem Pastusiakiem.
O rosnącym znaczeniu szkoły i zrozumieniu jej roli w środowisku polskim świadczą:
— audycje Radia Katowice
— 3 programy TV Polonia poświęcone pracy szkoły
— program austriackiej stacji telewizyjnej ORF na temat sytuacji
Polaków w Austrii, w której podkreślono, jak wielką szansą jest możliwość nieodpłatnej nauki w Szkole Polskiej i jak wiele możliwości
daje funkcjonowanie w środowiskach wielokulturowych
— artykuły w prasie polonijnej, „Gazecie Nauczycielskiej”, „Dyrektorze Szkoły” w Polsce.
Niezwykle ważne w szkole zagranicznej jest łączenie funkcji dydaktycznych i wychowawczych oraz znalezienie modelu pracy z uczniami pochodzącymi z różnych środowisk społecznych i narodowościowych. Mała liczba
godzin dydaktycznych powoduje konieczność kształtowania umiejętności
w miejsce przekazywania wiedzy encyklopedycznej, dokładnego planowania i efektywnego wykorzystania każdej jednostki lekcyjnej, motywowania nauczyciela i ucznia do wytężonej pracy, przygotowania do procesu samokształcenia, indywidualizacji metod pracy i wymagań. Przeprowadzane
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mierzenie jakości pracy szkoły wskazuje, że uczniowie nasi dobrze radzą
sobie z funkcjonowaniem w społeczeństwie wielokulturowym, nie mają problemów z komunikowaniem się, pracą grupową i posługiwaniem się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.
W klasach młodszych w większości są to dzieci dwujęzyczne, co wpływa
na sposoby pracy i dobór materiału. Problemy pogłębiają się w klasach
starszych, ponieważ coraz trudniej jest pogodzić naukę i obowiązki w dwu
szkołach. Pojawiają się też techniczne problemy z takim ułożeniem planu
lek-cji, aby wszyscy mogli w nich uczestniczyć systematycznie (szkoły austriackie organizują wiele zajęć popołudniowych).
W naszej placówce zdecydowanie przeważają dzieci polonijne (im
młodsze roczniki, tym więcej dzieci urodzonych w Austrii, częstsze też
zjawisko rodzin mieszanych). Coraz większa liczba uczniów wiąże swoją
przyszłość z Austrią, a skoro „nie grozi” powrót do szkoły w kraju, to dlaczego właściwie chodzić do dwu szkół? Motywacje bywają różne — dominuje szukanie własnych korzeni, potrzeba pogłębienia wiedzy o kraju
rodziców (lub dziadków) i kontaktu z rówieśnikami, posługującymi się tym
samym kodem kulturowym i emocjonalnym, perspektywa pracy na rynkach
wschodnich, czasem przymus ze strony rodziców. Natomiast rodzice oczekują często, że to właśnie szkoła przejmie za nich odpowiedzialność za
podtrzymywanie tożsamości narodowej. Największe zainteresowanie nauką
jest w klasach najmłodszych — to okazja do zdobycia umiejętności poprawnego mówienia i pisania po polsku. Potem pojawiają się trudności i wątpliwości — jak pogodzić naukę w dwu szkołach, jakie zajęcia dodatkowe
wybrać, a z jakich zrezygnować, na co kłaść nacisk?
Poza przystosowaniem się do nauki w dwu szkołach, dodatkowym problemem jest zróżnicowanie poziomu umiejętności językowych, ponieważ
przychodzą do nas zarówno dzieci mówiące poprawnie po polsku, jak i mieszające dwa języki, posługujące się gwarą itd. Tak więc zanim zaczniemy
„realizować program”, musimy nauczyć poprawnego języka polskiego.
Jakie zadania spoczywają w takiej sytuacji na nauczycielach?
Chciałoby się przypomnieć słowa niemieckiego uczonego Humboldta:
„Nie uczcie języka ani o języku — stwarzajcie możliwości jego rozwoju”
i dokonać ich parafrazy — w szkołach polskich działających za granicą konieczne jest, aby zarówno uczyć języka polskiego (będącego dla niektórych ucz-niów już językiem drugim, jeśli nie językiem obcym), uczyć o
języku, ale też stwarzać możliwości posługiwania się nim w różnych dziedzinach (nie tylko komunikacji potocznej, znanej z domu), a następnie jego
rozwoju. Należy zdać sobie sprawę, że dla wielu uczniów właśnie szkoła
polska (ewentualnie polski kościół, czasem dom rodzinny, pod warunkiem
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że nie jest to rodzina mieszana) jest jedynym miejscem, gdzie mówi się po
polsku. Warto pamiętać, że również dzięki językowi, poprzez skuteczne
komunikowanie się, zaspokajamy nasze potrzeby nie tylko intelektualne,
ale głównie emocjonalne, w tym potrzebę bezpieczeństwa i akceptacji.
Wiąże się z tym także problem poszukiwania korzeni, „małych ojczyzn”,
odnajdywania miejsca w świecie. Najtrudniejszą sytuację emocjonalną przeżywają dzieci, którym rodzice próbują „odciąć” kontakt z Polską, a które
nie mogą odnaleźć się w środowisku obcym.
Kiedy zadaliśmy uczniom pytanie o to, który kraj uważają za swoją ojczyznę, padały różne odpowiedzi. Dla większości uczniów pozostała nią
Pol-ska, ale wiele osób dzieliło się wątpliwościami i próbowało znaleźć
kompromis, pytając, czy można mieć dwie ojczyzny i czy koniecznie trzeba wybierać? A może wystarczy być po prostu Europejczykiem? Podobnie
jest ze stosunkiem do języka polskiego — dla wielu uczniów pozostał językiem pier-wszym, ojczystym (tym bardziej że pokolenie rodziców nie
powinno mieć już żadnych powodów do emocjonalnego odrzucania tego,
co łączy się z polskością). Język polski (nawet, jeśli sprawia coraz więcej
trudności) pozostaje językiem bliższym emocjonalnie — to język wyrażania emocji (także modlitwy), kontaktów z najbliższymi, wspomnień dzieciństwa i wizyt u rodziny w Polsce. Język niemiecki jest traktowany jako
język drugi (ale nie jako język obcy), konieczny dla dobrego funkcjonowania w obcym środowisku. Im młodsze dzieci, tym częściej odpowiadają,
że nie odczuwają różnicy — to są dwa języki ojczyste, którymi posługują
się równie dobrze, w za-leżności od sytuacji i otoczenia (a czasem niestety znacznie lepiej językiem niemieckim). Okazuje się więc, że można mieć
dwa języki ojczyste, choć może brzmi to paradoksalnie.
Dwujęzyczność może wzbogacać osobowość dziecka, ale konieczne jest,
aby wynosiło ono z domu znajomość języka polskiego, którego prestiż powinien być podtrzymywany przez rodziców i nauczycieli. Dziecko winno
cenić swój język macierzysty i być zainteresowane nabywaniem kolejnych
umiejętności, co nie przekreśla posługiwania się językiem obcym. Dwujęzyczność daje szansę dobrego funkcjonowania w nowym środowisku, jak
i pozwala zachować własne korzenie. W Austrii istnieją sprzyjające warunki,
aby osiągnąć dwujęzyczność i dwukulturowość (liczna Polonia, bliskość
kraju, bogata oferta kulturalna, możliwość korzystania ze szkoły i licznych
kursów języka polskiego).
Język drugi jest przyswajany zawsze w środowisku naturalnym (odbywa się to podobnie jak proces przyswajania języka ojczystego przez małe
dziecko), natomiast język obcy nauczany jest w warunkach sztucznych.
W związku z tym możemy mówić o dwu procesach takich, jak uczenie się
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języka i nabywanie mowy, co wbrew pozorom nie jest tożsame, choć może
prowadzić do podobnego efektu.
Dzieci przyjeżdżające do Austrii (zwłaszcza młodsze) mają niepowtarzalną szansę poznania języka niemieckiego właśnie jako języka drugiego,
a nie obcego, ponieważ uczą się go przede wszystkim poprzez kontakty z
rówieśnikami i pobyt w obcym środowisku, a nie tylko w szkole. Zatem
można powiedzieć, że następuje właśnie naturalne nabywanie mowy, co
gwarantuje (w większości przypadków) bezproblemowe posługiwanie się
językiem.
Naturalnie najlepszą motywację stanowi autentyczna potrzeba funkcjonowania w nowym środowisku. Warto jednak pamiętać, że może pojawić
się tzw. zamrożona kompetencja (zarówno w języku polskim, jak i obcym),
kiedy użytkownik osiąga pewien poziom potrzebny do codziennej komunikacji, przyzwyczaja się do niego, jest akceptowany i przestaje odczuwać
bodźce do jakichkolwiek zmian (nawet jak ma świadomość, iż nadal popełnia błędy, a czasem wręcz mówi coraz gorzej). Taka sytuacja daje się
zaobserwować również w przypadku języka polskiego, kiedy po wyjeździe
z Polski nie wkłada się odpowiedniego wysiłku w bogacenie języka i opiera
się na umiejętnościach zdobytych w kraju, co nie wystarcza na długo,
zwłaszcza w sytuacji dzieci niemających jeszcze mocno utrwalonych nawyków ję-zykowych. Jak zwykle, konieczny jest „złoty środek” — rozbudzenie zainteresowania dla nauki innych języków, ale też utrwalanie szacunku dla języka ojczystego i tworzenie wspólnej dla różnych pokoleń
płaszczyzny porozumienia, którą może stać się też „Ojczyzna — Polszczyzna” (J. Tuwim). Jeśli rodzice nie przekazują dzieciom swojego dziedzictwa kulturowego i językowego, powstaje trudna do wyrównania przepaść i
różnica pokoleniowa. Czę-sto dopiero po latach okazuje się, że pozbawienie kontaktu z językiem polskim jest boleśnie odczuwane przez młodych
ludzi, którzy z trudem próbują ten brak nadrobić.
Niestety, po przyjeździe do obcego kraju rodzice często zaniedbują troskę o język polski, starają się za wszelką cenę wprowadzić szybko język
obcy, aby zapewnić sukces w szkole austriackiej. Jest to zrozumiałe, ale
należy pamiętać o pewnych niebezpieczeństwach. Otóż przy nauce języka
konieczne są dobre wzory, nie wolno uczyć z błędami, a to często obserwujemy, słysząc rodziców rozmawiających z dziećmi po niemiecku bez zachowania reguł poprawnościowych, ze złą wymową i akcentem. Kolejnym
problemem może być zjawisko tzw. interferencji, zwłaszcza przy nauce podobnych języków, co oznacza wpływy fonetyczne, słownikowe i składniowe. Słabsze zakłócenia występują, gdy mamy dobrze ukształtowaną znajomość języka macierzystego. W naszej sytuacji zwykle wpływy te dają się
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zaobserwować raczej w kierunku oddziaływania na język polski, z racji zdecydowanej dominacji języka niemieckiego.
Zjawisko rozdzielania języków daje się także zaobserwować w polskiej
szkole. Na lekcjach uczniowie rozmawiają z nauczycielami i kolegami po
pol-sku, ale już podczas przerw, kiedy bawią się z rówieśnikami, przechodzą au-tomatycznie na język niemiecki. Podobnie bywa z różnymi odmianami terytorialnymi języka polskiego lub gwarami. Szkoła jest odczuwana jako miejsce, w którym należy posługiwać się poprawną polszczyzną
i niestety jest czasem jedynym miejscem, gdzie zwraca się na to uwagę.
Gdy dziecku brakuje sytuacji lub osoby z danym językiem lub kiedy używa się dwóch języków równocześnie, występuje zwykle mieszanie kodów.
Kiedy przerwiemy rozwój języka w wieku 10-12 lat powstają trwałe
szkody, bowiem nawyki z lat młodszych są mało trwałe, ulegają zapomnieniu i wyparciu — odnosi się to w naszym przypadku zarówno do języka
obcego, jak i macierzystego. Zjawisko to daje się zaobserwować choćby
wśród dzieci, które po wyjeździe z kraju nie podjęły nauki w polskiej szkole
lub szybko przerwały naukę, a posługiwanie się językiem polskim ograniczyły do rozmów z rodzicami w przekonaniu, że język, posługiwanie się
językiem ojczystym stanowi trwałą, raz na zawsze nabytą kompetencję.
Tymczasem w krótkim czasie język niemiecki zaczyna dominować i trwale wypierać język polski (akcent, ubogie słownictwo, kalki językowe, składnia). Wpływy języka obcego pojawiają się prawie niepostrzeżenie, np. zaczyna się używać zaimków osobowych przed formami osobowymi czasownika (ja idę, on pisał), powstają problemy z używaniem zaimka „swój”
(podwójny sens zdania: „On bierze swój zeszyt” czy „On bierze jego zeszyt”), zmienia się szyk zdania (ze względu na ściśle określoną pozycję
orzeczenia w języku niemieckim), pojawiają się problemy z ortografią i
poprawnym formułowaniem myśli, choć równocześnie trzeba przyznać, że
poznałam wiele osób długo przebywających w Austrii, które nadal mówią
piękną polszczyzną. Ogromne problemy sprawia też poprawna wymowa.
W naszej skomplikowanej sytuacji dydaktycznej powstaje więc pytanie, jak uczyć języka polskiego — jako ojczystego czy jako obcego, przy
czym oczywiście Szkoła Polska jest zobowiązana do pracy zgodnie z polskim sys-temem oświatowym, co zmusza do respektowania polskich programów nauczania, ale szukania zarazem różnych rozwiązań dydaktycznych, ułatwiających pracę zarówno z osobami, które niedawno przyjechały z Polski, jak i z dziećmi dwujęzycznymi oraz tymi, którym bliższy jest
już język niemiecki.
Nie znając specyfiki pracy szkoły zagranicznej, trudno jest wyobrazić
sobie, jak dużą rolę ona odgrywa, skupiając dzieci w wieku od lat 6 do 19
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oraz ich rodziców. Z radością mogę powiedzieć, że daje się wyraźnie odczuć wzmocnienie pozycji i autorytetu szkoły oraz mojego jako dyrektora.
Wydaje się, że nie tylko podniósł się poziom nauczania, ale też udało się
nawiązać owocne kontakty z przedstawicielami różnych instytucji, stworzyć ze szkoły znaczące miejsce na mapie polskich instytucji w Austrii.
Mgr Hanna Kaczmarczyk
Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego
przy Ambasadzie RP w Wiedniu
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Magdalena Szelc-Mays
Coœ Wam powiem.
Kilka uwag o moich podrêcznikach
TAŃCE MALOWANE
Tańce malowane. Podręcznik dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ilustracje: Hanna Olewicz-Legutko. Opracowanie muzyczne: Maurycy Polaski. Wyd. TAiWPN Universitas. Kraków 2003.
Podręcznik pt. Tańce malowane pisałam z myślą o najmłodszych uczniach sobotnich szkół polonijnych. Pracowałam w takiej szkole w USA na
przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Było to bardzo ważne doświadczenie w moim życiu. Spotkałam w tej szkole ludzi niezwykłych,
którzy pełni idealizmu i patriotyzmu walczyli o każdego polskiego ucznia
i jego „polską duszę”, a także takich, którzy znaleźli się tam całkiem przypadkowo. Jednym z zadań stawianych nauczycielom naszej szkoły było
nauczanie war-tości patriotycznych. Próbowano realizować to zadanie za
pomocą recytowania Bogurodzicy i omawiania sentencji w rodzaju „na obcymśmy wyraju wyrosłe pisklęta”. W klasach młodszych obowiązywały
wtedy podręczniki wydane przez Macierz Szkolną w Londynie. Z tych podręczników wyłaniał się obraz Polski zgrzebnej i umęczonej, podczas gdy
za oknem rozpościerała się Kalifornia, jeden z najbogatszych regionów
świata. Szkoła była mała i ciasna, bo lekcje odbywały się w budynku parafii polskiej. W ogólnie pod-niosłej atmosferze było niewiele miejsca na
zabawę i beztroskę. Mimo ogromnego szacunku, jaki miałam dla najstarszych nauczycieli — organizatorów szkoły, ludzi nadzwyczajnych, odda-
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nych sprawie ojczyzny i kryształowo szlachetnych, wydawało mi się, że w
życiu szkoły musi się znaleźć miejsce na zabawę i radość.
Pomysł z wykorzystaniem polskich tańców narodowych do nauki polskiego wydał mi się dobry, bo daje on możliwość połączenia nauczania
socjo-kulturowego z zabawa ruchową.
Treść podręcznika poświęcona jest pięciu polskim tańcom narodowym
i trzem regionalnym, pochodzącym z okolic najliczniejszej emigracji z
Polski. Niewiele krajów może się poszczycić posiadaniem choćby jednego tańca narodowego, a my mamy ich aż pięć! Do niedawna umiejętność
wykonywania tych tańców była obowiązkowa dla każdego wykształconego Polaka i były one ujmowane w programach uroczystości i oficjalnych
bali. Do dziś na balach pozostał jedynie polonez, ale za to każdy zorganizowany zespół taneczno-folklorystczny ma w swoim repertuarze wszystkie te tańce. Polskie tańce narodowe różnią się charakterem i funkcją socjalną. Polonez, pełen dostojeństwa i godności, jest zaproszeniem wszystkich obecnych do wspólnej zabawy, bez względu na wiek i status, aczkolwiek pierwsze pary przewidziane są dla osób traktowanych z najwyższym
szacunkiem. Mazur to taniec, który – jako pokaz męskiej sprawności i siły
oraz wdzięku tańczących kobiet – był najważniejszym tańcem wieczoru,
punktem kulminacyjnym balu. „Biały mazur” zamykał zabawę nad ranem.
Krakowiak to z kolei demonstracja wigoru, radości ze wspólnej zabawy, a
wcześniej stanowił ten taniec po-kaz krakowskiej dumy i bogactwa stroju.
Oberek jest tańcem dla grupy, miał więc funkcję mocno integrującą. Żywiołowość tego tańca pozwalała młodym ludziom na wyładowanie nadmiaru
energii. Kujawiak, piękny i liryczny, grany po oberkach, pozwalał odpocząć i złapać oddech. Tańcom ludowym towarzyszyły z reguły przyśpiewki i piosenki.
Starałam się pamiętać o podstawowych regułach zabawy ludowej przy
konstrukcji podręcznika. Podzieliłam książkę na dwie części: dla ucznia
i nauczyciela. W części dla dzieci ujęte są słowa piosenek ludowych i zapis nutowy ich melodii, a także rysunki do kolorowania przedstawiające
tańczące pary w strojach ludowych lub odpowiednich dla danego tańca.
Część druga przeznaczona jest dla uczących lub dzieci nieco starszych. W
tej partii jest krótki opis tańca, stroju, w jakim jest on wykonywany oraz
zamieszczone są tam rysunki przedstawiające podstawowe figury charakterystyczne dla omawianego tańca.
Dla każdego z tańców została opracowana tzw. zabawa integracyjna.
Tań-ce i zabawy integracyjne mają swój rodowód w pedagogice zabawy.
Osobiście żywię głęboki szacunek dla tej metody nauczania i uważam ją
za skuteczną w nauczaniu zarówno dzieci jak i dorosłych. Tańce integraPOSTSCRIPTUM 2005
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cyjne nie zachowują reguł tańców ludowych, w których inne role przewidziane są dla kobiet a inne dla mężczyzn. Tańce integracyjne wykonują
WSZYSCY, bez podziału ze względu na płeć lub wiek. Taka zabawa polega na przećwiczeniu bądź tylko pokazaniu dwóch, trzech figur, a następnie na opowiadaniu przez nauczyciela historyjki, którą dzieci ilustrują tańcem.
Bardzo lubię kujawiaka, w przeciwieństwie do wielu nauczycieli, którzy zarzucają mu smętek i nudę. Uważam, że jest liryczny i pełen wdzięku
i reklamuję go jako „taniec dla zakochanych”. Najpierw demonstruję
uczniom szerokie, miękkie ruchy rękami w rytm kujawiaka, pokazuję figury „od się do się”, „kolebaną” i „okienko”. Potem włączam piosenkę z
płyty i opowiadam historyjkę o życiu Kujawian. Słuchacze wykonują kolejne ruchy i figury, podczas kiedy ja mówię: teraz siejemy zboże, kołyszemy dziecko, plotkujemy z kumą itd.
Wykorzystuję tańce integracyjne także na zajęciach ze studentami i
mogę zapewnić, że dają one dużo radości także dorosłym. Natomiast w czasie re-gularnych zajęć językowych często odtwarzam nagrania artystycznych wer-sji tańców polskich (np. Chopina, Paderewskiego, Bacewiczówny), a zadaniem słuchaczy jest zidentyfikowanie jednego z pięciu tańców,
który był motywem utworu.
Do podręcznika dołączona jest płyta CD z nagranymi przez dzieci piosenkami oraz melodiami ludowymi. Wybrane piosenki są na ogół znane,
po-pularne i pamiętane z wakacji w Polsce, a na pewno znane przez starszych domowników. Aranżacja muzyczna jest odpowiednio długa, aby zabawę in-tegracyjną można było wykonać, często nawet kilka razy.
W zestawie są też kolorowe karty do gry w „Piotrusia”, przedstawiające pary tancerzy w popularnych strojach ludowych. Karty należy wyciąć
z plansz przed użyciem.
Ogromną przyjemność sprawiła mi wiadomość, że Tańce malowane służą także polskim nauczycielom nauczania początkowego i przedszkolnego. Recenzentka książki, dr R. Ławrowska, która jest wykładowczynią na
krakowskiej Akademii Pedagogicznej, zakwalifikowała mój podręcznik jako
przydatny dla nauczycieli nauczania początkowego.
COŚ WAM POWIEM
Coś wam powiem... Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich.
Wyd. TAiWPN Universitas. Kraków 2002.
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Podręcznik pt. Coś wam powiem... został napisany dla studentów, którzy poznali już gramatyczne podstawy języka polskiego i chcieliby rozwinąć swoją umiejętność mówienia.
Po początkowym okresie uczenia się języka obcego zazwyczaj przychodzi czas na refleksję językową, chęć pokazania, że zna się pewne reguły
językowe życia towarzyskiego i umie się nimi posługiwać. Materiał zebrany w książce oparty jest na pracy doktorskiej Urszuli Czarneckiej, która
sklasyfikowała i pogrupowała polskie funkcje językowe, opierając się na
pracach teoretyków angielskich.
1. Przystępując do pracy nad podręcznikiem, nie miałam poczucia, że
są funkcje językowe ważniejsze i mniej ważne. Miałam nadzieję, że książkę uda się wydać w formie 20 małych zeszytów, obejmujących poszczególne rozdziały i spiętych w segregator, aby uczący się mogli sami ułożyć
je w odpowiadającej im kolejności. Wydaje mi się bowiem, że na początku kursu powinno się przedyskutować ze studentami spis treści i zachęcić
ich do samodzielnego zestawienia programu według tego, co dla nich jest
istotne lub w ogóle wybrać do przerobienia tylko te tematy, które uznają
za użyteczne. Oczywiście mam świadomość, że nie wszyscy studenci lubią
podejmować takie decyzje i wolą, aby to nauczyciel wskazał im to, co najważniejsze. W nie-których przypadkach proszę uczących się, aby ocenili
w skali 1-5 przydatność wymienionych w spisie treści rozdziałów. Najczęściej najwyższe oceny uzyskuje rozdział o wyrażaniu złości, a najniższe o
składaniu życzeń i gratulowaniu.
2. Kolejne rozdziały podręcznika przewidziane były raczej jako scenariusze do zajęć niż materiał do systematycznego „przerabiania”. Zależało
mi na tym, aby wzmocnić radość mówienia, a nie temperować ochoty do
wypowiadania się koniecznością wykonywania zadanych ćwiczeń. Chciałabym, aby tematy ćwiczeń traktowane były kreatywnie, czyli żeby czasem
były pre-tekstem do szerszego wypowiadania się przez uczących się.
3. Prowadząc zajęcia z tzw. komunikacji, staram się wykorzystywać
omawiany podręcznik na różne sposoby, aby nie wprowadzać rutynowego
porządku — chyba, że uczący się tego właśnie oczekują, bo i takie przypadki zdarzają się i należy je uwzględnić.
Weźmy na przykład rozdział III o pozyskiwaniu informacji.
Krótki tekst wstępny może być użyty jako: pretekst do dyskusji lub do
ćwiczenia umiejętności rozumienia ze słuchu. Jeżeli grupa jest odpowiednio zaawansowana i chętna do rozmowy na temat sposobów pozyskiwania
informacji we współczesnym świecie oraz możliwości wykorzystania ich,
to można zaproponować dyskusję lub krótkie wypowiedzi na takie tematy,
POSTSCRIPTUM 2005

·

2 (50)

157

jak: „ten ma władzę, kto ma informację”, „w przyszłości ludzie będą dzielili się na kasty według dostępu do informacji”, „jesteśmy, czy nie jesteśmy manipulowani przez media informacyjne”, „pesymista to optymista,
tylko dobrze poinformowany”, „brak wiadomości to dobra/zła wiadomość”,
„ludzie naprawdę szczęśliwi żyją bez telewizora”, „stopień rozwoju cywilizacji mierzy się szybkością przepływu informacji” itd. Można wybrać
jeden temat dla wszystkich lub dać każdemu ze studentów karteczkę z innym tematem i poprosić o krótką opinię na zadane pytanie/zagadnienie.
Gdy studenci nie są zainteresowani dyskusją, można użyć tekstu wstępnego do ćwiczeń ze słuchu. Można napisać na tablicy lub na kartce 2-3
py-tania, na które należy odpowiedzieć po wysłuchaniu tekstu nagranego
na taśmie lub zamazać na skopiowanym tekście co trzeci lub co piąty wyraz i poprosić o wpisywanie brakujących słów w miarę słuchania.
4. Fragment poświęcony związkom frazeologicznym zwykle zadawany
jest do samodzielnego przerobienia. Można poprosić o ułożenie zdań lub
krótkiego tekstu zawierającego dwa, trzy omawiane wyrazy.
5. Dział zawierający zwroty językowe uważam za ważny — to jest właśnie ta część, która pokazuje kulturowe różnice w języku. W języku mówionym funkcjonują dwie jego odmiany: ta, której używamy w rozmowie
z nieznajomą osobą i ta, którą posługujemy się w kontaktach z bliskimi i
kolegami. Ta druga jest pełna emocji, skrótów myślowych, idiomów i często zabawnych neologizmów. Przy omawianiu tej części odwołuję się do
doświadczeń własnych studentów. Pytam np. czy oglądali kiedykolwiek
telewizję w polskim domu. Co to znaczy: „daj ciszej”, „włącz, może coś
powiedzą”, „weź się ucisz, bo nic nie słyszę”. W książce bogactwo języka
jest z konieczności ograniczone, ale w zależności od poziomu zainteresowania i znajomości języka u uczących się można wykreować/opracować
ze studentami własny słownik zwrotów, związków frazeologicznych, idiomów, a nawet „powiedzonek” używanych w omawianych sytuacjach. Niektórzy lubią znać sło-wa slangowe, rozumieć podteksty i dwuznaczności.
Tę część często kopiuję, powiększam i wycinam podane w niej zwroty.
Studenci otrzymują losowo wybrane linijki ze zwrotami do użycia. Kiedy
two-rzą dialogi albo biorą udział w rozmowie, są zobligowani do użycia
otrzymanego zwrotu.
Innym razem jedna grupa konstruuje dialog/polilog, a druga kontroluje ilość użytych zwrotów. Rozmówki przygotowuję z nimi po wysłuchaniu
lub przeczytaniu następnej części, czyli „przykładów”.
6. Dział z przykładowymi dialogami bywa używany do „wojny z aktorami”, czyli sprawdzenia, czy studenci umieją przeczytać tekst lepiej niż
aktorzy uwiecznieni w nagraniu. Czasem zabawa udaje się znakomicie —
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miałam studentów, którzy „specjalizowali” się w nadzwyczaj dramatycznym czytaniu, za co bywali wyżej oceniani niż aktorzy. Przy słuchaniu i
czytaniu dialogów zawsze podkreślamy zwroty, które były wymienione w
poprzednim rozdziale.
Nagranych dialogów można używać do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, kopiując tekst i zamazując wybrane wyrazy. Wykorzystuję je także do
ćwiczeń fonetycznych na intonację zdaniową. Dopiero po zapoznaniu się
z dialogami przystępujemy do tworzenia własnych i zawsze oceniamy ilość
i jakość użytych zwrotów.
7. Ćwiczenia zamieszczone w kolejnym rozdziale mają być także pretekstem do rozmowy przy wykorzystaniu poznanych funkcji językowych.
Zdarzyło mi się jednak pracować z grupą, która uważała, że ćwiczenia są
po to, aby je wykonywać i w związku z tym przerobiliśmy je wszystkie
dokładnie, odpowiadając na każde pytanie. Miałam też grupę tak chętną
do mówienia, że na realizację ćwiczeń już nie starczało czasu. Ostatnie z
ćwiczeń przeznaczone jest do wysłuchania, a następnie odpowiedzenia na
przygotowane pytania.
Ponieważ podręcznik służy do nauczania komunikacji, a nie rozumienia ze słuchu, to pytania w ćwiczeniu nie są trudne ani szczegółowe. Ale
oczywiście można dopisać lub zadać kilka innych pytań i wykorzystać nagrane teksty do prawdziwych ćwiczeń na rozumienie ze słuchu.
Każdy rozdział zamyka propozycja gry czy zabawy. Osobiście często
sto-suję różne gry komunikacyjne w uczeniu mówienia i uważam, że są one
po-żyteczne, bo rozluźniają uczących się i pozwalają zastosować nabyte
umiejętności. Oczywiście uważam także i to ćwiczenie za przykładowe, zostawiając nauczycielowi wybór, czy chce z niego skorzystać, czy użyć innego rodzaju zabawy.
8. Jak sprawdzać stopień opanowania materiału.
Można sprawdzać studentów bardzo kreatywnie np. przez wykorzystanie ćwiczenia 11. Mogą to ćwiczenie wykonać sami lub z kolegą — kontrolując się nawzajem. Poza tym w każdym rozdziale jest jedno ćwiczenie
przygotowane właśnie z myślą o sprawdzaniu opanowania materiału. W rozdziale o informowaniu jest to ćwiczenie 8, w rozdziale IV jest to ćwiczenie 4 itd. Zawsze pozostają dialogi lub wypowiedzi na obrany temat i policzenie ilości zastosowanych zwrotów.
Podsumowując refleksje na temat możliwości wykorzystania podręcznika Coś wam powiem, chciałabym zaznaczyć, że najważniejszą umiejętnością, która powinna powstać po kursie, jest umiejętność odróżniania języka oficjalnego od nieformalnego oraz opanowanie kilku zwrotów charakterystycznych dla danej funkcji językowej. Niemniej istotne jest poszerzenie rozumienia ze słuchu i umiejętność rozpoznawania danej funkcji w
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Hanna Kaczmarczyk
Jeszcze o nauczaniu jêzyka polskiego
w Zespole Szkó³ Polskich w Wiedniu
I
W pracy z uczniami dobrze sprawdzają się następujące tematy:
1. Nauczyciel w szkole obcej, do której obecnie chodzisz, poprosił Cię
o wypowiedź na temat polskiej literatury pierwszej połowy XIX wieku. Co
mógłbyś powiedzieć swoim zagranicznym rówieśnikom, aby ich zachęcić
do sięgnięcia po utwory romantyczne? Zwróć się bezpośrednio do odbiorców.
2. W przeprowadzonych niedawno badaniach ponad 60% Polaków powiązało patriotyzm za stałą, wytrwałą pracą dla Ojczyzny, a tylko 20% —
z gotowością narażenia życia dla kraju. Jak Ty odpowiedziałbyś (odpowiedziałabyś) na pytanie, co oznacza dla Ciebie patriotyzm?
3. A gdzie on, ten mój kraj? — pytała dramatycznie Róża, bohaterka
Cudzoziemki M. Kuncewiczowej. Zastanów się nad problemem wyobcowania i jego różnymi przyczynami. Co znaczyło być cudzoziemcem/cudzoziemką dawniej, a co oznacza dzisiaj? Odwołaj się do analizy powieści
i Twoich refleksji związanych z pobytem za granicą.
4. Zainteresowanie budzą współczesne teksty poetyckie, dotyczące tematów postaw, stosunku do Ojczyzny i sytuacji człowieka współczesnego,
np. Ewy Lipskiej Kraj podobny do innych lub Wisławy Szymborskiej Życie
na poczekaniu.
5. Podane niżej cytaty potraktuj jako punkt wyjścia do napisania eseju
na temat współczesnej kultury, roli sztuki, sytuacji człowieka w świecie,
przemian cywilizacyjnych (wykorzystaj znajomość literatury współczesnej
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— co najmniej 4-5 przykładów). Możesz zająć inne stanowisko niż cytowani autorzy.
Mimo triumfów techniki współczesny świat nadal zawdzięcza swój koloryt sztuce, muzyce, poezji, a swoje najważniejsze hasła czerpie z historii
i literatury. (Rene Dubos)
Jesteśmy naprawdę sprawcami czynów, które spełniamy, nie zaś tylko
narzędziami różnych sił, jakie się w świecie ścierają, choć oczywiście, poddani jesteśmy prawom natury. (L. Kołakowski)
Co to jest literatura? Jest to zapis naszej kondycji. Tylko i wyłącznie
(...). Padam plackiem wobec cywilizacji, biję czołem przed nauką i podziwiam wiele innych rzeczy, ale jedyne, czegośmy się naprawdę dorobili, to
jest sztuka. Ona jest zapisem naszej obecności w galaktyce i wszechświecie. (T. Konwicki)
Objawiać sztukę, ukrywać artystę — oto cel sztuki. (O.Wilde)
Potrzebujemy książek, które działają na nas, jak nieszczęście. Bolesnych
niby śmierć człowieka, którego kochamy bardziej niż siebie samych, bolesnych jak samobójstwo; książka musi być toporem do wyrąbania morza,
które w nas zamarzło (F. Kafka)
Teatr absurdu jest teatrem ludzkiej samotności. Nie jest to jednak teatr
idei. Dramatopisarze interesują się nie ideami, ale tematem pustki, frustracji, rozpaczy, śmierci. („Dialog”)
Żeby się działo zło, nie trzeba czynić nic. Żeby się działo dobro, trzeba
coś robić, podejmować działania. (A. Szczypiorski)
„Kulturę można wyobrazić sobie jako wielki łuk, ogarniający wszystkie możliwe zainteresowania związane z różnymi okresami życia, ze środowiskiem, różnoraką działalnością człowieka. (...) Każde społeczeństwo
ludzkie dokonało wyboru w ramach swoich instytucji kulturowych (...).
Jedna kultura niemal nie uznaje wartości pieniądza, inna przyjmuje ją za
podstawę działania. (R. Benedict)
II
Uczenie uzupełniające i na odległość
Od 23 lat jestem nauczycielką polonistką i uczę obecnie klasę III LO
w systemie kształcenia uzupełniającego i na odległość. Jest to klasa z przewagą osób urodzonych w Austrii lub mieszkających w niej od dziecka, tak
więc mających coraz większe trudności z biegłym posługiwaniem się językiem polskim w jego różnych odmianach. Wiele osób zaczynających tę
klasę wróciło już do Polski, pojawili się nowi uczniowie przeżywający trudności adaptacyjne, proces integracji zespołu klasowego został zakłócony.
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Dzieci w większości reprezentują uzdolnienia matematyczne, co nie ułatwia zadania w nauce przedmiotów humanistycznych. Trudno jest wtedy
zapewnić poczucie sukcesu edukacyjnego i osiągnąć oczekiwane efekty. Dodatkowym problemem jest pogodzenie realizacji materiału Szkoły Polskiej
i udziału w zajęciach z przygotowaniem do matury austriackiej (wśród uczniów mamy też jednego studenta). Obowiązuje ten sam materiał nauczania
co w szkołach w Polsce, co przy równoległej nauce w dwu szkołach jest
nie lada wyzwaniem.
Po przejrzeniu wielu propozycji i dyskusji z młodzieżą wybraliśmy do
rea-lizacji LO w poprzednich latach podręcznik z serii Barwy epok. Początkowo uczniowie byli bardzo zadowoleni, że zamiast gotowych omówień i formułek znajdują się tam fragmenty tekstów literackich i naukowych, na podstawie których samodzielnie powinni wyciągać wnioski i interpretować teksty. Jest to pasjonująca przygoda intelektualna, ale wymaga dużej ilości czasu, którego niestety nie mamy, a poza tym słabsi uczniowie, zwłaszcza opuszczający zajęcia, nie mogli sobie poradzić z pracą samodzielną, brakowało im wiedzy podstawowej. W tej chwili pracujemy z
podręcznikiem Pamiętajcie o ogrodach. Wykorzystujemy fragmenty tekstów
tam zamieszczonych, ale koncentrujemy się przede wszystkim na całych
lekturach. Główny nacisk kładziemy na literaturę polską, obcą traktując
raczej jako kontekst (czasem udaje się wykorzystywać jakieś wiadomości
ze szkół austriackich). Nie ma natomiast szans, aby wesprzeć się wiadomościami o polskiej kulturze przekazywanymi w szkołach obcych, ponieważ pojawia się tam i to z rzadka je-dynie Mrożek i Lem, czasem jakiś
wiersz.
W podręczniku Pamiętajcie o ogrodach można odnaleźć wiele informacji o literaturze współczesnej z rozróżnieniem na poziom podstawowy i
rozszerzony, opatrzonych dobrym, choć krótkim komentarzem metodycznym. Nowe programy do liceum akcentują konieczność kształtowania umiejętności w miejsce wiedzy encyklopedycznej, co jest słusznym podejściem,
natomiast uważam, że nie może to prowadzić do zubożenia zasobu konkretnych wiadomości i fragmentaryczności, uniemożliwiającej syntezę problemów i zagadnień. Poza tym, że trzeba rozumieć czytane teksty, trzeba
też mieć własne zdanie na temat literatury i kultury i na to staram się kłaść
na-cisk.
Ciekawy układ problemowy podręcznika sprawia kłopoty uczniom słabszym, którzy nie potrafią poradzić sobie z porządkowaniem wiedzy i wolą
chronologiczny układ treści. Dodatkowo przygotowuję dla uczniów wiele
tabel, zestawień, tekstów pomocniczych, cytatów (przydatne są tu np. czasopisma „Język Polski w Liceum”, „Cogito”, „Viktor”). Uczniowie chęt-
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nie dyskutują na tematy współczesne, tak więc szukam też artykułów i materiałów publicystycznych (ciekawe publikacje zawierają np. „Lekcje z Polityką”, zamieszczane w Internecie). Przy omawianiu lektur staram się szukać takich zagadnień, które mogą wydawać się aktualne także współczesnemu człowiekowi, aby uniknąć „muzealniczego” traktowania literatury.
Wykorzystuję także podręczniki do nauki polskiego jako obcego (chociażby wydawnictwa Universitas), np. kiedy tworzę zestawienia słownictwa potrzebnego w dyskusji, określającego uczucia, opinie, czasem w poszukiwaniu ćwiczeń językowych i sposobu wytłumaczenia jakichś zjawisk językowych. Korzystam z albumów, słowników, edukacyjnych programów komputerowych (np. Świat wierszy Adama Mickiewicza, Romantyzm, Barok,
Multimedialny Album Malarstwa) oraz audycji telewizji edukacyjnej (bardzo dobre audycje o literaturze współczesnej, twórcach kultury polskiej).
Przydałyby się przygotowywane w miarę na bieżąco, nawet w formie
bro-szury lub publikacji internetowych, wybory ciekawych tekstów publicysty-cznych i popularnonaukowych, na tematy aktualne, które można byłoby wy-korzystywać jako punkt wyjścia do dyskusji, a także fragmenty
utworów współczesnej prozy dla zachęcenia młodzieży do sięgania po nią.
Nasza pla-cówka jest w tej szczęśliwej sytuacji, że mimo oddalenia od kraju
mamy wła-ściwie prawie wszystkie nowości książkowe, ale nie wszędzie
tak jest.
Młodzież za granicą bardzo mocno reaguje na tematy dotyczące Polski, wyobcowania, cudzoziemskości, patriotyzmu (np. ożywiona dyskusja
o patriotyzmie przy twórczości romantyków, o obcości przy Cudzoziemce
Marii Kuncewiczowej). Uczniowie zdecydowanie chętniej czytają lektury
z literatury współczesnej. Z dużo większą trudnością przychodziły im lektury z literatury staropolskiej — problem archaizmów, kłopot z odczytaniem tekstu. Z dużym wysiłkiem analizowaliśmy literaturę romantyczną, np.
dramaty, ale prowokowała ona do ożywionej dyskusji na tematy różnego
pojmowania patriotyzmu. Lepiej sprawdziła się proza pozytywistyczna.
Interesuje ich li-teratura faktu, science fiction i w dużym stopniu młodzieżowa literatura oby-czajowa. Interesują się muzyką młodzieżową, znają
potoczną odmianę języka polskiego i orientują się w zmianach w języku
współczesnym.
Uczniowie znają „Cogito”, „Viktora”, „Politykę”, „Wprost”, sięgają do
czasopism młodzieżowych. Chętnie oglądają adaptacje filmowe lektur
szkolnych, spektakle Teatru Telewizji, a także nowe polskie komedie. Większość ogląda polską telewizję.
Nauka w dwu szkołach wymaga wytężonego wysiłku i rzeczywiście nie
pozostawia wiele czasu na dodatkowe lektury i zainteresowania. Staram się
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pokazywać kierunki rozwoju polskiej literatury i kultury, zachęcać do samodzielnych poszukiwań. Wiem, że dla niektórych czytanie w języku polskim to spora trudność (zaczyna przypominać czytanie w dobrze opanowanym, ale języku obcym). Niektórzy uczniowie przyznają, że zaczynają
myśleć w języku obcym i dopiero tłumaczą zdania na język polski. Wszystko to powoduje, że właściwie ucząc języka ojczystego, musimy go czasem
traktować jako język drugi. Na szczęście pozostają jeszcze wyjazdy do
Polski, kiedy wszyscy chcą „napić się polszczyzny”, wybierając oczywiście najbardziej atrakcyjne dla siebie sposoby korzystania z polskiej kultury.
III
Lekcja w klasie II LO: Nowe odcienie patriotyzmu
(nie tylko w kontekście C. K. Norwida).
Słowa Norwida i jego teksty potraktowałam jako punkt wyjścia do dyskusji o Ojczyźnie, polskości, obowiązkach Polaka i obywatela.
„Dla kogo tylko kraj istnieje, dla tego nadzieja matką głupich, ten
wszystko w obecną krępuje chwilę, mówi na zimno o wszystkim, bo wszystko w materię przyobleka, wyjeżdża za granicę i wraca wolen od wzruszeń.
(...) Ojczyzna to nie tylko kategorie wyznania, ziemi, plemienia, języka i
ekonomii, to życie wszystkiego, co nas pokochało, pocieszało, to żywi i
umarli nasi, to pierwsza miłość i pierwsze niepokoje, to radość i smutki,
poświęcenia i bóle, chleb słowa i chleb powszedni, wszystkie uczucia, potrzeby, pragnienia, tradycje.”
(C. K. Norwid)
Razem z młodzieżą sformułowaliśmy różne definicje patriotyzmu i staraliśmy się ustalić, jak rozumie go młody człowiek mieszkający za granicą:
 tradycyjnie — obrona Ojczyzny jako podstawowy obowiązek obywatela
 ziemia polska i dorobek narodu — wartością nadrzędną
 los osobisty powinien być zintegrowany z losami Ojczyzny
 interes narodu należy stawiać ponad własnym
 duma z bycia Polakiem
 polscy patrioci jako wzory do naśladowania
 znajomość kultury i obyczajów, obowiązek popularyzowania ich także
za granicą
 troska o zachowanie własnej tożsamości narodowej
 przeciwstawienie się kosmopolityzmowi
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własny wkład w rozwój Ojczyzny
troska o dobre imię Polaka na obczyźnie
 pietyzm wobec miejsc pamięci narodowej
 obchodzenie rocznic i świąt państwowych
 kontakty Polonii z krajem
 troska o dobrą znajomość języka polskiego
 polskie — oznacza najbliższe nam, najdroższe
 wychowanie młodych Polaków w duchu umiłowania Ojczyzny
 integrowanie wychowania patriotycznego z wychowaniem moralnym
i społecznym
 zakres słowa Ojczyzna — ciągle się wzbogaca
 właściwie brak jest synonimu słowa Ojczyzna
 Ojczyną wszystkich ludzi jest ziemia, stąd winniśmy jej też szacunek.



Jako praca domowa wypowiedź na temat:
Czy zgadzasz się z wypowiedzią jednego z Twoich rówieśników: „Egzaltowany patriotyzm bohaterów romantycznych i martyrologia narodowa
nie poruszają nas. Oczywiście, nie można zapomnieć o własnej historii.
Chodzi jednak o to, aby nie przesłaniała nam ona przyszłości”.
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Katarzyna Kainacher
U¿ytkowanie podrêczników w edukacji wczesnoszkolnej
a specyfika Szko³y Polskiej w Wiedniu
1. Oferta edukacyjna dla dzieci polskich za granicą.
Wciąż się mej Polski uczyć muszę
Takie hasło umieszczono na sztandarze jednej z polskich szkół za granicą, której nadano zaszczytne imię Jana III Sobieskiego. Ta polska placówka oświatowa otwarła swoje podwoje w Wiedniu w roku 1977 jako
punkt konsultacyjny dla dzieci obywateli polskich przebywających służbowo za granicą. Jednakże w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych swą
ofertę edukacyjną rozszerzyła również dla dzieci polonijnych, przekształcając się w szkołę, realizującą uzupełniający system kształcenia w zakresie języka polskiego, historii i geografii Polski oraz matematyki na poziomie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego. W 1999 roku powołany został Zespół Szkół, obejmujący swym zasięgiem szkołę podstawową, gimnazjum oraz liceum.
Szkoła Polska mieściła się na przestrzeni lat w różnych dzielnicach
Wiednia. Początkowo miała swą siedzibę w konsulacie i w Instytucie Polskim, natomiast w 1993 roku przeniosła się na spokojne przedmieście Wiednia do Kollegium Kalksburg. W tym roku mija 25 lat istnienia tej szkoły w
Austrii. To długa droga poświęcona dzieciom, kształtowana doświadczeniami rodziców, nauczycieli i uczniów, podczas której wiele się zmieniło,
chociaż idea zawsze pozostawała niezmienna, a było nią nauczanie języka
polskiego oraz budowanie pomostu między kształceniem austriackim a
edukacją polską.
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Funkcjonowanie szkoły polskiej za granicą regulowane jest rozporządzeniem MENiS w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Przepisy te wynikają
z konieczności umożliwienia realizacji obowiązku szkolnego oraz zapewnienia kształcenia ogólnego dzieciom obywateli polskich czasowo i stale
przebywających za granicą.
Gdyby jednak dziecko nie miało w pobliżu swojego miejsca zamieszkania żadnej szkoły polskiej, może uczęszczać tylko do szkoły austriackiej i tam realizować swój obowiązek szkolny. Po powrocie do kraju dzieci przyjmuje się do szkoły wg rocznika i daje czas na nadrobienie zaległości. Jeśli jednak uczeń chciałby korzystać z nauki mimo oddalenia swojego miejsca zamieszkania od polskiej szkoły, ma szansę pobierania lekcji
w „systemie kształcenia na odległość”, przyjeżdzając do szkoły tylko raz
w miesiącu.
Jaka jest zatem oferta edukacyjna Szkoły Polskiej w Wiedniu, co proponuje uczniowi za granicą?
Szkoła realizuje polski program nauczania, stanowiący uzupełnienie
wyk-ształcenia zdobywanego przez uczniów w szkołach austriackich, bowiem wszystkie dzieci równolegle uczęszczają do szkół obcych, gdzie realizują podstawowy obowiązek szkolny, a do Szkoły Polskiej przychodzą
jeden raz w tygodniu. W tym roku do szkoły uczęszcza 370 uczniów (w
klasie „0”, w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym)
oraz 30 w systemie kształcenia korespondencyjnego. Nauczanie w szkole
jest bezpłatne (z wyjątkiem klasy zerowej), a szkołę finansuje polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki.
W szkole realizowane są dwa warianty nauczania:
 system kształcenia uzupełniającego w zakresie języka polskiego, historii, geografii Polski i wiedzy o społeczeństwie oraz
kształcenia zintegrowanego i religii w klasach młodszych — raz w
tygodniu
 system kształcenia na odległość — w zakresie tych samych
przedmiotów, ale w zmniejszonej liczbie godzin, dla dzieci mieszkających w dużej odległości od szkoły — raz w miesiącu.
Szkoła posiada dobre warunki lokalowe. Dobrze wyposażone są pracownie geograficzna i polonistyczna, a nauczyciele mają do dyspozycji liczne pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt audiowizualny. Całkowicie
skomputeryzowana została biblioteka (licząca ok. 10 tys. woluminów) i wiPOSTSCRIPTUM 2005
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deoteka. W szkole ponadto użytkowana jest sala klasy zerowej, biblioteka, gabinet dyrektora i pokój nauczycielski, hol historyczny oraz kącik dla
rodziców oczekujących na dzieci.
A oto pryncypia pedagogiczne naszej szkoły zagranicznej:
1. realizowanie „Podstawy programowej kształcenia ogólnego” i przygotowanie ucznia do podjęcia edukacji na następnych etapach kształcenia;
2. dążenie do przekazywania podstawowych treści programowych,
kształtowania kompetencji kluczowych z uwzględnieniem najnowszych tendencji pedagogicznych oraz pogłębiania znajomości języka polskiego;
3. przygotowanie uczniów do powrotu do kraju, umożliwiając im w ten
sposób kontynuowanie nauki na każdym etapie edukacyjnym;
4. troszczenie się o poprawność i bogactwo języka polskiego na lekcjach wszystkich przedmiotów, uwrażliwianie uczniów na problemy wpływów języka obcego;
5. podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej przy otwartym i dojrzałym podejściu do innych narodów i kultur w wielojęzycznym środowisku austriackim;
6. propagowanie polskiej kultury, pogłębianie znajomości tradycji i obyczajów, a zarazem kształtowanie postaw sprzyjających byciu obywatelem
zjednoczonej Europy.
Niezwykle ważnym aspektem w życiu szkoły jest rekompensowanie uczniom oddalenia od kraju poprzez bogatą ofertę różnorodnych imprez kulturalnych. Szkoła Polska oferuje bowiem szeroki wachlarz imprez i uroczystości, które wpisały się w tradycje naszej placówki i służą propagowaniu pol-skiej kultury i integracji społeczności szkolnej:
imprezy ogólnoszkolne (rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, obchody rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej na Kahlenbergu i wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Gusen i Mauthausen, pasowanie na ucznia, Rocznica Odzyskania Niepodległości, jasełka, studniówka, Dzień Patrona Szkoły, pożegnanie i zjazdy absolwentów
szkoły, Niedziela z językiem polskim, Dzień Otwartych Drzwi, Dzień
Dziecka, Polska Niedziela Sportowa);
 imprezy klasowe (andrzejki, mikołajki, spotkania wigilijne i
wielkanocne, zabawa karnawałowa, topienie marzanny, powitanie
wiosny, Dzień Matki, Dzień Ojca);
imprezy promujące talenty uczniowskie (wieczornice i apele
literacko-muzyczne w wykonaniu uczniów, przedstawienia i warsz-
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taty teatralne, występy zespołu folklorystycznego „Trojak”, liczne
konkursy ogólnoszkolne);
wycieczki, rajdy, wyjazdy klasowe, lekcje muzealne (głównie o charakterze poznawczo-edukacyjnym);
udział uczniów w koncertach, projekcjach filmowych, spektaklach teatralnych oraz w spotkaniach z ludźmi kultury;
aktywna działalność w szkole Klubu Młodego Europejczyka.
2. Refleksje na temat podręczników w edukacji wczesnoszkolnej.
Współczesne wyzwania cywilizacyjne, kulturowe i etniczne rodzą potrzebę refleksji wobec kontekstu edukacji wczesnoszkolnej w polskich szkołach za granicą. Dla niektórych dzieci polskich mieszkających za granicą
nie jest to tak do końca sytuacja komfortowa: język używany w szkole miejscowej jest dla nich często językiem obcym, wyuczonym w większym lub
mniejszym stopniu, a przyjście jeden raz w tygodniu do polskiej szkoły nie
wystarcza, by uczciwie z niej korzystać. Ponadto niewielka liczba godzin
języka ojczystego nie sprzyja zawsze budowaniu poczucia przynależności
do kultury, o której się mówi, że ma szansę przewartościowania systemu
myślenia obowiązującego w Europie Zachodniej. Dzieje się raczej coś innego: utrwala się przekonanie, że to, co polskie, staje się mniej ważne, a
uczęszczanie do polskiej szkoły często odchodzi na drugi plan.
W związku z tym nasuwa się jeszcze jedna wątpliwość związana z koniecznością zrealizowania programu w ciągu minimalnej liczby godzin języka polskiego (4 godz. tygodniowo). Ta sytuacja wymusza na nauczycielach rezygnację z różnych elementów, a to programu, a to metod. Następuje redukowanie pomysłów na rozwijanie kreatywności uczniów, czy
wreszcie do-chodzi do ograniczenia własnej inwencji na rzecz tego, by
nasze dzieci nie miały braków po powrocie do Polski. W tej sytuacji pozostaje niewiele czasu na utrwalenie materiału. To prowadzi do frustracji
zarówno nauczyciela, jak i ucznia.
Ponadto specyficzną trudność w kształtowaniu odpowiednich kompetencji językowych w szkole zagranicznej stanowi bilingwizm. Codzienność
dwóch języków w życiu dziecka za granicą nie wpływa zawsze dobrze na
używanie pięknej polszczyzny, rozwijanie słownictwa, wzbogacanie stylu
i składni. Często obserwuje się redukcję języka, dzieci nadużywają czasowników „być” i „mieć”, omijają przymiotniki służące opisom oraz bardzo
często intencjonalnie wprowadzają niemieckie słowa i zwroty w polskie wy-
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powiedzi. Tym samym poprzestają na budowaniu zdań krótkich i często
tworzą tzw. kalki językowe.
W tej sytuacji bardzo ważnym zadaniem nauczyciela, szczególnie w początkowym stadium uczęszczania dziecka do szkoły, jest niwelacja tych
wszy-stkich niedociągnięć językowych, korygowanie u dziecka mieszania
się sy-stemów językowych oraz dopasowanie leksyki, środków języka, adekwatnych komunikatów do językowych percepcyjnych predyspozycji
ucznia, za-leżnych od środowiska lingwistyczno-etnicznego rodziny, które
jest często uwarunkowane zróżnicowanymi mieszanymi małżeństwami (ale
temat ten wy-maga osobnego rozwinięcia).
Co zatem w istniejących warunkach i przy istniejących programach
można zmienić? W jakim kierunku zmiany powinny zmierzać?
Należy jeszcze raz podkreślić, iż dzieci uczące się za granicą Polski
znajdują się w bardzo specyficznej sytuacji i wymagają szczególnej troski
edukacyjnej. Z tego powodu dla ich kształcenia konieczne byłoby utworzenie specjalnego programu nauczania, dostosowanego do 4 godzin tygodniowo, z bogatym suplementem pomocy dydaktycznych, który by rekompensował braki codziennej narodowej rzeczywistości. Do takiego programu po-winny być odpowiednio opracowane podręczniki.
A jak wygląda rzeczywistość edukacyjna w szkole polskiej w Wiedniu?
W szkole realizowane są polskie programy nauczania, a dzieci uczą się,
korzystając z polskich podręczników. Wybór podręczników jest decyzją
każ-dego uczącego nauczyciela, który z reguły sięga po podręczniki przygotowywane i drukowane w kraju, chociaż z założenia przygotowywane są
one dla różniących się pod wieloma względami odbiorców. Najważniejszą
różnicą jest stopień znajomości polszczyzny, ale istnieją też pewne różnice w wychowaniu, systemach wartości.
Nauka w klasach młodszych (czyli od klasy zerowej do klasy trzeciej)
opiera się na programie wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku
Jadwigi Hanisz. Dzieci korzystają i uczą się od czterech lat z podręczników z serii Wesoła szkoła, które tworzą zamknięty cykl edukacyjny na poszczególnych szczeblach szkolnych. Pakiet podręczników do każdej klasy
jest bardzo obszerny. Składa się aż z pięciu części, a każda z nich przeznaczona jest na dwa kolejne miesiące nauki.
Ponadto każda część składa się z podręcznika wiodącego oraz kart pracy
samodzielnej z języka polskiego i matematyki. Podstawową jednostką porządkującą i komponującą zadania edukacyjne są tematy dni wchodzące
w skład zintegrowanego ośrodka tematycznego. Treści podręcznika ułożone są zgodnie z rytmem zmian zachodzących w przyrodzie oraz kalendarzem świąt polskich i uroczystości szkolnych. Materiał tekstowy uzupeł-
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nia bogata i różnorodna szata graficzna. Jak wiadomo podręczniki te zostały napisane i skonstruowane z myślą o wykorzystywaniu ich na co dzień
w normalnej szkolnej polskiej rzeczywistości, a nie w szkole za granicą,
gdzie liczba godzin wynosi tylko cztery tygodniowo. W związku z tym
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zmuszeni są na własną odpowiedzialność dokonywać selekcji proponowanego materiału, nieraz z bólem serca
muszą rezygnować z wielu ciekawych propozycji autora podręcznika ze
względu na brak czasu. W ten sposób w trakcie wybiórczej nauki z pięknych i obszernych podręczników nauczania zintegrowanego gubiony zostaje
materiał ortograficzno-gramatyczny oraz pojawia się ogromny problem
braku czasu na powtórzenie materiału.
Powracając jeszcze do kwestii podręcznika Wesoła szkoła, trzeba zauważyć, że zawiera on karty pracy, które tak naprawdę bardzo często są
dla ucz-niów tylko „uzupełnianką” brakujących liter, wyrazów. Bardzo mało
jest ćwi-czeń na rozumienie tekstu, wyrabiających w dziecku umiejętność
samodzielnego pisania zdań, planów wydarzeń, opowiadań. Dlatego też
niezbędne przy korzystaniu z tej serii podręczników jest prowadzenie zeszytu przedmiotowego i wdrażanie ucznia od samego początku edukacji do
samodzielnego pisania w liniach.
Nasi mali uczniowie, korzystając z nauki w szkole polskiej, dają nam
czę-sto odczuć swoje ogromne zmęcznie, jakie wynika ze spotkania z tak
obszernym podręcznikiem, a którego język jest nieraz przeszkodą nie do
pokonania. Ponadto uczniowie w związku z przeładowanym programem
zmuszeni są do wykonywania indywidualnie w domu wielu zadań domowych pod opieką dorosłych. W ten sposób bardzo często tracą motywację
do pracy, są sfrustrowani i niekiedy niechętnie uczęszczają do szkoły, a
przecież w takiej szkole dziecko w szczególności powinno czuć się komfortowo. Pobyt w szkole polskiej za granicą nie powinien stanowić dla
ucznia tylko czystego obowiązku, ale przede wszystkim powinien być prawdziwą przyjemnością, źródłem radości i wielu wspaniałych szkolnych przeżyć, które pozostaną na długo w pamięci. Celem szkoły jest przecież zachęcanie do nauki języka polskiego, nie zaś zniechęcanie.
Mając na uwadze te specyficzne uwarunkowania naszej szkoły powinniśmy jak najszybciej zastanowić się nad nowym wyborem podręcznika do
edukacji wczesnoszkolnej, bądź podjąć się autorskiego napisania takiego,
który dokładnie ujmowałby konkretne treści odpowiadające potrzebom
i możliwościom uczniów szkoły zagranicznej i prowadziłby do osiągnięcia sukcesu szkolnego w zakresie mówienia, czytania i pisania, w partnerskim trójkącie: dziecko — nauczyciel — rodzice, bo przecież o to nam w
szczególności chodzi.
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A zatem jakiego typu podręcznik ułatwiłyby dziecku i nauczycielowi
za-razem pracę w szkole za granicą? Podręcznik powinien być:
skondensowany i usystematyzowany, który ujmowałby treści
w ok. 35 blokach, przewidzianych na cały rok szkolny;
 dostosowany do liczby godzin zajęć w tygodniu (każdy blok
byłby realizowany cotygodniowo na 4-godzinych zajęciach dydaktycznych);
przejrzysty, aby każdy blok tematyczny posiadał dobrze przemyślaną ilustrację wprowadzającą do tematu, trafnie wybraną czytankę czy wiersz, ćwiczenia na rozumienie tekstu, ćwiczenia gramatyczno-ortograficzne, słowniczek wyrazów trudnych i zwrotów wyrazowych oraz kącik dla zainteresowanych (zawierający informacje
ponadprogramowe);
bogato ilustrowany, aby był dobrym materiałem poglądowym
dla każdego ucznia;
utrwalający i kontrolujący postępy ucznia, który może w ten
sposób zaobserwować efekty swojej pracy w opanowaniu języka
(układ podręcznika powinien zawierać materiał dostosowany do poziomu dziecka, z zachowaniem stopniowania trudności i z ćwiczeniami kontrolującymi postępy);
motywujący do nauki języka ojczystego poprzez ukazanie tradycji i kultury polskiej;
kształtujący więź emocjonalną z krajem pochodzenia i wzmacniający tożsamość narodową polskich dzieci (poprzez treści kulturowo-historyczne).
Oczywiście obok dobrze skonstruowanego podręcznika bardzo ważną
rolę dydaktyczną spełnia prawidłowe prowadzenie zeszytu przedmiotowego, w którym zapisywane są najważniejsze informacje z lekcji. Uczniowie
samodzielnie piszą własne teksty (opowiadania, wypracowania), tworzą notatki, plany wydarzeń. Rzetelnie i sumiennie prowadzone zeszyty po pewnym czasie stają się dla ucznia jego własnym „małym podręcznikiem”, ujmującym poznane treści i pomagającym powtórzyć poznany materiał.
Aby uprzyjemnić dzieciom jeszcze bardziej kontakt z językiem polskim
za granicą nauczyciele starają się podczas zajęć wykorzystywać różne gry
dydaktyczne, zabawy sytuacyjne, uczyć dzieci polskich piosenek, gdyż pe-
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dagogika zabawy jest środkiem na wydobycie z dzieci (szczególnie tych
bar-dzo nieśmiałych) ich ukrytych zdolności i możliwości. Szczególną satysfakcję sprawiają uczniom przygotowywane przedstawienia i uroczystości szkolne, organizowane z różnych okazji (andrzejki, mikołajki, jasełka,
bal karnawałowy, spotkania wielkanocne, topienie marzanny, powitanie wiosny, Dzień Matki i Dzień Ojca). Są to również moje „ulubione” lekcje, które
sprawiają mi niezwykle wiele radości. Kiedy widzę po udanym przedstawieniu ogromnie zadowolone buzie młodych aktorów, dumnych z siebie
przed publicznością rodziców jest to dla mnie największa nagroda za włożony trud i pracę. Niestety z braku czasu musimy ograniczać się tylko do
niewielu w ciągu roku. Natomiast potrzeba jest ogromna. Dzieci chcą występować nie tylko na scenie obcojęzycznej. Podkreślić należy, iż ceremoniał szkolny jest bliski temu, co w Polsce. Tak przygotowywane przedstawienia są nie tylko świetną okazją do zabawy, ale w niezwykły sposób
aktywizują uczniów, motywują do pracy, angażują wyobraźnię i uczą twórczego myślenia, tak potrzebnego w przyszłym życiu, w szkole.
3. Zamiast zakończenia
Reasumując, należy podkreślić, iż kształcenie polskich dzieci przebywających za granicą staje się obecnie bardzo ważnym zagadnieniem edukacyjnym, szczególnie w odniesieniu do dzieci najmłodszych. Kwestia wypracowania sposobu nauczania i doboru odpowiednich podręczników w
czasie pierwszych lat edukacji dziecka, edukacji wczesnoszkolnej, staje się
istotnym elementem nowych wyzwań, jakie stoją przed edukacją polską,
europejską. Przed nauczycielami szkół zagranicznych staje bowiem bardzo
odpowiedzialne zadanie, aby wychować i wykształcić takich uczniów i nauczyć ich takich kompetencji, by umieli odpowiednio żyć i teraz, i w przyszłości, bez względu na to gdzie i w jakie warunki rzuci ich los.
Zamiast zakończenia zacytuję wiersz jednej z uczennic Szkoły Polskiej,
która w sposób interesujący opowiedziała o swoich przeżyciach w Szkole
Polskiej w Wiedniu i pragnęła tym samym podkreślić, że nieodzownym elementem i szczególnie pomocnym środkiem dydaktycznym w opanowaniu
języka polskiego na poziomie wczesnoszkolnym są zabawy dydaktyczne,
interakcyjne oraz techniki dramowe (zabawa dzieci w teatr, odtwarzanie
treści czytanek).
Było, jest i będzie
W dzielnicy dwudziestej trzeciej, na pięknej, zielonej polanie
stoi budowla — jak wiecie — szkoły mej, polskiej, kochanej!
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Uczęszczam do trzeciej klasy, gdzie uczy mnie pani Kasia,
a w klasie są same asy, na pierwszym miejscu jest Basia.
Muzyków też kilku mamy: Ola na skrzypcach,
Angela — pianino, a Łukasz jest od gitary.
„Występy, śpiewanie i granie, nauka przy pani Kasi
to dla nich super zadanie” — mówili rodzice nasi.
„Andrzejki, jasełka, zabawa”, nauczyć się wierszów (!) na pamięć
to była prosta sprawa i ciągła gotowość i zapał.
Rodzice troszczyli się zawsze, by było co zjeść po występie.
Słodkości znikały ze stołów w zadziwiającym tempie.
Nie ważne jaka pogoda, przychodziliśmy tu chętnie,
by nasza ojczysta mowa brzmiała czysto i pięknie.
Już koniec roku szkolnego, świadectwa w rękach trzymamy.
Książki, zeszyty na boku i wreszcie wakacje mamy.
Często wspomnę te chwile, jak minął w szkole czas.
Było zabawnie i mile i nie zapomnę WAS!
(napisała Dominika Kołodziejczyk, klasa III a)
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Uczniowie lubi¹ lekcje, gdy mog¹ mówiæ o sobie,
o swoich realiach
OdpowiedŸ Anny £abuckiej-Buttenschön na ankietê Szko³y
Red.: Jakie zajęcia z języka polskiego Pani prowadzi?
AŁ-B: Uczę polskiego od dziesięciu lat. Prowadzę kursy dla początkujących (jeden semestr, 4 godziny tygodniowo) w Wyższej Szkole Technicznej i dla dorosłych o różnych poziomach zaawansowania w tzw. Volkshochschule (rytm 2 godziny tygodniowo). Mam też uczniów indywidualnych,
którzy uczą się polskiego ze względów zawodowych. Od czasu do czasu
prowadzę intensywne kursy dla policji. Przeprowadziłam tez warsztaty na
temat języka, kultury i historii polskiej dla seniorów.
Red.: Jaka jest Pani opinia na temat podręczników do nauczania języka polskiego?
AŁ-B: Ogólnie rzecz ujmując, nie można dotychczasowych podręczników do nauczania języka polskiego porównać choćby w przybliżeniu z materiałami do nauczania innych języków obcych, wydawanymi tutaj w Niemczech. Było to frustrujące dla mnie, gdyż byłam zmuszona dopasować kilka podręczników naraz do pracy z uczniami. Oznaczało to dla mnie mnóstwo pracy, kopiowania — nie mam możliwości, by kopiować bezpłatnie
— a więc także koszty. Uczniowie z reguły są skłonni zakupić jeden podręcznik i nie chcą ponosić większych kosztów. Musiałam sama komponować testy sprawdzające (w żadnej pozycji ich nie znalazłam), materiały
pomocnicze do aktywnej nauki na zajęciach. Pracując z kilkoma pozycjami równolegle, napotykałam się na problemy z „przeładowaniem” leksykalnym, a więc zamiast powtarzać i utrwalać leksykę z danej lekcji, spotyPOSTSCRIPTUM 2005
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kaliśmy się w ćwiczeniach gramatycznych z innej książki z nowym słownictwem. Wszystkie książki, tzn. mam na myśli podręczniki, miały deficyty metodyczne, a często były też nie-aktualne albo nieinteresujące pod
względem treści.
Red.: Które podręczniki szczególnie Pani ceni (dlaczego?), które są
szczególnie lubiane przez uczniów (jak uczniowie uzasadniają swoją niechęć lub „sympatię” do konkretnych podręczników?).
AŁ-B: Po moich długoletnich doświadczeniach stworzyłam sprawdzoną składankę dla początkujących z następujących pozycji, wydanych w Polsce i w Niemczech: Stanisław Mędak Chcę mówić po polsku, Alina Köttgen
Spotkania, Grazyna Werner Übungsbuch Polnisch, Danuta Gałyga Ach ten
język polski, Magdalena Szelc-Mays, Elżbieta Rybicka Słowa i słówka, Teresa Pelc Teraz polski (gry i ćwiczenia komunikacyjne), Władysław Miodunka Cześć, jak się masz? (dla początkujących przydatnych jest tylko kilka
plansz). Z tej ostatniej pozycji korzystam w dalszym nauczaniu, tzn. na
poziomie B1 w celu utrwalenia i uzupełnienia materiału. Na wyższych poziomach korzystałam w ubiegłych latach z następujących materiałów: Ewa
Lipińska, Ewa G. Dąmbska Kiedyś wrócisz tu..., Stanisław Mędak Język
polski à la carte, Stanisław Karolak, Danuta Wasilewska Polnisch für Fortgeschrittene oraz z całej gamy pozycji wydanych w Krakowie przez „Universitas”. Nie znalazłam jednak i wśród tych pozycji zadowalającego, uniwersalnego podręcznika i znowu pracowałam metodą „składankową”, która jednak ma poważne wymienione wyżej wady. Uczniowie generalnie bardzo lubią gry komunikacyjne, zabawy językowe, ćwiczenia słuchowe, więc
mimo licznych „przeciw” nie rezygnowałam z książki i kaset Spotkania A.
Köttgen. Nie wszyscy radzili sobie z angielskimi komentarzami w niektórych pozycjach. Zadowolenie lub niezadowolenie uczniów mogę przeważnie tylko wy-czuć lub zobaczyć, niektórzy sygnalizują deficyty w niesystematycznie zbudowanym materiale gramatycznym i mają potrzebę powtórki
i uzupełnienia po etapie A2.
Obecnie zaczęłam pracować z nowo wydaną pozycją dla poziomów A1
i A2 Witam Danuty Maloty (Hueber Verlag, 2005). Mam za sobą dwie lekcje, więc za wcześnie na uwagi, jednak na pierwszy rzut oka widać te elementy, których do tej pory brakowało: atrakcyjne wydanie, aktualne słownictwo i treści, ćwiczenia fonetyczne, co trzy lekcje powtórka oraz testy
sprawdzające, gry planszowe oraz sensowna, stopniowa rozbudowa materiału gramatycznego, pozwalającego na aktywną samodzielność w radzeniu sobie z językiem. Nie wydano jednak jeszcze podręcznika ze wskazówkami dla nauczycieli (ukaże się w kwietniu). Chciałabym, aby zawierał
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materiały uzupełniające do kopiowania: plansze, teksty opracowane metodycznie, urozmaicające lekcje, prowadzone przeze mnie przeważnie wieczorem.
Red.: Czego brakuje w podręcznikach, z których Pani korzysta? W jaki
sposób Pani pokonuje trudności związane z brakami w materiałach dydaktycznych?
AŁ-B: Brakowało generalnie uniwersalnych podręczników z elementami opisanymi wyżej. Nie było materiałów pomocniczych do utrwalania tych
sa-mych treści i struktur gramatycznych, które przerabialiśmy na lekcji. Nie
było często sensownego logicznie i metodycznie stopniowego systemu budowy lekcji, a często system luźnych „klocków” z niewystarczającymi powiązaniami leksykalnymi i gramatycznymi. Duży problem stanowiła nauka
czasowników, których formy były co prawda przedstawione w niektórych
pozycjach, ale brakowało metodycznych ćwiczeń do nauki form czasownikowych. Tworzyłam testy sprawdzające co 3 lekcje, karteczki ze zdaniami, wy-rażeniami i idiomami do przepytywania wzajemnego na lekcji (po
jednej stronie wersja polska, po drugiej niemiecka), krzyżówki, gry planszowe: np. za-mawianie posiłków w restauracji. Dobierałam piosenki do
tematów lekcyjnych i opracowywałam metodycznie (teksty z lukami itp.).
Komponowałam proste ćwiczenia z koniugacją czasowników.
Red.: Jakiego typu podręczniki i pomoce dla nauczycieli ułatwiłyby
Pani pracę w szkole?
AŁ-B: Atrakcyjne podręczniki uniwersalne o podejściu komunikacyjnym składające się z: książki kursowej z testami sprawdzającymi dla
uczniów, ksią-żki ćwiczeń idealnie dopasowanej do książki kursowej, do
tego płyty CD, podręcznika dla nauczyciela (jaki wyżej opisałam). Pod
pojęciem podręcznik uniwersalny rozumiem podręcznik bardzo wygodny
dla nauczyciela i ucz-nia, ale także taki, który jest skierowany do uniwersalnego odbiorcy, np. osób od szesnastego roku życia. Idealny podręcznik to taki, który zastąpi „składanki” i będzie dużo lepszy od nich, bo
spójny i kontynuujący przerabiany materiał. Takie materiały są na rynku do nauczania innych języków, lektor może dodatkowo kopiować plansze czy ćwiczenia z książki dla nauczyciela. Uczyłam tak niemieckiego,
uzupełniając czasem materiał jedynie bardzo aktualnymi artykułami z prasy, jednak nie było to absolutnie ko-nieczne. Jeżeli pozycja Witam spełni
te oczekiwania, to pozostaje nadal problem z grupami od poziomu B1, gdzie
sytuacja już do tej pory była jeszcze bardziej problematyczna niż dla poziomów A1 i A2. Dużą nadzieję pokładam w pracach zespołu krakowskiej
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szkoły językowej „Prolog”, który przygotowuje materiały w ramach programu „Socrates”.
Red.: Czy Pani zdaniem kultura i literatura polska jest prezentowana
w podręcznikach w wystarczającym stopniu?
AŁ-B: Kultura i literatura polska nie były prezentowane w wystarczającym stopniu. Deficyt ten, jeśli chodzi o kulturę, wypełni tu w Niemczech
być może książka Witam, w której znajdują się rozdziały Land und Leute
(Kraj i ludzie). Są to ilustrowane teksty niemieckie o kulturze i realiach
polskich. Myślę, że na tym poziomie można ewentualnie zaakceptować takie
teksty w języku niemieckim, choć mam mieszane uczucia. Polecenia w podręczniku są również w języku niemieckim, osobiście wolałabym bardzo prosto sformułowane polecenia po polsku, z dużym udziałem internacjonalizmów, ale jednak po polsku.
Red.: Jakie są Pani obserwacje związane z aktywnością czytelniczą
uczniów? (Czy uczniowie chętnie czytają zaproponowane lektury, czy mają
własne propozycje, jaki jest ich stosunek do klasyki literatury polskiej,
jakiego typu teksty budzą ich zainteresowanie?)
AŁ-B: Niektórzy uczniowie od poziomu B2/C1 czytają, jednak raczej
nie klasykę (choć ktoś czytał kiedyś Gombrowicza), a literaturę współczesną, np. jedna uczestniczka kursów zachwyciła się prozą Doroty Terakowskiej, inna na poziomie B2 czyta Nigdy w życiu Grocholi, Moi kochani Niemcy Wojciechowskiego okazało się za trudne. Są to jednak jednostki. Uczniowie chcieliby czytać teksty zaadaptowane do ich poziomu. Miałam jednak opory ze sprezentowaniem książeczek z edycji „Czytaj po polsku” UŚ ze względu na ponure treści (przeważający temat: choroba, nędza
i śmierć) tych polskich klasyków.
Red.: Jakie aspekty kultury polskiej są szczególnie atrakcyjne dla
uczniów? Czy interesują się np. polską kulturą młodzieżową (także językiem), muzyką, kinem?
AŁ-B: Uczestnicy kursów chętnie uczą się piosenek, obrazujących polską rzeczywistość w sposób lekki i przystępny. Korzystam obecnie z podręcznika Anny Majkiewicz, Jolanty Tambor Śpiewająco po polsku. Uczniowie zawsze domagali się piosenek. Niektórzy jeżdżą regularnie do Krakowa i tam korzystają z oferty kulturalnej. W Berlinie również można od czasu
do czasu pójść na dobry koncert.
Red.: W jaki sposób wprowadza Pani teksty literackie i elementy wiedzy o kulturze na zajęciach?
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AŁ-B: Do tej pory nie wprowadzałam tekstów literackich. Uczniowie
in-dywidualnie czytali pożyczone przeze mnie książki, ale to są naprawdę
bardzo zaawansowane jednostki. Nie zajmowałam się adaptacją literatury.
W Volkshochschule organizowałam prelekcje w języku niemieckim na temat historii stosunków polsko-niemieckich, kultury (zwyczaje i obrzędy,
tematyka kulinarna w odniesieniu do historii Polski i sąsiadów) oraz na
temat Krakowa jako miasta wielonarodowościowego w średniowieczu i renesansie, a także zorganizowałam quiz na tematy krajoznawczo-kulturalne. Wielu uczniów brało udział w tych spotkaniach, nie były one jednak
częścią kursów, lecz dodatkowymi ofertami szkoły.
Red.: Czy korzysta Pani z polskiego programu nauczania?
AŁ-B: Nie korzystam.
Red.: Wielu nauczycieli wypracowało sobie zestaw tematów, których
realizacja na zajęciach daje nauczycielowi i uczniom szczególną satysfakcję (jest np. okazją do zabawy lub refleksji połączonej z nauką). Czy
Pani ma swoje „ulubione” lekcje?
AŁ-B: Generalnie lekcja musi być bardzo urozmaicona. Uczniowie lubią
lekcje, gdy mogą mówić o sobie, o swoich realiach. Na początku kursu przynoszą zdjęcia swoich rodzin. Na tych materiałach uczę danych personalnych i zawodów. Uczniowie podchodzą bardzo emocjonalnie do tematu
i angażują się w lekcję. Na lekcjach o artykułach pierwszej potrzeby i pierwszych zakupach ćwiczymy role w małym kiosku, stworzonym z przyniesionych produktów, płacimy złotówkami. Uczniowie lubią też zajęcia, gdzie
mogą wizualnie poruszać się po konkretnym mieście. Korzystam wtedy też
z materiałów o Krakowie, zawartych w Słowach i słówkach, a potem wyświetlam przeźrocza z tego miasta z prostym komentarzem, ze znanymi
słowami w języku polskim. Można to jeszcze podbudować pasującą piosenką zespołu „Pod Budą”, ale należy uważać, żeby nie „przesadzić” leksykalnie. Na moich kursach uczę osoby w bardzo różnym wieku, więc proponuję obok piosenek aktualnych także te retro, np. przy okazji uczenia
godzin piosenkę Umówiłem się z nią na dziewiątą.
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RECENZJE
Rytel-Kuc, Danuta/ Schwarz Wolfgang F./ Trepte Hans-Christian (Hrsg.): Polonistik im deutschsprachigen Bereich. Aufgaben und Perspektiven ihrer Entwicklung.
Hildesheim: Georg Olms Verlag AG 2005, 384 S. [Polonistyka na obszarze niemieckojęzycznym. Zadania i perspektywy]

W przeddzień pierwszej rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej — 30 kwietnia 2005 w berlińskim Konzerthaus na Gendarmenmarkt
prezydent RP Aleksander Kwaśniewski oraz prezydent Niemiec Horst
Köhler dokonali uroczystej inauguracji Roku Polsko-Niemieckiego. Jednym
z głównym celów przedsięwzięcia ma być zbliżenie sąsiadów po obydwu
stronach granicy, budowanie mostu porozumienia, innymi słowy: pasażu
łączącego Wschód z Zachodem (niem. Westostpassage).
Myślę, że nowa seria wydawnicza — zatytułowana właśnie westostpassagen, której celem jest przybliżenie języków, literatur i kultur słowiańskich, pojawiła się w najbardziej odpowiednim momencie. Pierwszy tom
poświęcony został polonistyce w krajach niemieckojęzycznych. Jak czytamy w podtytule, ma on ukazać jej zadania i perspektywy (w czasie, gdy
losy tego kierunku na niemieckich uczelniach „wiszą na włosku”). Można
zatem wyrazić nadzieję, iż tak liczne artykuły autorów z Niemiec, Szwajcarii i Polski, zebrane w niniejszej publikacji, przyczynią się do głębszej
refleksji nad problemami, przed którymi stanęła polonistyka zagraniczna
oraz ukażą czytelnikom bogactwo polskiej literatury.
Publikacja została podzielona tematycznie na trzy części: pierwsza rozpoczyna się od artykułów omawiających wybrane przyczyny kryzysu filologii polskiej. Pojawia się nawet dobitnie i jasno sformułowane pytanie,
czy „polonistyka” w krajach niemieckojęzycznych w ogóle istnieje? Bardziej op-tymistyczny obraz sytuacji wyłania się z artykułów Alicji Nagórko, Danuty Rytel-Kuc, Wolfganga F. Schwarza i Hansa-Christiana Trepte.
Przybliżają oni czytelnikom studia polonistyczne na Uniwersytecie im.
Humboldtów w Berlinie oraz na Uniwersytecie w Lipsku.
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W drugiej, najobszerniejszej części książki (można ją określić jako literaturoznawczą), na szczególną uwagę zasługuje artykuł Germana Ritza:
Eine polnische Literaturgeschichte aus deutscher Sicht. Autor wskazuje w
nim na brak aktualnego opracowania z zakresu historii literatury polskiej i
w odpowiedzi przedstawia projekt skierowany do odbiorcy niemieckojęzycznego. Szkic ten, aby spełnić swe zadanie, musi uwzględniać aspekty
historyczne i kulturowe. Bardzo ciekawe ujęcie historii współczesnej literatury polskiej proponuje również Jan Zieliński (Historia literatury jako
dzieje przedmiotów). Podejście skoncentrowane na kilku przedmiotach
(między in-nymi „ostatni liść”, „fotel” czy „szczoteczka do zębów”) wpisuje się w tradycję niemiecką, która — zdaniem autora — przynajmniej
od czasu Biedermeieru odznacza się poszanowaniem dla rzeczy. Warto
podkreślić widoczne starania piszących, aby projekty skierowane były
szczególnie do konkretnego grona odbiorców, w tym przypadku do osób
niemieckojęzycznych.
W tomie zamieszczono również wiele interesujących szkiców, przybliżających czytelnikom polską poezję, prozę i dramat. Poznamy między innymi nowatorskie spojrzenie na wczesną twórczość Cypriana Norwida (Rolf
Fieguth), „włoskie” opowiadania Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (Daniel
Schümann) oraz wybrane utwory odkrytej w ostatnim czasie Marii Komornickiej, która zasłynęła przede wszystkim jako niezwykły przypadek kulturowej zmiany płci (Brigitta Helbig-Mischewski). Przeczytamy także o poszukiwaniu europejskich miejsc wspólnych w literaturze polskiej (Wolfgang
Schlott), koncepcji autobiografizmu (Magdalena Marszałek), czy też o powodach „uprawiania artystycznego płodozmianu” przez Zbigniewa Herberta
(Aleksander Fiut). Nie zabrakło miejsca i na teatr. Dzięki lekturze książki
będziemy mieli okazję bliżej poznać Serbskołużycki Teatr Ludowy (Dietrich Scholze) i wnikniemy w tajniki zjawiska metateatralności w polskim
dramacie współczesnym (Brigitte Schultze). Na trudne, kontrowersyjne
pytanie: co to znaczy być środkowym Europejczykiem, udzielają odpowiedzi Andrzej Stasiuk i Jurij Andruchowicz (Alois Woldan).
Pierwsze państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako
ob-cego odbyły się w 2004 roku, wciąż trwają prace nad potwierdzeniem
ich odniesienia do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
(Common European Framework of Reference for Languages). Potrzebne
będą zatem nowe podręczniki do języka polskiego dla cudzoziemców.
W trzeciej części publikacji, zatytułowanej Polnisch als Fremdsprache
(Język pol-ski jako język obcy), analizy wybranych czterech dostępnych na
rynku podręczników dla Niemców dokonuje Sybille M. Schmidt. Natomiast
Anna Majkiewicz dzieli się uwagami dotyczącymi wprowadzania tekstów
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autentycznych do nauki języka polskiego jako obcego, uwagami, które mogą
być szczególnie przydatne dla przyszłych autorów podręczników.
Większość artykułów została napisana w języku niemieckim, ale są też
trzy opracowane po polsku. Cieszy różnorodność tematów, mogących dać
nowe impulsy do współpracy polsko-niemieckiej, zainspirować do opracowania kroków, dzięki którym studia polonistyczne w krajach niemieckojęzycznych stałyby się bardziej atrakcyjnym kierunkiem uniwersyteckim. Publikacja zainteresować może w szczególności krajowych, jak i zagranicznych polonistów oraz germanistów, ale także każdego, komu Polska jest
bliska. A może jak na razie zbyt odległa... Znamiennym jest fakt, że książka została wydana właśnie w Roku Polsko-Niemieckim. To ciekawe, naukowe przedsięwzięcie, które — wierzę — przyczyni się w pewnym stopniu do obalenia stereotypu „slavica non legunur”.
Monika Kowalonek
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