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WSTĘP

W dniach 28–30 września odbyła się w Łodzi Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa Bogactwo językowe i kulturowe w oczach Polaków i cudzoziemców – 2, 
zorganizowana przez Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Katedrze 
Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej.

Duże zainteresowanie pierwszą edycją konferencji, która odbyła się w 2010 r., 
dało początek cyklicznym spotkaniom młodych, ambitnych naukowców. Mamy 
nadzieję, że będą one kontynuowane w latach następnych. Zwieńczeniem naszego 
przedsięwzięcia jest niniejsza publikacja, w której znajdują się rozważania mło-
dych badaczy na temat szeroko pojętej humanistyki, ze szczególnym uwzględnie-
niem problematyki glottodydaktycznej. Konferencja stała się spotkaniem młodych 
naukowców, których pasją jest nauczanie języków obcych, poznawanie nowych 
kultur oraz dialog międzykulturowy. Lektorzy języka polskiego jako obcego mogli 
wymienić swoje doświadczenia z germanistami, slawistami, anglistami, jak i rów-
nież z literaturoznawcami i medioznawcami.

W owym tomie zgromadzono dwadzieścia dziewięć artykułów, których auto-
rami są filologowie i kulturoznawcy z różnych ośrodków akademickich, zarów-
no doktorzy, jak i początkujący badacze — studenci i doktoranci. Część refera-
tów opisuje międzynarodowe programy społeczne i instytucje zajmujące się pro-
pagowaniem kultury i języka polskiego. Dział poświęcony językowemu bogactwu 
Europy prezentuje z kolei rozważania dotyczące nauczania różnych płaszczyzn 
języka bądź sprawności językowych rozmaitych języków europejskich. Dość znacz-
ną część stanowią artykuły związane z lapsologią. Autorzy tych tekstów wskazy-
wali zarówno błędy, jakie popełniają osoby uczące się języka polskiego jako ob-
cego, jak i te, które zwykle popełniają Polacy, ucząc się języków obcych. Bardzo 
istotne były referaty dotyczące kultury w nauczaniu języków obcych, ponieważ 
wpisują się one w popularny nurt podejścia międzykulturowego, zwracając uwagę 

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.01

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.01


8

na aspekty socjolingwistyczne, lingwakulturowe i ludyczność. Wielu referentów 
poruszyło także tematykę stereotypizacji i językowego obrazu świata. Przedsta-
wiono obraz Polaków w innych kulturach (niemieckiej i francuskiej), jak również 
stereotypy Polaków na temat innych narodowości (np. Włochów). Niezwykle cieka-
we okazały się rozważania dotyczące komunikacji niewerbalnej, zarówno z punk-
tu widzenia komunikologów, jak i lektorów języka polskiego jako obcego. Obok 
zagadnień glottodydaktycznych, ważnym elementem są artykuły dotyczące litera-
tury, sztuk plastycznych i teatru, które stanowią trzon bogactwa Europy.

Interdyscyplinarny charakter konferencji daje nadzieję na kontynuowanie 
cyklicznych spotkań studentów, doktorantów i pracowników naukowych. Prezen-
towanie aktualnych zagadnień związanych z nauczaniem języków obcych, a także 
propagowanie języka i kultury polskiej jest statutowym założeniem Koła Nauko-
wego Glottodydaktyków UŁ.

Chcielibyśmy podziękować dr hab. Edycie Pałuszyńskiej za wygłoszenie 
wykładu inauguracyjnego pt. Językowe wykładniki tabloidyzacji przekazów me-
dialnych. Ponadto chcielibyśmy podziękować również wszystkim pracownikom 
i doktorantom Katedry Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej oraz wszystkim człon-
kom Koła Naukowego Glottodydaktyków za pomoc przy organizacji konferencji.

Organizatorzy Konferencji

mgr Kamila Kubacka
mgr Mateusz Gaze

Wstęp



Zagadnienia ogólne
(projekty unijne, instytucje)



Izabela Stachowiak 
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

ROLA MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW SPOŁECZNYCH 
W PROMOCJI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Słowa kluczowe: promocja języka polskiego jako obcego, akwizycja języka

Celem niniejszego referatu jest chęć podzielenia się pewnymi spostrzeżeniami, 
które zrodziły się podczas analizy ankiet, dotyczących motywacji obcokrajowców 
do nauki języka polskiego.

Dynamika rozwoju badań nad językiem polskim jako obcym wiąże się 
z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Pierwszym ważnym aspektem wiążącym 
się z integracją jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 roku o zmianie ustawy 
o języku polskim (Dz. U. Nr 73 poz. 661) wprowadzająca możliwość uzyskania
przez cudzoziemców certyfikatu znajomości języka polskiego po zdaniu egzaminu 
przed państwową komisją egzaminacyjną. Wprowadzony system certyfikacji 
uplasował język polski na równi z innymi językami europejskimi, których poziom 
opanowania określają systemy certyfikatowe, realizowane zgodnie z zaleceniami 
Rady Europy zmierzającymi do standaryzacji testowania znajomości języków 
obcych w Europie. Równorzędnie z utworzeniem sytemu egzaminacyjnego z języka 
polskiego jako obcego dostrzegalny jest wzrost liczby wydawanych podręczników 
i zróżnicowanych materiałów dydaktycznych.

Wobec powyższych zmian związanych z akcesją Polski do UE, otwarciem 
granic, większym przepływem ludności i dążeniami do standaryzacji systemów 
edukacyjnych w Europie, koniecznością stało się przeprowadzenie badań nad licz-
bą chętnych do nauki języka polskiego jako obcego oraz nad ich motywacją.

Jest rzeczą oczywistą, iż możemy biernie analizować i kumulować odpowie-
dzi ankietowanych na temat ich motywacji.Ważniejszym jednak w tym momencie 
zagadnieniem jest opracowanie możliwości aktywnego wpływania na zwiększa-
nie liczby osób podejmujących naukę języka polskiego, a także pytanie, w jakich 
obszarach życia społeczeństw międzynarodowych należy szukać potencjalnych za-
interesowanych podjęciem nauki języka polskiego jako obcego.

Jeden z aktualnych kierunków jaki wyłania się na podstawie odpowiedzi 
samych cudzoziemców, to dwa główne programy: Erasmus, i co ciekawe, waż-
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niejszy w opinii samych obcokrajowców — Wolontariat międzynarodowy. 
Dla przykładu przytoczę kilka wybranych odpowiedzi:

Francja (L.p. 165) — Wyjazd do Polski na Erasmus, a później komunikacja ze znajomymi.

Francja (L.p. 243) — Dwa lata temu dziekan wydziału europejstyki zaproponował mi żebym 
uczestniczyła w wymianie studentów w programie Erasmus do Krakowa. Pomyslałam, 
że to dobry pomysł i zdecydowałam się studiować przez sześć miesięcy w Krakowie. Lekcje 
były po angielsku ale chciałam lepiej mówić po polsku. Ponad to mieszkając w Krakowie, 
musiałam mówić z Polakami, na przykład w sklepie. To stanowiło motywację do podjęcia 
nauki języka polskiego.

Niemcy (L.p. 50) — Musiałem mówić po polsku jak byłem w Krakowie między Polakami na 
wolontariat społeczny. Chciałem być w kontaktu z ludźmi. Chciałem poznać nowej kulturę, 
które była dla mnie całkiem nieznana.

Program Erasmsus został zainicjowany przez Komisję Europejską w 1987 r. Powstał 
on z myślą o zwiększeniu mobilności studentów i wykładowców, a także poprawieniu 
jakości kształcenia w uniwersytetach. Ponadto program zakładał, iż dzięki takiej 
mobilizacji Unia Europejska będzie dysponować personelem znającym praktykę życia 
społecznego i gospodarczego innych państw członkowskich oraz posiadającym lepsze 
kompetencje lingwistyczne niezbędne do rozwijania współpracy w sektorach społeczno-
gospodarczych Unii Europejskiej, zwiększając tym samym jej konkurencyjność 
na rynku światowym [Rabczuk, 2007, s.16]. Program Erasmus umożliwia studiowanie, 
bądź prowadzenie wykładów, przez kilka miesięcy na uniwersytecie w innym kraju 
europejskim. W początkowym okresie tylko 11 państw wzięło udział w tym projekcie: 
Belgia, Dania, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Holandia, 
Portugalia i Zjednoczone Królestwo. W roku akademickim 1998/1999 do programu 
dołączyła też Polska [Kaczmarek, Wciórka, 2011, s.11].

Odnotowano, iż zainteresowanie udziałem w programie Erasmus zdecydowanie 
wzrosło po przyjęciu w 2004 r. do Unii Europejskiej nowych członków. Obecnie 
uczestniczą w nim 33 państwa: 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, 
4 państwa Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria 
oraz kraje kandydujące: Chorwacja i Turcja [www.erasmus.org.].

Jak już wcześniej zostało wspomniane, dzięki programowi Erasmus powstają 
bardziej sprzyjające warunki do nauki języków obcych, a w szczególności języków 
mniej rozpowszechnionych. Dowodem na to są uzyskane odpowiedzi ankietowanych 
z Francji, którzy wziąwszy udział w tym programie, postanowili kontynuować naukę 
języka polskiego rozpoczętą w trakcie studiowania w Polsce. Należy jednak zwrócić 
uwagę, iż promowany program Erasmus jest zaledwie częścią ogółu projektów 
edukacyjnych, które mają wesprzeć osiągnięcie celów polityczno-ekonomicznych 
założonych przez Unię Europejską.

Drugim istotnym wydarzeniem w kształtowaniu długoletnich planów edukacyj-
nych w Europie było opublikowanie przez Komisję Europejską w połowie lat 90-tych 
tzw. Białej i Niebieskiej księgi Komisji Europejskiej.

rola międzynarodowych Programów SPołecznych...
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Treści Białej księgi dotyczą głównie organizacji systemów oświatowych i kon-
centrują się na:

► kulturze ogólnej,
► rozwoju przydatności do zatrudniania i zdolności do aktywności ekono-

micznej, w postaci akumulacji wiedzy podstawowej, wiedzy technicznej 
i umiejętności społecznych1.

Z kolei raporty zawarte w Niebieskiej księdze dotyczyły czterech kierunków 
zmian w organizacji narodowych systemów oświatowych:

► budowania europejskiego obywatelstwa;
► wzmocnienia europejskiej konkurencyjności i zabezpieczenia zatrudnienia;
► utrzymania społecznej więzi;
► pełnego wykorzystywania możliwości stwarzanych przez techniki informa-

tyczne2.

Przedsięwzięcia te zostały zaktualizowane w listopadzie 2001 r., kiedy to Komi-
sja Europejska ogłosiła komunikat W kierunku urzeczywistnienia wizji Europy jako 
obszaru kształcenia ustawicznego [Syrek, 2007].

Ogólnie rzecz ujmując, koncepcja edukacji permanentnej (ang. lifelong edu-
cation) a wraz z nią uczenia się przez całe życie (ang. lifelong learnig) realizu-
je zadania podnoszenia poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społeczeń-
stwa w zakresie rozwoju osobistego oraz społecznego. Dodatkowo ma za zadanie 
wspierać wzrost możliwości zatrudnienia i adaptacji do zmieniających się warun-
ków rynku pracy.

Należy jednak pamiętać, iż w kształtowanym współcześnie świecie, gdzie 
promuje się wielokulturowość, wieloetniczność, wielowyznaniowość generu-
ją się nowe problemy jak np. bezrobocie, rasizm itp. [por. Woźniak, Niedbała, 
2004, s. 90]. Anthony Giddens przestrzega, iż skutki globalizacji są dalekosięż-
ne i dotyczą praktycznie wszystkich aspektów świata społecznego. Globalizacja 
jest procesem otwartym i uwikłanym w wewnętrzne sprzeczności, a zatem trudno 
przewidzieć i kontrolować jej przebieg. Zdaniem Bożeny Wojtasik skutki globa-
lizacji najsilniej można zaobserwować wśród młodzieży, która dopiero próbuje 
kształtować swoją tożsamość i szukać swojej drogi zawodowej, gdyż:

Realia świata współczesnego, niepewność jutra, nieprzejrzystość, nietrwałość, powodują, 
że zwiększone ryzyko towarzyszy też wielu decyzjom, które zostają podejmowane. A zatem 
wszelakiego rodzaju decyzje, są ryzykowne, bo w warunkach szybkich zmian w gospodarce 

1 Matuszewska, Wolontariat międzynarodowy jako forma aktywności edukacyjnej młodzieży, 
Olsztyn, 2010, s. 19.

2 Tamże, s. 20.

Izabela Stachowiak
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trudno jest cokolwiek przewidzieć i zaplanować. W szczególnie trudnej sytuacji jest 
młodzież, która wielokrotnie musi dokonywać wyborów edukacyjno-zawodowych, nie 
będąc do nich przygotowana.

[Wojtasik, 2005, s. 177]

Socjolodzy podkreślają, iż w społeczeństwie ryzyka zaciera się dotychczaso-
wy model pracy. Częściej jest dostępna praca w niepełnym wymiarze godzin, kon-
trakt lub część etatu. Trudno też przewidzieć, jakie zawody i jakie kwalifikacje 
będą poszukiwane i czy będzie można znaleźć zatrudnienie. Podkreślają, iż będzie 
coraz większe zapotrzebowanie na elastycznych pracowników, którzy będą posia-
dali szereg rozmaitych umiejętności zawodowych, po kilka zawodów i będą mogli 
pracować na różnych stanowiskach. Nastanie system portfolio — ludzi z teczką 
pełną kwalifikacji, łatwo zmieniających pracę [Wojtasik, 2005, s.180].

Aby sprostać temu zadaniu i przygotować społeczeństwa na takie warunki ży-
cia, promuje się zatem idee uczenia się przez całe życie, które mają być realizo-
wane zarówno przez edukację formalną jak i nieformalną. Przez pojęcie edukacji 
formalnej rozumie się powszechnie proces nauczania i uczenia się w szkołach lub 
uczelniach, przebiegający etapowo przez poszczególne szczeble edukacji wyzna-
czane przez system edukacji. Natomiast edukacja nieformalna to każda zorganizo-
wana aktywność edukacyjna, która zachodzi poza formalnym systemem szkolnym 
[Matuszewska, 2010, s. 26].

Korzyści płynące z edukacji nieformalnej, traktowanej jako doskonałe uzu-
pełnienie edukacji formalnej, zostały zaakcentowane w strategii edukacyjnej 
Komisji Europejskiej, która we wspomnianej wcześniej Białej księdze wskazu-
je, np. wolontariat międzynarodowy jako istotne miejsce w przestrzeni edukacji 
nieformalnej:

Wolontariat dostarcza młodym ludziom możliwości socjalizacyjnych, podczas gdy 
społeczeństwo również odnosi korzyści z tej niezarobkowej działalności, (...) jest zarówno 
formą udziału w życiu społecznym, jak i doświadczeniem edukacyjnym. Stanowi on 
czynnik integracji społecznej oraz bardzo skuteczny sposób zwalczania uprzedzeń. 
Ma charakter uniwersalny i musi pozostać dostępny dla każdego. (...) Stanowi on ważny 
element tworzenia wspólnej tożsamości europejskiej i powinien być wykorzystywany jako 
skuteczne narzędzie integracji społecznej w momencie wstąpienia nowych krajów do UE.

[Tamże, s.70]

Program wolontariatu międzynarodowego został przygotowany przez Komi-
sję Europejską na kanwie wcześniej istniejących projektów związanych z wymia-
nami młodzieżowymi w Europie. Były to Młodzież dla Europy (Youth for Euro-
pe w latach 1988‒1991) i Młodzież dla Europy II (Youth for Europe II w latach 
1991‒1999). Na ich podstawie przygotowany został kolejny projekt — Wolontariat 
Europejski (European Volutary Service), który funkcjonuje od 1998 roku. Aktual-
nie realizowany jest projekt Wolontariat Europejski, Akcja 2 (European Voluntary 
Service, Action 2). Program ten jest kontynuowany od 2007 roku przez kolejne sie-
dem lat pod nazwą Młodzież w Działaniu (Youth in Action) [Tamże, s. 73].
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Wielu badaczy podkreśla znaczenie interakcji społecznych u młodych ludzi — 
uaktywniając pewne formy zachowań, prowadzą tym samym do ukształtowania się 
zróżnicowanych rodzajów „ja” i stanowią podstawę kształtowania globalnego obrazu 
samego siebie oraz swojej tożsamości.

Analizując motywy działań prospołecznych, Janusz Reykowski podkreśla 
natomiast złożoność czynników motywacyjnych, powodujących liczne spory 
między badaczami. Niektórzy jak M. Gliselin reprezentują pogląd, iż człowiek 
rodzi się i całe życie jest egoistą: Podrap altruistę i patrz, jak krwawi hipokryta. 
Z kolei jak podkreśla Reykowski, zauważono jednak, iż w określonych warunkach 
korzyść cudza nie odróżniona od własnej powoduje, iż dobro cudze staje się celem 
działalności, a nie środkiem dla osiągnięcia dobra własnego [Tamże, s.193].

Moim zdaniem, w tym aspekcie należałoby dodatkowo rozpatrywać motywa-
cję do wzięcia udziału w wolontariacie. Z jednej strony, angażujące się osoby chcą 
być potrzebne i pożyteczne, a z drugiej sprawdzić siebie, wzmocnić swoje poczucie 
tożsamości, czy zwyczajnie nabyć doświadczenie zawodowe. Ponadto wolontariat 
międzynarodowy jest postrzegany i wykorzystywany przez młodzież jako możli-
wość zyskania czasu w obliczu konieczności podjęcia decyzji o kierunku dalszego 
kształcenia. Po ukończeniu szkoły średniej, zdanym egzaminie dojrzałości, ukoń-
czeniu pierwszego stopnia studiów — wcale nie czują się dojrzali, pewni i świa-
domi tego, co chcą robić dalej. Oczekują, iż wolontariat pomoże im znaleźć nowy 
pomysł na życie.

Warto też zauważyć, iż wolontariat w przekonaniu samych zainteresowanych, 
jest ceniony wyżej niż inne programy o charakterze edukacyjnym, czego dowodzi 
relacja jednej z uczestniczek takiego projektu:

W moim przypadku to było zupełnie inaczej niż u innych. Erasmus był taki bardziej...
no to były studia, ale trochę nie takie prawdziwe studia. No tak, bardzo mi się podobało 
na Erasmusie, poznałam różnych ludzi, ale nie... Ok, nauczyłam się tam, jak żyć samemu, 
nauczyłam się wielu różnych rzeczy, jak to jest być za granicą, nauczyłam się języków. Ale 
tutaj poczułam się pożyteczna, czułam, że mogę coś zrobić. Czułam, że coś robię, zrobiłam 
wiele rzeczy i naprawdę lubiłam to, lubiłam organizować to wszystko.

[Matuszewska 2010, s.120]

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, warto zatem w działaniach promo-
cyjnych na rzecz popularyzacji języka polskiego wśród obcokrajowców uwzględ-
nić olbrzymi potencjał istniejący wśród młodzieży, która nie ma jeszcze zobowią-
zań dorosłego człowieka, a która szuka dopiero swojej drogi.

Wiele z tych osób być może nie bierze nawet pod uwagę możliwości podjęcia 
nauki języka polskiego, co jednak nie znaczy, iż udział w takim wolontariacie nie 
może spowodować zmiany wyboru zawodu czy celów edukacyjnych czego najlep-
szym dowodem jest inna wolontariuszka, zafascynowana podróżowaniem i zainte-
resowana krajami postkomunistycznymi:

Izabela Stachowiak



15rola międzynarodowych Programów SPołecznych...

[...] Na początku myślałam o tym, żeby wyjechać do Czech, nie myślałam o Polsce. Ale 
wówczas, kiedy zobaczyłam ten projekt Art & partnership for children and youth w domu 
kultury... naprawdę bardzo, bardzo mi się spodobał.

[Tamże, s. 114]

Co więcej, spora grupa osób decyduje się na udział w wolontariacie jedynie 
z chęci zmiany środowiska, zupełnie nie uwzględniając konieczności podjęcia nauki 
języka. Priorytet ten ulega ewaluacji dopiero pod wpływem okoliczności:

W pierwszym tygodniu zorientowałam się [...], że przede wszystkim, najważniejsze jest 
żebym szybko nauczyła się języka polskiego. To dlatego, że jeżeli pracujesz w muzeum, 
musisz rozmawiać z ludźmi, musisz ich oprowadzać, kierować. No i musisz odpowiadać 
na choćby takie proste pytania jak: Gdzie jest toaleta? i tym podobne. I ja musiałam umieć 
im odpowiedzieć.

[Tamże, s.141]

Podsumowując, chciałabym zwrócić uwagę na to, iż przygotowując wszelkiego 
rodzaju programy promocji na rzecz języka i kultury polskiej, warto wykorzystać 
potencjał istniejący wśród młodzieży i studentów zainteresowanych udziałem 
w wolontariacie międzynarodowym. W dobie kryzysu ekonomicznego, bezrobocia 
w Europie i na świecie, młodzi ludzie nie mają czasu na hobbystyczne studiowanie 
języków niszowych, za jaki można uznać język polski, niemniej jednak, możliwość 
przyjazdu do Polski na wolontariat połączony z możliwością podjęcia kursu języka 
polskiego może być dla wielu z nich atrakcyjny i bardzo motywujący.
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OŚRODEK DLA OSÓB STARAJĄCYCH SIĘ O STATUS UCHODŹCY 
W GROTNIKACH — STAN OBECNY I PERSPEKTYWY

Słowa kluczowe: nauczanie języka polskiego jako obcego, uchodźcy, nauczanie uchodźców

Jedną z twarzy bogactwa językowego i kulturowego Europy są wartości 
językowe i kulturowe, które przynoszą ze sobą emigranci, w tym także uchodźcy. 
Los uchodźców przybywających do Polski determinowany jest przez trzy czynniki: 
powody (dla których opuścili oni swoje ojczyzny), polskie prawo, a także prawo Unii 
Europejskiej. Zgodnie z tym ostatnim osoby, które poproszą o azyl na polskiej granicy, 
muszą pozostać na terenie Rzeczpospolitej Polskiej do czasu rozpatrzenia złożonego 
przez nich wniosku1. Są kierowane do specjalnych ośrodków dla osób starających się 
o status uchodźcy, gdzie czekają na decyzję Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Jeden
z takich ośrodków znajduje się na terenie województwa łódzkiego, w Grotnikach, 
ok. 20 km na północny zachód od Łodzi.

Obecnie w Ośrodku przebywa 110 osób. Są to głownie Gruzini, Rosjanie 
(z Czeczenii i Inguszetii) oraz Kazachowie. Ponad 60 mieszkańców Ośrodka to dzieci 
i młodzież poniżej 18 roku życia, objęte, zgodnie z polskim prawem, obowiązkiem 
szkolnym. Część z nich uczęszcza do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego im. Jana 
Pawła II w Grotnikach.

Życie w Grotnikach nie jest komfortowe. Każda mieszkająca w Ośrodku 
rodzina zajmuje jeden pokój, w którym często liczba łóżek jest mniejsza niż liczba 
mieszkańców. Ma też do dyspozycji kącik sanitarny. Na terenie Ośrodka znajduje się 
kuchnia, w której rodzice przygotowują jedzenie dla dzieci. Dorosłym mieszkańcom 
Ośrodka wydawane są posiłki, które niejednokrotnie nie uwzględniają ograniczeń 
w diecie, wynikających z nakazów religijnych (wielu mieszkańców to muzułmanie). 
Każdy cudzoziemiec przebywający w Ośrodku otrzymuje kieszonkowe w wysokości 

1 Reguluje to Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej z dnia 18 lutego 2003 r.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.03

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.03
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70 złotych miesięcznie. Te pieniądze muszą wystarczyć na zakup kosmetyków, 
chemii gospodarczej i ubrań oraz na wszystkie inne potrzeby. Bardzo trudną sytuację 
finansową pogarsza brak pracy.

Urząd do Spraw Cudzoziemców po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie statusu 
uchodźcy może wydać jedną z czterech rodzajów decyzji. Może on przyznać cudzo-
ziemcowi prawo do pozostania na terytorium RP jako uchodźcy, lub jako osobie ob-
jętej tzw. ochroną uzupełniającą, bądź wyrazić zgodę na tzw. pobyt tolerowany. Może 
także odmówić przyznania ochrony i wydać nakaz deportacji. Trzy pierwsze rozwią-
zania różnią się zakresem ochrony i pomocy społecznej, jaka przysługuje cudzoziem-
cowi. We wszystkich tych przypadkach istnieje możliwość ubiegania się o zezwole-
nie na pobyt stały (po 5 latach w przypadku statusu uchodźcy i ochrony uzupełniają-
cej oraz po 10 latach w przypadku pobytu tolerowanego), zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach [Pobyt na podstawie..., 2012].

Nie ulega wątpliwości, że dla osób planujących pozostać na terenie RP kluczo-
wą sprawą jest znajomość języka polskiego, jako narzędzia komunikacji i integracji 
z polskim społeczeństwem. Ponadto, zgodnie z założeniami nowej ustawy o cudzo-
ziemcach, która ma wejść w życie 1 stycznia 2013 roku, jednym z warunków, któ-
re będą musiały spełnić osoby ubiegające się o pobyt stały, będzie znajomość języ-
ka polskiego przynajmniej na poziomie A2, potwierdzona certyfikatem Państwowej 
Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego [Projekt założeń 
do…, 2011]. Praca z uchodźcami wiąże się z wieloma wyzwaniami dla nauczyciela 
jpjo, a wejście w życie nowej ustawy spowoduje, że będą oni musieli nie tylko przy-
gotować cudzoziemców do samodzielnej komunikacji w codziennych sytuacjach, ale 
także wesprzeć ich w przygotowaniu się do państwowego egzaminu.

Pomimo licznych utrudnień, które zostaną niżej omówime, czas pobytu cudzo-
ziemców w ośrodku wydaje się dobrym momentem, aby uczyć się języka polskie-
go, głównie ze względu na brak obowiązków zawodowych oraz możliwość obję-
cia kursami języka polskiego całych rodzin. Ponadto należy pamiętać, że ze względu 
na swoją sytuację finansową i rodzinną cudzoziemców, uczęszczanie na lekcje języka 
polskiego jako obcego po opuszczeniu ośrodka może okazać się niemożliwe.

Nauczanie uchodźców w oczywisty sposób różni się od nauczania osób, które 
przybyły do Polski dobrowolnie i nie mają za sobą tragicznych doświadczeń wojny 
lub prześladowań. Żeby uświadomić sobie, jaka jest specyfika tej grupy, skorzystaj-
my z doświadczenia pracowników Refugee Language Support Unit w Trinity College 
na Uniwersytecie w Dublinie.

W swoim opracowaniu Meeting the language needs of the refugees in Ireland Da-
vid Little z Uniwersytetu w Dublinie opisuje czynniki, które wpływają na proces na-
uczanie uchodźców [Little, 2000]. Przybliżymy je i skomentujemy, jak doświadcze-
nie lektorów języka angielskiego w Irlandii może przełożyć się na polskie warunki.

Pierwszym omawianym przed D. Little’a czynnikiem jest powód, który skłonił 
uchodźców do opuszczenia swojej ojczyzny oraz możliwość powrotu do domu. Little 
zauważa, że osoby, które uciekły przed prześladowaniami i nie planują wrócić do domu 

ośrodek dla oSób Starających Się o StatuS uchodźcy...
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mogą postrzegać Irlandię jako początek nowego życia i szybciej otworzyć się na edu-
kację. Jeśli jednak przyczyną emigracji były zawirowania polityczne, a imigranci mają 
nadzieję wrócić do domu, ich motywacja będzie znacznie słabsza [Tamże, s. 10].

Spośród mieszkańców ośrodka w Grotnikach znajdują się osoby z obu tych grup. 
Ponadto prawo Unii Europejskiej, sprawia, że mieszkają w Grotnikach również oso-
by, które trafiły do Polski niejako przez przypadek (patrz przypis 1). Mogą więc one 
być bardziej zainteresowane przejściem przez wszystkie formalności i przedostaniem 
dalej na Zachód niż wrastaniem w polską rzeczywistość, a zatem też uczeniem się ję-
zyka polskiego.

Należy również pamiętać o kwestiach związanych z tożsamością uchodźców. 
Jak przypomina Little, język jest jednym z najważniejszych elementów tożsamo-
ści człowieka i uczenie się nowego języka nie pozostaje bez wpływu na tę tożsa-
mość. Szczególnie wśród uchodźców, którzy niejako należą do mniejszości etnicz-
nych i niejednokrotnie (niebezpodstawnie) czują się wykluczeni, odizolowani i dys-
kryminowani, może pojawić się świadoma lub nieświadoma niechęć, która nie będzie 
ułatwiać uczenia się języka obcego [Little, 2000, s.10].

Na ten problem w Polsce nakłada się jeszcze kolejny czynnik. Ucząc się języka 
angielskiego, czy to w Irlandii, czy w innymi miejscu, uchodźcy mają świadomość, 
że znajomość tego języka otwiera im olbrzymie możliwości — będą bowiem mogli 
używać go do komunikowania się na całym świecie. Język polski natomiast pozwo-
li im jedynie na komunikację w Polsce lub z Polakami mieszkającymi za granicą. 
W przypadku, kiedy nie planują oni pozostać w Polsce na stałe, wysiłek włożony 
w nauczenie się języka polskiego może wydać się im zbyt duży.

Kolejnym wyzwaniem dla samych uchodźców i ich nauczycieli jest wiek osób 
nauczanych. Poza znanymi glottodydaktyce zagadnieniami związanymi z różnicami 
w uczeniu się dzieci i dorosłych, im straszy uchodźca, tym silniej wykształcony sys-
tem przekonań utrudniający otwarcie na uczenie się nowego języka, wykształcanie 
nowej tożsamości kulturowej i zaczynanie od zera. W takiej sytuacji, twierdzi Little, 
opanowanie nawet najbardziej podstawowej znajomości języka może być skrajnie 
trudne [Tamże, s.11].

Ze względu na organizację życia w Grotnikach — fakt, że dorośli nie pracują i nie 
potrzebują języka polskiego do kontaktów ze światem zewnętrznym — problem ten 
usuwa się na drugi plan. Największe wyzwania stawiane są natomiast przed tymi, 
którzy najłatwiej i najchętniej uczą się języków — czyli przed dziećmi i młodzieżą 
szkolną. Wrzucane są one w rzeczywistość szkolną bez znajomości języka polskie-
go i polskiej kultury, nieotoczone wystarczająca opieką przez pedagogów, narażone 
są one na liczne incydenty krytyczne, które nie pozostają bez wpływu na postrzeganie 
polskiej kultury. Mogą również dodatkowo osłabiać motywację integracyjną i utrud-
niać naukę języka polskiego.

W dalszej części swojego tekstu D. Little analizuje trudności wynikające 
z brzmienia i gramatyki rodzimego języka uchodźców oraz tła kulturowego ich 
narodowości. Trudności te nie są jednak w tej grupie inne niż w wielonarodowych 
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grupach uczących się języka polskiego, np. w Studium Języka Polskiego dla 
Cudzoziemców UŁ. Little zwraca uwagę na konstrukcję większości podręczników 
do nauczania języka angielskiego jako obcego — zakładają one, że uczący się są już 
zaznajomieni z brytyjską wersją kultury europejskiej. Bez takiej wiedzy, materiały 
te okazują się mieć ograniczoną wartość dydaktyczną [Tamże, s. 13]. Podobnie 
rzecz ma się z nowszymi materiałami do nauczania języka polskiego jako obcego, 
np. z podręcznikami z serii Hurra! Po polsku [Małolepsza, Szymkiewicz, 2001] 
czy Polski. Krok po kroku [Stempek i in., 2011]. Są jednak dostępne materiały 
opracowane dla potrzeb Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ, jak 
np. podręczniki J. Kucharczyka [1999a i b], dedykowane osobom niezaznajomionym 
z kulturą europejską.

Poważniejszym problemem mogą okazać się wcześniejsze doświadczenia eduka-
cyjne uchodźców, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak i ich brak. Zaległo-
ści w tej materii mogą, wg D. Little’a, spowodować, że nie będą oni w stanie nauczyć 
się niczego poza umiejętnością czytania i rozumienia zawiadomień w przestrzeni pu-
blicznej i prostych ogłoszeń. Ponadto olbrzymi wpływ na proces uczenia się języka 
obcego ma szkolnictwo, z którym zetknęli się uchodźcy w swoim kraju. Jeśli system, 
który znają, opiera się na uczeniu się na pamięć, mogą oni postrzegać inne metody 
nauczania jako zagrażające ich tożsamości etnicznej [Little, 2000, s.13‒14]. Nauczy-
ciel pracujący z uchodźcami w Polsce może spodziewać się wszystkich tych trudno-
ści. W skrajnych przypadkach osoby z niedobrymi doświadczeniami edukacyjnymi 
mogą nie być w stanie opanować języka polskiego na poziomie A2 — co pozbawi 
je możliwości zostania rezydentami RP.

Istotną kwestią pozostaje sytuacja rodzinna uczących się, w szczególności kobiet 
[Little, 2000, s.14]. W Grotnikach jest to ważnym problemem, ponieważ mieszkają 
tam rodziny wielodzietne, z małymi dziećmi. Kurs języka polskiego musi się wo-
bec tego wiązać z zapewnieniem opieki dzieciom na czas, gdy ich matki przebywa-
ją na lekcji. Ponadto, jak zauważa Little, dla członków wielu kultur naturalne jest, 
że dziewczęta nie mają takich samych możliwości edukacyjnych jak chłopcy, co do-
datkowo utrudnia sytuację kobiet — nie tylko oczekuje się od nich odgrywania ról, 
które przydziela im rodzima kultura, ale także mają one mniejsze doświadczenie edu-
kacyjne, które może stanowić bazę do uczenia się języka [Tamże, s. 14]. Doświad-
czenie pokazuje jednak, że spośród mieszkańców ośrodka w Grotnikach, to kobiety 
są bardziej otwarte na nowe możliwości i chętniej uczestniczą w organizowanych za-
jęciach edukacyjnych. Tym bardziej więc należałoby wesprzeć je, zapewniając opie-
kę dla dzieci na czas trwania kursu.

Jak widać nauczanie uchodźców języków obcych niesie ze sobą wiele wyzwań, 
które związane są ze specyficzną sytuacją tej grupy. Aby jak najlepiej poradzić so-
bie z nimi, Little zaleca stworzenie specjalnego profilu kursantów biorącego pod 
uwagę czynniki takie jak wiek, płeć i relacje rodzinne grupy. Dla każdej z wyod-
rębnionych w ten sposób kategorii uczących się (może ich być aż 10) wymagany 
jest inny program nauczania [Tamże, s. 16]. Zalecenie to, możliwe do realizacji 
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w IILT w Trinity College w Dublinie — na intensywnych kursach języka angiel-
skiego dla dorosłych imigrantów mających status uchodźcy — gdzie uczy się około 
1000 osób [Little, Responding to…, s. 2], byłoby trudne do wdrożenia w warunkach 
ośrodka w Grotnikach. Istnieją jednak podobne rozwiązania mogące zoptymalizo-
wać proces nauczania.

Mając na uwadze wymienione wyżej utrudnienia, chciałybyśmy opisać dzia-
łania, które mogą pomóc uchodźcom w Grotnikach w integracji z polskim społe-
czeństwem, nauce języka polskiego oraz w uzyskaniu certyfikatu na poziomie A2 
w przyszłości.

Problematyczny jest sam moment rozpoczęcia kursu. D. Little podkreśla, że wie-
lu uchodźców nie jest od razu gotowych na uczenie się nowego języka. Proponuje 
więc przejście do edukacji formalnej poprzez organizowane z pomocą wolontariuszy 
wydarzenia towarzyskie, sportowe i rekreacyjne, a także kontakt z irlandzkimi sąsia-
dami. [Tamże, s. 17]. Działania te w kontekście ośrodka w Grotnikach nabierają jesz-
cze większego znaczenia. Ze względu na to, jak bardzo mieszkańcy ośrodka odcięci 
są od świata poprzez brak funduszy na przemieszczanie się i nieznajomość języka, 
pożądane byłoby rozwijanie ich związków z Polską i Polakami poprzez wydarzenia 
organizowane na terenie ośrodka. Dzięki nim mieszkańcy mieliby możliwość oswo-
jenia się z elementami polskiej kultury, nawiązania osobistych więzi z Polakami oraz 
mogliby rozwinąć motywację integracyjną do uczenia się języka polskiego.

Uznajemy, że priorytetowym zadaniem jest objęcie opieką dzieci i młodzieży, 
które ze względu na obowiązek szkolny najprędzej zaczynają potrzebować znajo-
mości języka polskiego. W przypadku tych grup wiekowych, zgodnie z zaleceniami 
D. Little’a, należy wspierać młodsze dzieci codziennymi lekcjami języka obcego, 
starszym zaś zapewnić intensywny kurs przygotowawczy przygotowujący je do pój-
ścia do szkoły [Tamże, s. 20].

Realizacja szybkich, intensywnych kursów może być niemożliwa w pozostałych 
grupach, szczególnie wśród młodych kobiet zajmujących się dziećmi. Jednocześnie 
ważne jest, aby kurs był jak najintensywniejszy, ponieważ znajomość języka polskie-
go jest kluczowa w procesie integracji uchodźców. Uważamy, że najlepszym rozwią-
zaniem byłyby codzienne, ale krótkie lekcje, trwające nie dłużej niż 2 godziny lek-
cyjne (90 minut). Do osiągnięcia poziomu A2 potrzeba by w takim trybie 40 tygodni 
nauki2. Ponieważ średni czas pobytu w ośrodku wynosi około 12 miesięcy, codzien-

2 Aby oszacować, ilu godzin zajęć potrzeba, aby osiągnąć poziom A2, odwołajmy się do dwóch źró-
deł. Ośrodek egzaminacyjny Cambridge ESOL ocenia, że do osiągnięcia znajomości języka angielskiego 
jako obcego na poziomie A2 potrzeba 180‒200 godzin nauki [Cambridge ESOL, 2012]. Dla potrzeba 
dydaktyki języka polskiego jako obcego wśród uchodźców wypada uznać tę liczbę za niedoszacowaną. 
Wiąże się to zarówno ze specyfiką języka angielskiego i polskiego (znacznie większe skomplikowanie 
formalne podstawowego materiału językowego), jak i specyfiką grupy i warunków nauczania w ośrodku 
dla cudzoziemców. Innym punktem odniesienia może być czas trwania kursów w Studium Języka Pol-
skiego dla Cudzoziemców UŁ. Tam student zdający egzamin semestralny na ocenę dobrą (4) zna język 
polski na poziomie A2, a ma za sobą 300 godzin kursu językowego oraz 100 godzin lekcyjnych innych 
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ne lekcje mogą wystarczyć do osiągnięcia poziomu A2. Dadzą też na pewno solidną 
podstawę do komunikowania się w codziennych sytuacjach oraz zapewnią funda-
ment dla procesu akwizycji języka polskiego w późniejszym okresie.

Do podziału na opisane powyżej kursy dla małych dzieci, starszych dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych musimy także dodać podział na grupy ze względu 
na znajomość języka polskiego. Ponieważ nowi mieszkańcy przybywają do Grotnik 
nieregularnie, ważny jest podział na grupę początkującą i zaawansowaną, 
przynajmniej na kursach dla dorosłych. Dobrym rozwiązaniem mógłby też okazać 
się program oparty na blokach tematycznych, skonstruowany tak, aby można było 
dołączyć do grupy początkującej w dowolnym momencie.

Obecnie na terenie województwa łódzkiego rozpoczyna się realizowany przez 
Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Stowarzyszeniem 
Społeczno-Kulturalnym „Ethnos” oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Łodzi projekt Integracja i akceptacja. Uchodźcy w społeczeństwie polskim. 
Ma on na celu przygotowanie uchodźcy do funkcjonowania w społeczeństwie 
większościowym [Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 2012] poprzez m.in. kursy 
języka polskiego, warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy zawodowe, warsztaty 
podstawowej wiedzy obywatelskiej, wycieczki kulturoznawcze i zajęcia sportowe. 
Projekt ten obejmuje głównie mieszkańców ośrodka w Grotnikach, a także inne 
osoby w podobnej sytuacji, zamieszkałe na terenie województwa. Projekt kierowany 
jest także do lokalnej społeczności w celu oswojenia jej z problematyką uchodźczą 
i otwarcia na odmienność kulturową przybyszów [Tamże].

Działania te niewątpliwie przyczynią się do polepszenia sytuacji mieszkańców 
Ośrodka dla Cudzoziemców w Grotnikach ubiegających się o Nadanie Statusu 
Uchodźcy lub Azylu. W przyszłości powinny one zostać obudowane działaniami 
wolontariuszy, którzy mogliby być stałymi gośćmi w Ośrodku. Mogliby oni zajmować 
się dziećmi, podczas gdy ich matki uczestniczyłyby w lekcjach języka polskiego, 
pełnić rolę mentorów dla starszych dzieci i młodzieży lub też całych rodzin, a przede 
wszystkim być szansą dla poszczególnych grup wiekowych do nawiązania relacji 
z Polakami, a zatem do wsparcia procesu wrastania w polskie społeczeństwo. 
Da to realną szansę stworzenia w Grotnikach lepszych warunków do integracji, 
tak aby ich mieszkańcy mogli naprawdę wzbogacać Polskę swoimi językami i swoją 
kulturą.

przedmiotów z wykładowym językiem polskim (za te informacje dziękujemy dr. Grzegorzowi Rudziń-
skiemu, wieloletniemu pracownikowi Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców). Wypada więc za-
łożyć, że aby osiągnąć poziom A2, cudzoziemcy powinni uczęszczać na kurs trwający około 400 godzin.
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AUTOMATYZACJA BADAŃ PERCEPCJI MOWY

Słowa kluczowe: percepcja mowy, badania lingwistyczne, test percepcyjny

1. Wstęp

W artykule omówiono najważniejsze etapy badań percepcji mowy oraz przed-
stawiono koncepcję automatyzacji tych badań. Koncepcja ta jest realizowana 
w rozwiązaniu technicznym, które obejmuje trzy programy. Program pierwszy słu-
ży do projektowania testów percepcyjnych — dysponując zestawem plików dźwię-
kowych można szybko przygotować test. Program drugi jest przeznaczony do prze-
prowadzania testów. Zadaniem programu trzeciego jest analiza wyników. W czasie 
tworzenia niniejszego artykułu istniały prototypowe wersje dwóch programów oraz 
założenia dotyczące programu analitycznego.

2. Badania wcześniejsze i literatura

Idea oprogramowania ułatwiającego i przyspieszającego badania nad percepcją 
mowy powstała podczas wcześniejszych badań prowadzonych przez autora arty-
kułu. Jedno z badań polegało na wygenerowaniu syntetycznych połączeń samogło-
sek oraz spółgłosek (miejsce łączenia pokrywało się z granicą ulokowaną między 
ośrodkiem sylaby otwartej a nagłosem następnej sylaby). Jakość takich syntetycz-
nych połączeń była oceniana w teście percepcyjnym, a następnie te oceny były po-
równywane z ocenami analogicznych połączeń sylab, w których nie zastosowano 
żadnych modyfikacji.

Inne badanie prowadzone przez autora polegało na identyfikacji sylab typu CV 
(ang. Consonant-Vowel), które zostały wycięte z wyrazów nagranych w izolacji. 
Poza tym wykorzystano sztuczne sieci neuronowe, które były trenowane tak, aby 
spełniać rolę detektorów reagujących na określone sylaby (zastosowano te same 
nagrania sylab, które były użyte w teście percepcyjnym). Ostatecznie porównano 
wyniki identyfikacji sylab otrzymane z badań percepcyjnych oraz wyniki identyfi-
kacji przeprowadzonej przez sztuczne sieci neuronowe.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.04
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Wczesne badania nad percepcją mowy dotyczyły wpływu określonych czynni-
ków występujących w sygnale mowy na percepcję. Jeden z bardziej znanych eks-
perymentów został przeprowadzony przez F. Coopera oraz A. Libermana w latach 
pięćdziesiątych dwudziestego wieku. Wykazał on, że możliwa jest identyfikacja 
syntetycznych sylab typu CV na podstawie tylko tylko dwóch formantów samogło-
skowych oraz ich zagięć (związanych ze zjawiskiem koartykulacji z poprzedzają-
cą spółgłoską) [Cooper i in., 1952]. Percepcją samogłosek zajmowali się również 
W. Strange [Strange, 1989] oraz K. Stevens [Stevens i in., 1969]. Natomiast per-
cepcją spółgłosek zajmował się między innymi J. M. Picket [Picket, 1980]. Wiele 
późniejszych badań nad percepcją mowy ukierunkowano na potrzeby techniki oraz 
medycyny. Na uwagę zasługują badania dotyczące afazji [Baum, 2001; Basso i in., 
1977; Gow i in., 1996].

Istnieje wiele publikacji poświęconych percepcji mowy. Usystematyzowany 
przekrój aktualnych badań z tej dziedziny można odnaleźć w The Handbook of 
Speech Percepction [Pisoni i Remez, 2008]. Jest to obszerna publikacja, która uj-
muje tę tematykę w sposób bardzo wnikliwy — liczba omawianych eksperymen-
tów i przytaczanych autorów jest imponująca.

Inną wartą polecenia publikacją jest podręcznik Psycholingwistyka [Gleason 
i Rathner 2009)], w którym rozdział trzeci poświęcono percepcji mowy. Przedsta-
wiono tam wiele istotnych zagadnień, takich jak: percepcja samogłosek i spółgło-
sek, czas rozpoczęcia dźwięczności (ang. Voice Onset Time — VOT), wpływ tempa 
mowy na percepcję czy modele percepcji mowy.

Bardzo wartościową pozycją jest monografia pod redakcją Andrzeja Obrębow-
skiego Wybrane zagadnienia z audiometrii mowy [Obrębowski, 2011]. W publi-
kacji tej przedstawiono między innymi problemy związane z metodologią badań, 
strukturą testów czy możliwościami wykorzystania audiometrii mowy w orzecz-
nictwie lekarskim.

3. Etapy badań percepcji mowy

Badania percepcji audytywnej wymagają dużego nakładu pracy. Poniżej przed-
stawiono propozycję etapów pracy uwzględniających użycie omawianego w pracy 
oprogramowania:

• planowanie badań,
• przygotowanie materiału badawczego,
• przygotowanie testu percepcyjnego,
• przeprowadzenie testów percepcyjnych,
• analiza wyników oraz wnioski.
W dalszym ciągu artykułu omówiono każdy z wymienionych etapów oraz 

przedstawiono problemy, które można napotkać na tych etapach. Omówiono też 
rolę, jaką pełnią poszczególne programy w kolejnych etapach badań.

automatyzacja badań PercePcji mowy
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3.1. Planowanie badań

Podjęcie właściwych decyzji na tym etapie ma zasadniczy wpływ na powodze-
nie eksperymentu. Z kolei decyzje błędne mogą sprawić, że eksperyment będzie 
nieudany, a uzyskane wyniki nie będą miały istotnej wartości naukowej. Planu-
jąc badania należy przeanalizować aktualny stan wiedzy z zakresu podejmowane-
go zagadnienia badawczego. Na obecnym etapie rozwoju nauki trudno wskazać 
na problemy zupełnie nowe. Najczęściej poszukuje się nowych aspektów proble-
mów już wcześniej analizowanych. Poza tym w badaniach lingwistycznych często 
mamy do czynienia z sytuacją, w której określony problem był analizowany tylko 
dla jednego lub dla kilku języków. Dlatego ważna jest odpowiedź na pytanie, czy 
istnieją przesłanki uzasadniające podjęcie danego tematu badawczego dla języka, 
dla którego to zagadnienie nie było jeszcze analizowane. W większości przypad-
ków odpowiedź na to pytanie będzie pozytywna — ze względu na różnice wystę-
pujące pomiędzy językami — na przykład różnice na poziomach: leksykalnym, 
morfologicznym czy fonetycznym — z wyróżnieniem fonetyki artykulacyjnej, fo-
netyki akustycznej czy fonetyki audytywnej, której rola w omawianych zagadnie-
niach wydaje się być najbardziej istotna. Wymienione różnice sprawiają, że można 
odkrywać nieznane wcześniej aspekty określonych zjawisk — aspekty, które mogą 
uwidaczniać się w przypadku niektórych języków. Poza tym prowadzenie podob-
nych badań dla różnych języków umożliwia porównywanie tych języków pod ką-
tem określonych zagadnień badawczych.

Kolejny problem, który trzeba koniecznie uwzględnić już na etapie planowania 
badań, jest związany z możliwościami technicznymi, jakimi dysponuje autor ba-
dań lub zespół badawczy. W niniejszym artykule omawiane jest rozwiązanie, które 
z założenia ma ułatwić prowadzenie badań percepcji audytywnej w szczególności 
osobom, które nie dysponują zaawansowanymi możliwościami i umiejętnościami 
technicznymi (głównie umiejętnością tworzenia programów komputerowych).

Prawdopodobnie najbardziej istotny problem techniczny w badaniach percep-
cji audytywnej związany jest z tym, w jaki sposób ma być przeprowadzony test 
percepcyjny — rozwiązanie, które pozwoli na odtwarzanie kolejnych nagrań oraz 
rejestrowane odpowiedzi. Przy najprostszym rozwiązaniu nie trzeba angażować za-
awansowanych środków technicznych — wystarczy dysponować zbiorem plików 
dźwiękowych zapisanych w folderze i ułożonych w kolejności zgodnej z wykazem, 
do którego wgląd ma osoba badana. Takie rozwiązanie ma jednak wadę — nie jest 
ono wygodne dla osoby badanej, zatem mogą nastąpić trudności z koncentracją 
na merytorycznej stronie testu. Inne często stosowane rozwiązanie polega na utwo-
rzeniu specjalnej aplikacji przeznaczonej dla realizacji konkretnej koncepcji badaw-
czej. Takie podejście umożliwia utworzenie wygodnego interfejsu dostosowanego 
do specyfiki określonego zadania badawczego, jednak wymaga ono zatrudnienia 
programisty. Celem omawianych w artykule narzędzi jest połączenie zalet dwóch 
wymienionych rozwiązań — łatwej dostępności oraz wysokiej jakości badań.
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Na etapie projektowania badań trzeba też zastanowić się, czy realizacja dane-
go zadania badawczego jest w ogóle możliwa. Problem ten dotyczy w szczególno-
ści badań nad percepcją mowy, ponieważ procesy zachodzące w ludzkim mózgu 
(w czasie percepcji) są bardzo słabo dostępne dla badacza. Uzyskane wyniki moż-
na porównywać z dostępnymi teoriami dotyczącymi percepcji mowy [Elman i in., 
1984; Massaro, 1989].

Mówiąc o możliwościach realizacji zadań badawczych związanych z percep-
cją mowy należy pamiętać o dużej liczbie niektórych jednostek lub trudnościach 
związanych z ich wyznaczaniem. Jako przykład można podać sylaby — badacz 
napotyka problem dużej liczby tych jednostek (jest ich wiele tysięcy) oraz problem 
z wyznaczeniem ich granic (problem ten w szczególności dotyczy języka polskie-
go ze względu na występujące powszechnie wieloelementowe grupy spółgłoskowe 
o niespotykanej w innych językach strukturze). Te powody sprawiają, że niektóre 
problemy badawcze mogą być rozpatrywane tylko fragmentarycznie.

3.2. Przygotowanie materiału badawczego

Po sformułowaniu problemu badawczego można przystąpić do przygotowania 
materiału badawczego. Badania percepcji audytywnej polegają na prezentowaniu 
kolejnych bodźców dźwiękowych oraz rejestrowaniu reakcji osoby badanej. Mate-
riał badawczy obejmuje zatem:

• zapis tekstowy bodźców wraz z danymi towarzyszącymi (tekstowa lista lub 
arkusz danych),

• zapis dźwiękowy bodźców (zbiór plików dźwiękowych).

Opracowanie listy bodźców (zawierającej treści, które będą odtwarzane w te-
ście percepcyjnym) nie jest zadaniem łatwym. Przygotowany materiał badawczy 
powinien być adekwatny do przyjętych założeń badawczych. Jeżeli potencjalna 
liczba bodźców jest zbyt duża, to badacz zmuszony jest ograniczyć zakres badań 
do rozmiaru możliwego do zrealizowania. Dla każdego bodźca trzeba opracować 
zestaw danych niezbędnych dla realizacji testu — na przykład informacje, które 
będą pojawiały się na ekranie komputera w czasie odtwarzania plików dźwięko-
wych lub etykiety przycisków pojawiających się po odtworzeniu bodźca.

Dysponując gotową listą bodźców można przystąpić do nagrywania mowy. 
Czasami generuje się mowę syntetyczną dla badań percepcyjnych (zagadnienia 
związane z syntezą mowy nie są poruszane w tym artykule). Oto pytania, na które 
trzeba odpowiedzieć przed rozpoczęciem nagrań mowy:

• czy nagrywana będzie mowa ciągła (czytany tekst) czy wyrazy izolowane 
lub mniejsze jednostki?

• ile osób będzie uczestniczyło w nagraniach?
• jaka będzie płeć osób nagrywanych?
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• jaki będzie wiek osób nagrywanych?
• czy istnieją dodatkowe wymagania dotyczące nagrań?
Często nagrywane są fragmenty, które obejmują wiele wyrazów, dlatego wyma-

gają one dalszej obróbki — muszą być pocięte (rozdzielone na pojedyncze bodźce) 
i umieszczone w oddzielnych plikach dźwiękowych. Przed rozdzielaniem na mniej-
sze pliki można wykonać inne czynności — na przykład przeprowadzić normali-
zację natężenia dźwięku lub przeprowadzić konwersję podstawowych parametrów 
dźwięku cyfrowego — liczby kanałów, częstotliwości próbkowania lub rozmiaru 
próbek dźwięku.

3.3. Przygotowanie testu percepcyjnego

Dysponując zbiorem plików dźwiękowych oraz niezbędnymi danymi można 
przystąpić do tworzenia testu. Omawiany w artykule pakiet programów obejmuje 
program służący do przygotowywania testów percepcyjnych. Posługując się tym 
programem można wygenerować plik zawierający wszystkie niezbędne dane doty-
czące przebiegu testu. Oto lista najważniejszych funkcji programu:

• wczytywanie zbiorów plików dźwiękowych,
• ustalanie struktury bodźca — liczby powtórzeń nagrania oraz przerwy po-

między kolejnymi odtworzeniami nagrania (liczonej w milisekundach),
• ustalanie struktury odpowiedzi na bodźce — wprowadzono podział na od-

powiedzi jawne (wyświetlane w przyciskach) oraz odpowiedzi niejawne 
(wpisywane do pól tekstowych przy użyciu klawiatury),

• możliwość ustalania dodatkowych pól z danymi — do każdego bodźca moż-
na dołączyć dane, które nie są wykorzystywane w teście, jednak mogą być 
one użyte na etapie analizy wyników,

• randomizacja bodźców,
• zapisywanie do pliku oraz odczytywanie z pliku wersji roboczej testu.

3.4. Przeprowadzenie testu percepcyjnego

Kolejny etap polega na przeprowadzeniu właściwego testu. Liczba osób ba-
danych jest uzależniona od przyjętych założeń, jednak zaangażowanie zbyt małej 
liczby osób może sprawić, że wyniki będą niewiarygodne. Inny problem związany 
jest z tym, że pojedynczy test percepcyjny nie powinien być zbyt obszerny (zawie-
rać zbyt dużo bodźców) — może to spowodować znużenie lub zmęczenie osoby 
badanej oraz wpłynąć negatywnie na jakość wyników. Istotne jest również miejsce, 
w którym wykonywany jest test — powinno być ono ciche — tak żeby osoba bada-
na mogła się skupić na zadaniu.

Omawiany w artykule pakiet programów obejmuje program przeznaczony 
do przeprowadzania testów percepcyjnych — jest to jedyny program, z którym 
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kontakt mają osoby biorące udział w eksperymencie. Program przeprowadza test 
zgodny z informacjami zawartymi w pliku wygenerowanym przez program opi-
sany w podrozdziale 3.3. Przed rozpoczęciem testu należy wskazać folder prze-
chowujący wszystkie niezbędne pliki dźwiękowe. Po zakończeniu testu wszystkie 
odpowiedzi zapisywane są do pliku tekstowego w postaci tabelarycznej (jako sepa-
rator kolumn używany jest znak tabulacji). Jeżeli zaprojektowany test obejmuje do-
datkowe pola z danymi, to te dane również zostają zapisane do pliku wynikowego.

3.5. Analiza wyników badań

Analiza wyników to ostatni etap badania. Powstała koncepcja programu uła-
twiającego i przyspieszającego analizę wyników uzyskanych z testów percepcyj-
nych. Program będzie częścią opisywanego w artykule pakietu. Poniżej przedsta-
wiono główne założenia dotyczące programu:

• jednoczesne odczytywanie wielu wyników (pochodzących z badań przepro-
wadzanych na różnych osobach),

• grupowanie odpowiedzi na podstawie dodatkowych informacji zapisanych 
w polach z danymi,

• tworzenie rozkładów pojedynczych odpowiedzi lub rozkładów grup odpo-
wiedzi,

• zapisywanie wyników do pliku.

4. Podsumowanie

W artykule omówiono najważniejsze zadania związane z badaniami nad per-
cepcją mowy. Przedstawione informacje zostały oparte przede wszystkim na do-
świadczeniu autora, które wynika z jego badań wcześniejszych. Zatem informacje 
te nie mają kształtu norm czy reguł i mogą one podlegać dalszej dyskusji oraz mo-
dyfikacjom. Celem podjętych działań jest uproszczenie i przyspieszenie procedury 
badawczej.

W artykule omówiono także szereg potencjalnych problemów występujących 
na kolejnych etapach badań. Wiedza ta może być pomocna przy projektowaniu ba-
dań, a także może ułatwić uniknięcie błędów pogarszających jakość wyników.

W czasie pisania artykułu istniały prototypowe wersje dwóch programów — programu 
służącego do projektowania badań oraz programu przeznaczonego do przeprowadzania 
testów percepcyjnych. Powstały również założenia dotyczące programu służącego 
do analizy wyników badań. Kolejne prace będą związane z tworzeniem tego programu 
oraz z testowaniem działania całego pakietu programów.
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SŁUCH FONEMATYCZNY, FONOLOGICZNY CZY MOWNY?

ROZWAŻANIA TERMINOLOGICZNE

Słowa kluczowe: dydaktyka języków obcych, słuch, kompetencja fonologiczna

Coraz częściej na gruncie glottodydaktyki polonistycznej pojawiają się publi-
kacje dotyczące fonodydaktyki, które uwzględniają nie tylko nauczanie właściwej 
wymowy, lecz także koncentrują się wokół zagadnień związanych m.in. ze sły-
szeniem czy dyskryminacją polskich dźwięków mowy. Wiele opracowań logope-
dycznych, neurolingwistycznych, psycholingwistycznych lub językoznawczych 
wprowadza takie terminy jak słuch fonematyczny, fonologiczny, fonetyczny, fo-
nemowy czy mowny. Niekiedy są one traktowane synonimicznie, zwykle jednak 
badacze stwarzają własne definicje tych pojęć (lub powołują się na już opisane) 
i różnicują je. W obszarze badań logopedycznych wielu naukowców podjęło pró-
bę ich uszeregowania [por. Dzikowska, 2006; Domagała i Mirecka, 2001], wciąż 
jednak pokutuje wśród nich opinia, jakoby podejście językoznawcze nie widziało 
potrzeby rozróżniania typów słuchu i sztucznie minimalizowało wprowadzone 
nazewnictwo. Jednocześnie jednak chaos pojęciowy powoduje nieustanną potrze-
bę decydowania się na określoną terminologię i jej doprecyzowywanie. Skoro 
percepcja mowy uwarunkowana jest słuchem fizycznym, który cechuje określona 
wrażliwość (ostrość słyszenia) i który determinuje słuch muzyczny (umożliwiają-
cy różnicowanie wysokości dźwięku) oraz słuch mowny (o szerokim znaczeniu), 
w kontekście nauczania języków obcych wiele terminów zasługuje na dokładniej-
szą eksplorację. Dlatego celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na py-
tanie, które ze stosowanych powszechnie pojęć warto wykorzystywać na gruncie 
nauczania języków obcych oraz w jakim ściśle określonym znaczeniu1.

Jednym z najczęściej używanych terminów jest ‘słuch fonologiczny’, któ-
ry Bronisław Rocławski definiuje jako zdolność będącą niezbędnym elementem 

1 Zainteresowanie problematyką niespójności definicyjnej pojęć dotyczących słuchu jest konse-
kwencją badań prowadzonych przez autorkę artykułu w czasie przygotowywania dysertacji na temat: 
Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.05

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.05
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przetwarzania fonologicznego, której deficyt stanowi przyczynę dysleksji, unie-
możliwia prawidłowy kontakt z otoczeniem [1981, s. 97]. A. Lipińska w artykule 
O definicjach słuchu fonematycznego sugeruje zaś, że językoznawcy łączą słuch 
fonologiczny z umiejętnością wyodrębnienia fonemu, natomiast psychologowie 
odnoszą tę zdolność do różnicowania i rozpoznawania dźwiękowej struktury języ-
ka [za: Dzikowska, 2006, s. 34]. ‘Słuch fonemowy’ to natomiast zdolność do kwali-
fikowania wyróżnionych z potoku mowy głosek jako przynależnych do określonych, 
fonologicznie zdeterminowanych klas głosek [Rocławski, 1995, s. 20; por. Łobacz, 
1996, s. 64], rozróżniania najmniejszych elementów składowych, czyli fonemów 
[Styczek, 1982]. Tak więc w odniesieniu do pojęcia fonemu utożsamiany jest on 
ze słuchem fonologicznym.

B. Rocławski wprowadza także pojęcie ‘słuchu fonetycznego’, czyli zdolności 
odróżniania głosek, zjawisk prozodycznych [1981, s. 101], polegającej na reagowa-
niu na miejsce akcentu, zmiany intonacji, iloczasu oraz na wskazaniu wadliwych 
artykulacji (dotyczy dzieci przynajmniej w wieku 5 lat). Słuch fonetyczny dotyczy 
umiejętności wskazania różnych aspektów dźwiękowych wypowiedzi, lecz według 
Rocławskiego nie odnosi się do zróżnicowania alofonicznego. Jednak Jolanta Tam-
bor wspomina o słuchu fonetycznym, podając przykład „niezrozumienia słuchowe-
go” dźwięku z powodu bliskości brzmieniowej dwu głosek lub sekwencji głosek 
— m.in. nierozróżnianie głosek szeregu szumiącego od ciszącego lub samogłosek 
szeregu przedniego [Tambor, 2010, s. 313], co wskazuje na różnice alofoniczne. 
Z reguły więc słuch fonetyczny utożsamiany jest ze słuchem fonematycznym. Po-
nadto Ewa Małgorzata Skorek stwierdza, że zaburzenie słuchu fonemowego u dzie-
ci polskich powoduje paralalię, czyli zastępowanie głosek (na podłożu glottodydak-
tycznym właściwe jest nazwanie tego zjawiska substytucją, ponieważ nie wynika 
ono z wad wymowy). Natomiast zaburzenie słuchu fonetycznego powodują dyslalię 
właściwą, która objawia się deformacją głosek [Skorek, 2001, s. 83] (proces taki 
ma miejsce w wymowie niektórych cudzoziemców, a wynika z prób dostosowywa-
nia własnego aparatu artykulacyjnego do wymowy nowych głosek, wobec czego na-
leży pozostać przy określaniu zjawiska mianem deformacji/modyfikacji).

Wyjątkowo często badacze posługują się pojęciem ‘słuchu fonematycznego’, któ-
ry także wywodzi się od pojęcia ‘fonemu’, a wprowadzony został do polskiej litera-
tury naukowej przez neurolingwistę i neuropsychologa Aleksandra R. Łurię. Badacz 
zdefiniował go w pracy Травматическая афазия (1947 r.) jako specyficznie ludzką 
zdolność do słuchowego odbioru, identyfikowania (spostrzegania) i rozróżniania 
tych cech brzmieniowo-artykulacyjnych bodźca akustycznego, które w danym ję-
zyku pełnią funkcję dystynktywną2 i delimitacyjną [za: Sawa, 1984]3. Niektórzy ba-

2 Wg Ireny Styczek to umiejętność różnicowania fonemów jako najmniejszych elementów skła-
dowych wyrazów, oznaczająca także umiejętność utożsamiania różnych wymówień głoski, np. cicho 
a głośno. Badaczka stałe i istotne cechy głosek nazywa dystynktywnymi [Styczek, 1982, s. 6].

3 Słuch fonematyczny (fonologiczny) lokalizuje się na poziomie centralnym mechanizmu mowy. 
Wg A. R. Łurii Jeśli system fonologiczny opiera się na wyodrębnieniu i przeciwstawieniu sobie zna-
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dacze, definiując słuch fonematyczny, zwracają uwagę na różnicowanie fonemów, 
inni za istotniejsze uważają analizę i syntezę dźwięków mowy4. Józef Tadeusz Ka-
nia łączy oba podejścia i definiuje go jako umiejętność oceny bodźców akustycznych 
z punktu widzenia potrzeb komunikacji językowej, tj. umiejętność percypowania 
(wyodrębniania oraz identyfikowania) elementów fonologicznie relewantnych (istot-
nych), pomijania zaś cech dla procesu porozumiewania się redundantnych (nieistot-
nych) [2001, s. 94, 95]. Dodaje on, że definicja ta obejmuje zarówno dystynktywne, 
jak i delimitacyjne cechy znaków językowych, przy czym wyodrębnianie powią-
zane jest z analizą i syntezą, a identyfikowanie z różnicowaniem dźwięków mowy.

Badaczom udało się ustalić, że ten typ słuchu nie jest zdolnością wrodzoną, 
a kształtującą się w dzieciństwie (najintensywniej między pierwszym a drugim 
rokiem życia) i zależy od bodźców słuchowych, które dostarczane są dziecku. 
Ograniczany jest zasobem fonemów danego języka, ponieważ gdy dziecko czę-
sto słyszy wzorce pewnych dźwięków, uczy się je słuchowo dostrzegać, różnico-
wać, a następnie i wypowiadać. Pozostałe dźwięki (nieistotne z punktu widzenia 
komunikacji w języku pierwszym), zostają pomijane, a ich wzorce słuchowe nie 
utrwalają się i zaczynają zanikać. Dalszy ich rozwój może więc nastąpić wyłącz-
nie poprzez naukę języków obcych. Aby w mózgu dziecka utrwalił się dźwięk 
i powstał wzorzec słuchowy (stereotyp), musi ono około 60 razy usłyszeć słowo. 
Następnie, dzięki takiemu utrwaleniu, wykształcają się umiejętności różnicowania 
napięcia mięśniowego właściwego wytwarzanym głoskom, a więc powstają dal-
sze stereotypy — czuciowo-ruchowe [Jastrzębowska, 1999, s. 270]. Odpowiednie 
ruchy mowne, kontrolowane słuchem fonematycznym, warunkują poprawne roz-
różnianie i w konsekwencji wypowiadanie głosek. Jeżeli w dzieciństwie dziec-
ko nie przystosuje aparatu artykulacyjnego do wymowy jakiegoś dźwięku mowy, 
to w przyszłości szanse na opanowanie go w sposób zbliżony do ideału są niewiel-
kie. Nie ma ono bowiem ani wzorca słuchowego danej głoski, ani umiejętności 
skojarzenia wyrazu z danym desygnatem na podstawie jego wartości dźwiękowej5. 
W dalszej kolejności — w procesie artykulacji, musi ono samo silnie kontrolo-
wać wypowiadanie dźwięków, ponieważ brak ustalonych wzorców ruchów mow-

czących cech mowy ekspresyjnej i na organizowaniu fonemów, to jest oczywiste, że analiza dźwięków 
mowy musi opierać się na mechanizmach korowych analizatora słuchowego, przy współudziale ana-
lizatora kinestetycznego i ruchowego. Po uszkodzeniu korowej reprezentacji analizatora słuchowego 
zostaje zaburzona możliwość wyodrębniania istotnych cech dźwięków oraz syntetyzowania ich w stałe 
fonemy [za: Dzikowska, 2006, s. 34‒35].

4 Definicji jest wiele, m.in. Elżbiety Sachajskiej, nie wnoszą one jednak zbyt dużo do rozważań, 
więc zostały ominięte. Warto jednak wspomnieć, że Maria Przetacznikowa nazywa słuch fonematyczny 
specjalną wrażliwością słuchową na dźwięki mowy ludzkiej, a Leon Kaczmarek uznaje go za zdolność 
wyodrębniania i identyfikowania w wypowiedziach cudzych oraz własnych elementów fonologicznie 
relewantnych, a pomijania redundantnych oraz sugeruje stosowanie synonimicznie nazw: słuch mowny 
lub fonematyczno-fonetyczny [por. Pazdro; Kania, 2001, s. 93].

5 Deficyty słuchu fonematycznego mogą wywoływać zaburzenia umiejętności kojarzenia danego 
wzorca słuchowego z określonym pojęciem [Styczek, 1982].
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nych uniemożliwia mu naturalne ustawienie narządów artykulacyjnych6, pasują-
ce do wypowiadania danego dźwięku (jeszcze przed czasem jego wypowiedze-
nia). Wynika z tego, że aby cudzoziemiec mógł poprawnie wypowiedzieć głoski, 
których wzorców nie posiada, musi je on wyćwiczyć — podobnie jak dziecko 
zaczynające mówić w swoim pierwszym języku. Dlatego tak ważne są ćwicze-
nia słuchu fonematycznego, które uczą rozszerzania bazy danych głoskowych, 
ich słyszenia i artykulacji. Granice rozwoju słuchu fonematycznego są określone 
zasobem głosek z języka pierwszego, jednakże nie są trwałe, wobec czego inwen-
tarz znanych dźwięków mowy można poszerzać.

Słuch fonematyczny umożliwia więc utożsamianie cech głosek za sprawą ich 
cech dystynktywnych. Są one ważne, ponieważ odróżniają dźwięki mowy, których 
substytucja prowadzi do zmiany znaczenia wyrazu (np. bułka – półka). Logopedzi 
uważają go za podstawowy element czynności percepcji mowy, który warunkuje 
osiągnięcie prawidłowego rozwoju mowy, umiejętności pisania i czytania [Jastrzę-
bowska, 1999, s. 272] (jego zaburzenia utrudniają bowiem dokonanie analizy i syn-
tezy słuchowej wyrazów). Istotne jest, aby uświadomić sobie, że częściowo wpły-
wa on na zdolność prawidłowego pisania — także w języku obcym. Jeśli bowiem 
student nie słyszy różnic między głoskami, nie może dokonać analizy słuchowej 
wyrazu (wyodrębnić z niego poszczególnych elementów), a więc poprawnie go za-
pisać. Natomiast błędne dokonywanie syntezy słuchowej uniemożliwia płynność 
i prawidłowość czytania. W związku z tym deficyty tego słuchu mają bardzo wiele 
poważnych konsekwencji w nauce języków obcych.

B. Rocławski, analizując ujęcie A. R. Łurii, stwierdził, że przymiotnik fonema-
tyczny może być w pełni zastąpiony przymiotnikiem fonologiczny, a ten kieruje nas 
w stronę fonologii i fonemu” [1995, s. 20]. Tym bardziej że fonematyczny wydaje 
się kalką brzmieniową terminu właściwą językowi rosyjskiemu (…) [który da się] 
w języku polskim wyrazić przymiotnikiem fonemowy” [Mierzejewska i Przybysz-
-Piwkowa, 1998, s. 150]. Według Piotry Łobacz określenie fonologiczny jest naj-
szersze i odnosi się do struktury dźwiękowej języka (segmentalnej i suprasegmen-
talnej), w wąskim zakresie należałoby przyjmować zaś termin ‘słuch fonemowy’ 
— za Rocławskim [Łobacz, 1996, s. 65]. Te rozważania potwierdzają konieczność 
doprecyzowania terminologii i rozróżniania m.in. terminów fonologiczny (doty-
czący badań struktury dźwiękowej w ogóle, obejmujący także fonologie niefo-
nemiczne) a fonemiczny (odwołujący się do fonemu) [Gussmann, 2009, s. 129]. 
Tradycyjnie przez wielu badaczy stosowany jest termin fonematyczny, jednak czę-
sto naukowcy decydują się na fonemowy właśnie w rozumieniu B. Rocławskiego 
(nie za I. Styczek), np. M. Lipowska7. Zwykle więc pisząc o słuchu fonemowym, 

6 Dotyczy to tzw. nawyku artykulacyjnego, czyli zespołu utrwalonych związków przyczynowo-
-skutkowych [Sikorski, 2006: 199; por. pojęcie bazy artykulacyjnej wg SDJO, 1994, s. 32].

7 Tym bardziej że dla badań logopedycznych istotne są np. etapy kształtowania się słuchu fonemo-
wego wyróżnione przez R. J. Lewiną: 1. przedfonematyczne stadium rozwoju mowy (brak różnicowania 
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zwracają uwagę na umiejętność kwalifikowania głosek do określonych klas, słuch 
fonematyczny uznając za służący rozróżnianiu głosek języka (uwarunkowany 
kontekstem). Słuch fonetyczny natomiast pozwala według większości opracowań 
odróżniać różne sposoby realizowania fonemu oraz zjawiska prozodyczne.

Niezwykle często w latach 70. za synonim słuchu fonematycznego uznawa-
ło się słuch mowny (m.in. Iwanowa) lub percepcję fonematyczną (np. Gietman-
ski) [por. Kania, 2001, s. 93]. Współcześnie A. Domagała i U. Mirecka, próbując 
zhierarchizować poszczególne terminy, za najogólniejsze pojęcie uznały ‘słuch 
mowny’. Definiowany jest on jako zdolność odbioru dźwięków mowy warunku-
jąca opanowanie systemu fonologicznego (słuch fonemowy; aspekt segmentalny 
systemu fonologicznego) oraz fonologiczny słuch prozodyczny (wymiar supra-
segmentalny), a także, stanowiący o odbiorze informacji pozasystemowych, fone-
tyczny słuch segmentalny (czyli słuch głoskowy) i fonetyczny słuch prozodyczny 
(dotyczący konwencjonalnych cech suprasegmentalnych właściwych polszczyź-
nie) [za: Dzikowska, 2006, s. 36]. To zwrócenie uwagi zarówno na cechy seg-
mentalne, jak i suprasegmentalne substancji fonicznej, znalazło poparcie również 
w pracach Ewy Małgorzaty Skorek. Według niej słuch mowny jest złożoną umie-
jętnością umożliwiającą rozróżnianie wyrazów, które zbudowane są z fonemów 
danego języka oraz decydującą o poprawnej, zgodnej z przyjętymi normami arty-
kulacji i prozodyzacji [Skorek, 2001, s. 82]. Składa się z trzech rodzajów słuchu: 
fonemowego (badaczka zalicza tu również zdefiniowane cechy słuchu fonema-
tycznego i fonologicznego), fonetycznego i prozodycznego. Pełni wiele różnorod-
nych funkcji, bowiem dzięki niemu nie tylko potrafimy słuchowo odróżniać fone-
my, lecz także sposoby ich realizacji. E. M. Skorek różnicuje poszczególne funk-
cje składowe tego słuchu jako: słuch fonemowy, który odpowiada za rozróżnianie 
cech dystynktywnych, czyli fonemów; słuch fonetyczny, umożliwiający rozróżnia-
nie cech niedystynktywnych, czyli realizacji jednego fonemu; słuch prozodyczny, 
który powoduje rozróżnianie cech prozodycznych wypowiedzi. ‘Słuch mowny’ jest 
zatem terminem ogólnym, uwzględniającym umiejętność odbioru i identyfikacji 
wszystkich elementów zarówno płaszczyzny segmentalnej, jak i suprasegmental-
nej języka. Stosowanie bardziej precyzyjnych określeń poszczególnych funkcji 
słuchowych ma zastosowanie głównie w opisie ontogenetycznym, jednak przy fi-
logenezie i w rozważaniach glottodydaktycznych praktyczniejszy wydaje się ter-
min generalizujący.

dźwięków, brak rozumienia mowy); 2. początki różnicowania fonemów (zdolność różnicowania ograni-
-cza się do fonemów o niskim stopniu podobieństwa); 3. różnicowanie większości fonemów (dziecko 
jest w stanie odróżnić poprawną wymowę słów od nieprawidłowej); 4. końcowy etap rozwoju słuchu 
fonemowego (wymowa jest prawie bezbłędna, dziecko potrafi różnicować prawie wszystkie fonemy); 
5. słuch fonemowy w pełni ukształtowany [za: Lipowska 2001, s. 45] – co następuje około szóstego 
roku życia. Co ciekawe, M. Lipowska przywołując badania R. J. Lewinej nazwała słuch fonemowym 
[2001, s. 45], zaś S. Kania, odwołując się do tych samych badań, użył terminu fonematyczny [2001, s. 96].



36 Michalina Biernacka

Tab. 1. Typy i funkcje słuchu

Typ słuchu Służy Różnicuje

Fizjologiczny/Fizyczny odróżnianiu dźwięków z otoczenia dźwięki

muzyczny różnicowaniu wysokości dźwięku różne cechy  
prozodyczne

fonetyczny
odróżnianiu głosek i zjawisk prozo-
dycznych, dostrzeganiu cech fizycz-

nych dźwięku

głoski 
(akcent i intonację)

Fonemowy
kwalifikowaniu głosek do ich fonolo-
gicznie zdeterminowanych klas, wy-
odrębnianiu i odróżnieniu fonemów

fonemy

Fonologiczny
przetwarzaniu fonologicznemu, wy-
odrębnianiu i odróżnianiu fonemów 

i cech prozodycznych wypowiedzi

fonemy 
(akcent i intonację)

Fonematyczny identyfikacji i odróżnianiu fonemów fonemy

Prozodyczny
odróżnieniu cech prozodycznych 

wypowiedzi akcent i intonację

mowny
odróżnianiu głosek, fonemów, cech 

prozodycznych wypowiedzi
głoski, fonemy 

(akcent i intonację)

Opracowanie własne 

Zamieszczona powyżej tabela uwzględnia i dość szczegółowo charakteryzuje róż-
ne rodzaje słuchu, które uznano za przydatne nauczycielom języków obcych zarówno 
w ich pracach eksperymentalnych, jak i podczas zajęć z cudzoziemcami, gdy dla wła-
snych metodycznych potrzeb muszą oni określić audytywne niedostatki swoich stu-
dentów. Ze względu na najszersze ujęcie możliwych rodzajów słuchu, które związane 
są także z procesem uczenia się języka obcego/drugiego, sugeruje się wykorzystywa-
nie pojęcia ‘słuchu mownego’. Coraz częściej termin ten wykorzystywany jest przez 
logopedów, powoli przyjmuje się również na gruncie fonodydaktyki [por. Szpyra-Ko-
złowska, 2012; Biernacka, 2012], bowiem wydaje się najpraktyczniejszy, jeśli badacz 
nie musi precyzować kłopotów słuchowych uczących się, a chce jedynie odnieść się 
w sposób ogólny do przyczyn tych niepowodzeń. W określonych okolicznościach ba-
dawczych (też: lekcyjnych) z powodzeniem stosować można terminy ‘słuch fonemo-
wy’ (ze względu na jego silne utrwalenie się w literaturze i odniesienie wyłącznie 
do rozpoznawania fonemów języka, co istotne jest szczególnie na początku nauczania 
języka obcego), ‘słuch fonetyczny’ (przede wszystkim na wyższych poziomach na-
uczania, gdy niezbędna staje się dyskryminacja alofoniczna) oraz ‘słuch prozodyczny’ 
(dla podkreślenia percypowania elementów prozodycznych, zwykle zaniedbywanych, 
a nieodzownych w procesie kształtowania kompetencji fonologicznej). Taki wybór ter-
minologiczny powinien ułatwić odbiór publikacji glottodydaktycznych odnoszących 
się do omawianego tematu, a ponadto ujednolicić ich rozumienie i skoncentrować wo-
kół polszczyzny nazewnictwo stosowane przez językoznawców i glottodydaktyków.
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DOMINACJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO WE WSPÓŁCZESNYM 
ŚWIECIE I JEJ WPŁYW NA MOTYWACJĘ JEGO RODZIMYCH 

UŻYTKOWNIKÓW DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH

Słowa kluczowe: język angielski, rodzimy użytkownik, dominacja, motywacja, języki obce

Język angielski jako język rodzimy i obcy

Nie ulega wątpliwości, że język angielski jest najpopularniejszym językiem ob-
cym, jakiego uczą się ludzie na całym świecie, a zwłaszcza w Europie. Jak podaje 
Edwards [2004, s. 1], na całym świecie językiem tym posługuje się ponad miliard 
osób, w niektórych krajach jest on językiem większości, w innych jest on drugim języ-
kiem używanym dla celów „oficjalnych”, takich jak edukacja czy rząd, w jeszcze in-
nych jest językiem obcym nauczanym w szkołach. (…) Źródło wysokiej pozycji języka 
angielskiego leży w łącznej liczbie osób, które się nim posługują — native speakerów, 
osób, dla których jest on drugim językiem i tych, dla których jest językiem obcym1. 
Z kolei Crystall [1997, s. 3] dodaje, że jako języka obcego naucza się go w ponad stu 
krajach na świecie. Jenkins [2007, s. 2] stwierdza natomiast, że popularność tego ję-
zyka, jego ekspansja, zyskuje na sile od połowy XX w. i jest to sytuacja bez preceden-
su. Warto w tym momencie zauważyć, że w przypadku języka angielskiego nie jest 
to dominacja (jedynie) sztucznie narzucona, proces ten charakteryzuje się swoim na-
turalnym biegiem. Można zaryzykować stwierdzenie, że angielskiego uczą się wszy-
scy; jak ponownie czytamy u Jenkins [tamże, s. 198], szybko rosnąca dominacja języ-
ka angielskiego jako głównego światowego lingua franca prowadzi do różnorodno-
ści sposobów władania tym językiem, tj. rośnie liczba osób mówiących po angielsku, 
ale język ten szybko traci swą narodową bazę kulturalną i kojarzony jest z kulturą 
globalną [Dörnyei i in., 2006, s. 9, za Jenkins, 2007, s. 198]. Jest on także między-
narodowym językiem biznesu. Jak pisze Vollstedt [Knapp i Meierkord 2002, s. 103], 
język ten jest nie tylko „zewnętrznym” językiem komunikacji korporacyjnej, lecz 
także „wewnętrznym” — posługują się nim ludzie w ramach firm będących czę-

1 Tłumaczenie własne.
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ścią tych samych koncernów. Trudno się takiemu zjawisku dziwić, biorąc pod 
uwagę wspomnianą ekspansję i dominację. Po pierwsze, dominacja ta jest zwią-
zana z faktem, iż właśnie tym językiem władają obywatele wielkich światowych 
potęg — takich jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, ale, nie jest to oczy-
wiście jedyny powód popularności, jaką cieszy się nauka języka angielskiego. 
Powodem, który zdaje się znacznie ważniejszy i bardziej logiczny jest to, że język 
angielski jest językiem stosunkowo łatwym do opanowania w stopniu wystarcza-
jącym do komunikacji codziennej, czy też biznesowej. Nie trzeba wielu lat nauki, 
by dość dobrze zacząć nim władać, dostęp do tego języka jest bardzo łatwy, ponie-
waż oferują go wszystkie niemal szkoły językowe, które, nie oszukujmy się, na nim 
gównie opierają swoją działalność, a inne języki obce, jakie szkoły tego typu mają 
w swojej ofercie, są przede wszystkim dodatkiem. Nie można im odmówić popu-
larności, nie da się jej jednak porównać z popularnością języka angielskiego. Nie 
bez znaczenia jest także jego obecność w kulturze masowej — w telewizji, kinie, 
Internecie, oraz w kulturze wysokiej. Na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, 
ale jesteśmy wręcz bombardowani anglojęzycznymi filmami i programami, niewie-
le zostałoby pozycji w programie telewizji, gdyby usunąć wszystkie te, w których 
obecny jest język angielski. Podobnie wygląda sytuacja w ofercie kin. Wiele anglo-
języcznych słów i zwrotów wkrada się do języka, nie tylko polskiego, co z kolei 
składa się na globalny charakter języka angielskiego. Wszechobecność zapożyczeń 
z języka angielskiego w każdej dziedzinie życia zauważa także Ammon [2001, s. 9], 
co, jego zdaniem, związane jest z dominacją tego języka w środowisku nauki.

Sposobów na zachęcanie i motywowanie ludzi do uczenia się tego języka jest 
wiele, w czym udział swój mają także uczelnie wyższe, na których, jak pisze Am-
mon [2001, s. 9], zajęcia często prowadzone są po angielsku, aby przyciągnąć jak 
największą liczbę studentów zagranicznych, którzy niekoniecznie mają chęć uczyć 
się języka danego kraju.

Wady i zalety hegemonii języka angielskiego z punktu widzenia native speakerów

Wszystkie te elementy, świadczące o swoistej hegemonii języka angielskie-
go w czasach współczesnych, sprawiają, że rodzimi użytkownicy tego języka czu-
ją się na całym świecie w pewien sposób bezpieczni, ponieważ zdają sobie sprawę 
z uprzywilejowanej sytuacji, w jakiej się znajdują. Z naszego punktu widzenia jest to 
sytuacja godna pozazdroszczenia, ponieważ otrzymują oni pewnego rodzaju „klucz 
do świata” niejako w pakiecie. Są w stanie bez większych trudności porozumieć 
się niemal wszędzie, natomiast my musimy specjalnie się uczyć języków obcych, 
jeśli chcemy uzyskać podobny komfort komunikacji. Przewaga ta jest jednak tyl-
ko pozorna, ponieważ sprawia, że nauka języków obcych w krajach anglojęzycz-
nych nie jest priorytetem, skoro ich obywatele są w stanie bez większych przeszkód 
porozumieć się właściwie wszędzie. Co za tym idzie, ich motywacja do nauki nie 
jest tak silna jak wśród obcokrajowców zgłębiających tajniki ich języka ojczystego. 
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Należy zaznaczyć, że podobnie jak u nas, tak samo w krajach anglojęzycznych wśród 
przedmiotów szkolnych znajdują się języki obce, więc to nie tak, że rodzimi użyt-
kownicy języka angielskiego nie otrzymują szansy zetknięcia się z nauką języków 
obcych. Cóż jednak z tego, skoro są świadomi światowej dominacji swojego języka 
ojczystego. Zwróćmy uwagę na to, jak silnej potrzebujemy motywacji wewnętrz-
nej w sytuacji, kiedy tak naprawdę uczyć się języka nie musimy, kiedy znajomość 
języka obcego jest jedynie mile widzianym dodatkiem, bez którego można się obyć. 
Jednak nawet jeśli u rodzimego użytkownika języka angielskiego pojawi się moty-
wacja do nauki języka obcego, co więcej — wyjedzie on nawet w tym celu do kraju, 
którego języka chce się uczyć, to na każdym kroku napotka utrudnienia. Co ciekawe, 
najczęściej nie wynikają one nawet ze złej woli ludzi, z którymi taka osoba się styka. 
Dzieje się bowiem tak, że w kontakcie z native speakerami ludzie uczący się języ-
ka angielskiego starają się wykazać swoją dotychczasową znajomością języka i — 
korzystając z okazji obcowania z jego rodzimym użytkownikiem — tę znajomość 
pogłębić. Tym sposobem odbierają im jeden z najważniejszych elementów sprzy-
jających nauce języka obcego, jakim jest styczność z tym językiem. Nieświadomie 
wyrządzają im zatem wielką krzywdę, chociaż zjawisko to niekoniecznie postrzega-
ne jest jako krzywda w przypadku tych mniej zmotywowanych do nauki jednostek. 
Wszystko to sprawia, że osoby anglojęzyczne znajdują się w pewnego rodzaju „balo-
nie bezpieczeństwa”, który rodzi wyżej wspomniane paradoksy w sytuacji, gdy oso-
by te akurat chcą nauczyć się języka obcego.

Jak podaje Gajek [2008, s. 34], 53% Europejczyków deklaruje znajomość jednego 
języka oprócz ojczystego, a 26% twierdzi, że zna dwa języki oprócz ojczystego. Języki 
są używane głównie na wakacjach, podczas oglądania filmów i w rozmowach w pra-
cy, są to jednak ogólnoeuropejskie statystyki, nie można zatem zakładać, że tyle osób 
zna język obcy w każdym kraju UE, tym bardziej, że ta sama autorka [Gajek, 2008, 
s. 35] pisze, że: 71% Europejczyków zgadza się, że każda osoba w Unii Europejskiej 
powinna znać przynajmniej jeden język obcy, a 69% twierdzi, że językiem tym powi-
nien być język angielski, czym automatycznie stawia rodzimych użytkowników tego 
języka w uprzywilejowanej pozycji. Widać zatem jak głęboko zakorzenione w świa-
domości ludzi jest przekonanie o nadrzędności języka angielskiego w stosunku do in-
nych języków — i mam tu zarówno na myśli native speakerów, jak i osoby, dla któ-
rych język angielski jest językiem drugim bądź obcym. Rozgraniczenie pomiędzy 
językiem drugim a obcym podaję za Arabskim [1985, s. 6], który pisze, że najważ-
niejsza różnica między językiem drugim i obcym polega na intensywności kontaktów 
z nim i na różnym stopniu motywacji, aby go przyswoić. (…) Wiele jest jednak cech 
wspólnych w obu procesach i stąd, gdy nie zachodzi potrzeba ich rozróżniania, na-
zywamy oba procesy L2 lub językiem drugim. W przypadku osoby anglojęzycznej 
uczącej się nowego języka możemy bowiem mieć do czynienia z jednym i drugim 
przypadkiem — kiedy osoba taka emigruje do innego kraju na stałe jej motywacja 
wzrasta i z czasem poznawany język obcy może stać się dla niej językiem drugim.
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Osoby anglojęzyczne a nauka języków obcych

Chcąc skupić się na nauce języków obcych w przypadku osób anglojęzycznych, 
warto przede wszystkim zastanowić się nad elementami, które mogą z ich punktu wi-
dzenia mieć efekt najsilniej motywujący. Z logicznego sposobu rozumowania wynika, 
że takim elementem powinien być wyjazd do innego kraju, na dłużej (np. wyjazd zwią-
zany z pracą zawodową), a zwłaszcza na stałe. Jednakże, w tym pierwszym przypadku 
znajomość nowego języka może wcale nie być konieczna, jeżeli w środowisku pracy 
dana osoba dalej może używać języka angielskiego. Pozostają natomiast sytuacje ży-
cia codziennego, w których znajomość języka tubylców jest wskazana (np. robienie 
zakupów). Ułatwieniem jest w tym momencie fakt, że stosunkowo szybko można opa-
nować najpotrzebniejsze zwroty, by bez większych problemów radzić sobie w przy-
padku, gdy język angielski może nie wystarczyć. Jednakże, tu znowu może pojawić 
się problem, wpływający na obniżenie motywacji: jeżeli dana osoba w swoim prze-
konaniu osiągnie „niezbędne minimum językowe”, dochodzi ona do wniosku, że taka 
znajomość języka jej wystarczy, bądź też dalsza nauka może wydawać się zbyt trudna. 
Kolejnym utrudnieniem (z punktu widzenia osoby uczącej się języka), a jednocześnie 
ułatwieniem (jeżeli bierzemy pod uwagę aspekt wygody) jest to, że w razie potrzeby 
rodzimy użytkownik języka angielskiego może liczyć na osoby władające jego języ-
kiem, co automatycznie eliminuje poważniejsze problemy z komunikacją (np. wizyta 
u lekarza, w urzędzie, bardziej skomplikowane zakupy itd.). Oczywiście, w przypadku 
osiedlenia się na stałe w obcym kraju, nauka języka w nim obowiązującego prędzej 
czy później staje się konieczna, ale tutaj sprzymierzeńcem jest czas — im dłużej czło-
wiek przebywa w danym miejscu, tym lepiej poznaje zwyczaje tam panujące i wresz-
cie — język, z którym ma coraz większość styczność, nawet jeśli spotyka wiele osób 
mówiących po angielsku. Warto bowiem zauważyć, że po pewnym czasie kontakty 
tylko z osobami władającymi językiem angielskim przestają wystarczać i człowiek 
taki, o ile nie chce czuć się zależny językowo od innych, staje się bardziej zmotywo-
wany do nauki języka obcego, tym bardziej wtedy, kiedy już się z nim osłuchał, poznał 
podstawy, na których może oprzeć dalszą naukę. Nie bez znaczenia jest także zazna-
jomienie się z samym krajem, w którym się przebywa, jego kulturą, tradycjami, te ele-
menty także są sprzymierzeńcami dla osoby uczącej się języka. Jak o sytuacji w Pol-
sce pisze Gębal [2010, s. 18], poza realizacją zajęć z kultury polskiej jako obcej mamy 
do czynienia coraz częściej w naszej rzeczywistości edukacyjnej z potrzebą organizacji 
zajęć dla przybyłych do naszego kraju emigrantów, z czego wynika, iż są to właśnie 
elementy zajęć dla obcokrajowców — nie tylko nauka języka, ale także zaznajamianie 
przybyłych do Polski osób o jej kulturze, historii oraz tradycjach.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku anglojęzycznych native speakerów, 
którzy mają partnerów z innych krajów. Wówczas także może u anglojęzycznej 
osoby pojawić się motywacja do nauki nowego języka, jednak nie zawsze okazuje 
się ona wystarczająco silna, by taki zamiar wcielić w życie. Pojawia się tutaj 
problem już wcześniej wspomniany — to ta druga osoba, już władająca językiem 
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angielskim, dostosowuje się do swojego partnera i niekoniecznie wymaga od niego, 
by uczył się jej języka ojczystego, zwłaszcza wtedy, gdy oboje mieszkają w kraju 
anglojęzycznym. U takiej osoby motywacja do nauki języka obcego jest co prawda 
wyższa niż u przeciętnego native speakera, ale pojawiają się wspomniane elementy 
utrudniające naukę — m.in. „balon bezpieczeństwa”, kiedy to otoczenie dostosowuje 
się do osoby anglojęzycznej, a nie odwrotnie. Tym sposobem koło się zamyka.

Kolejnym elementem motywującym osoby anglojęzyczne do nauki języków ob-
cych mogą być studia za granicą. Jednak, jak wspomniane było wcześniej, tutaj 
utrudnieniem jest fakt, że wiele zajęć jest prowadzonych w języku angielskim i jest 
on najczęściej wystarczający do komunikacji na uczelni, a nawet poza nią, ponieważ 
mamy wówczas do czynienia ze wspomnianym już zjawiskiem dostosowywania się 
otoczenia do osoby anglojęzycznej. Warto także zauważyć, że problem ten dotyczy 
nie tylko anglojęzycznych native speakerów, lecz też osób, dla których język ten 
jest językiem drugim (obcym). Tutaj jeszcze bardziej widoczny jest problem dosto-
sowywania się otoczenia do takich osób, a ich motywacja do nauki nowego języka 
(zwłaszcza tak trudnego jak język polski) może być mniejsza, ponieważ ludzie ci już 
włożyli wysiłek w naukę języka obcego, jakim dla nich był język angielski, czują się 
więc w pewien sposób usprawiedliwieni i oczekują, że dzięki znajomości tego języ-
ka mogą porozumieć się na całym świecie. Ten najważniejszy (w ich przekonaniu) 
język obcy już poznały, inne języki mogą być przydatne, ale zawsze są one najwy-
żej dodatkiem. Stąd może wynikać ich niechęć do nauki nowych, „niepotrzebnych” 
języków, chociaż oczywiście innych języków także się uczą w zależności od możli-
wości i zainteresowań, ale już nie na taką skalę.

I wreszcie, pozostaje ostatnia grupa osób anglojęzycznych uczących się języków 
obcych, a mianowicie — osoby szczególnie zainteresowane tą tematyką. Jak po-
wszechnie wiadomo, każda dziedzina ma swoich pasjonatów, znajdą się zatem i tacy, 
którzy będą się chcieli uczyć języków obcych i będzie to wynikało z ich wewnętrznej 
motywacji, która może mieć najróżniejsze źródła. Takie osoby, mimo że nie unikną 
wcześniej wspomnianych problemów, zapewne najlepiej będą sobie z nimi radzić, 
ponieważ będą bardziej świadome językowo, tj., lepiej zorientowane w towarzyszą-
cych nauce przeszkodach i przygotowywane na radzenie sobie z nimi.

Podsumowanie

Na koniec chciałabym zacytować słowa Bugajskiego na temat tożsamości czło-
wieka, wynikającej z języka, jakim się posługuje:

[…] tożsamość językowa jest jednym z najważniejszych, a może nawet najważniejszym 
czynnikiem kształtującym tożsamość człowieka. Trudno jednak mówić o jakiejkolwiek 
tożsamości bez uświadomienia jej sobie. O tym, czy jesteśmy Europejczykami, Polakami, 
zielonogórzanami, decyduje świadomość i wewnętrzne przekonanie o naszej europejskości, 
polskości, „zielonogórskości”, czyli świadomość przynależności do wspólnoty.

[Bugajski, 2006, s. 61]
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Władanie językiem angielskim sprawia, że ludzie automatycznie czują, 
że przynależą do znacznie większej wspólnoty niż te mniejsze, wspomniane w cytacie, 
„lokalne” wspólnoty. Niemniej jednak, każdy z nas pragnie gdzieś przynależeć. Język 
angielski natomiast daje poczucie przynależności do wspólnoty w pewien sposób 
elitarnej, światowej. Osoby anglojęzyczne są tego świadome, dlatego tak trudno 
u nich o motywację do nauki języków obcych, zwłaszcza że tą samą energię mogłyby 
poświęcić na zdobywanie bardziej przydatnych, w ich przekonaniu, umiejętności. Jak 
ponadto czytamy u wspomnianego wyżej autora [Bugajski, 2006, s. 61]: W ostatnich 
czasach ukształtowały się i wyrazistości nabrały takie pojęcia, jak ‘Unia Europejska’ 
i ‘wspólna Europa’. Tu także prym wiedzie język angielski. Jego „ogólnoeuropejskość”, 
czy wręcz „ogólnoświatowość” przyczynia się do pogłębiania dominacji tego języka, 
która jest niekwestionowana. Niemniej jednak, jeżeli chcemy spojrzeć na to zjawisko 
i problemy, jakie stwarza ono w przypadku osób anglojęzycznych, które chcą poznać 
nowy język, należy sobie uświadomić te wszystkie przeszkody, jakie pojawiają się 
na ich drodze. Dopiero wtedy można je chociaż częściowo wyeliminować. Język 
angielski, mimo że wydaje się „kluczem do świata”, może stać się pułapką, która uwięzi 
nas pod kloszem i sprawi, że dojdziemy do wniosku, iż wiemy już wszystko i inne 
języki nie są nam tak bardzo potrzebne. To z kolei stawia inne języki w niekorzystnym, 
a może nawet nieco niebezpiecznym położeniu. Motywacji do nauki języka trzeba 
natomiast szukać, gdzie tylko jest to możliwe, jednak zawsze najsilniejszą motywacją 
będzie ta płynąca z nas samych i — paradoksalnie —otwartość na świat.
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DLACZEGO NA LEKCJACH JĘZYKA OBCEGO WARTO 
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Wstęp

Współczesny system edukacji językowej ukierunkowany jest na dążenie ku 
nowoczesności. Wszelkiego rodzaju nowinki technologiczne masowo wkraczają 
do szkół — uczniowie mają dostęp do Internetu, nauczyciele zamieszczają mate-
riały na platformach edukacyjnych, a podczas lekcji wykorzystywane są tablice 
interaktywne.

Postęp jest oczywiście zjawiskiem bardzo pozytywnym, ale musimy pamiętać, 
że istnieje wiele tradycyjnych i zarazem nieco już zapomnianych metod czy 
technik, które mogą urozmaicić nasze lekcje i wspomóc proces nauczania języka. 
Obecnie mało już kto pamięta, że kiedyś na lekcjach języka polskiego, łaciny 
czy języków obcych, uczniowie poznawali etymologię wyrazów. Może warto 
powrócić do tej zasady?

W kolejnych częściach niniejszej pracy, omówione zostaną zalety nauczania 
etymologii oraz źródła, z których możemy korzystać, pracując z uczniami. Przed-
stawione zostaną również pewne propozycje czynności i zadań łączących pozna-
wanie faktów etymologicznych z rozwijaniem różnych sprawności językowych. 
Ze względu na fakt, iż język angielski jest obecnie wiodącym językiem obcym 
w polskim systemie szkolnictwa, wszystkie sugerowane pozycje książkowe wy-
jaśniają etymologię właśnie angielskich wyrażeń, przysłów i zwrotów. Podobnie 
przykłady ilustrujące omawiane problemy zaczerpnięte zostały z tegoż języka. 
Niemiej jednak mam nadzieję, iż wiele z sugestii zawartych w tekście, zwłasz-
cza w jego trzeciej części, może być wykorzystanych także przez osoby uczące 
innych języków.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.07
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Etymologia kiedyś i dziś

Termin ‘etymologia’ pochodzi od greckich: étymon (prawda, istota, znaczenie) 
i lógos (słowo, nauka). Pojęcie to odnosi się zarówno do pochodzenia wyrazu (ina-
czej źródłosłów), jak i do działu językoznawstwa zajmującego się pochodzeniem 
i pierwotnym znaczeniem wyrazów. Jak podaje Słownik języka polskiego pod re-
dakcją M. Szymczaka, istnieje także tak zwana etymologia ludowa, czyli etymolo-
gia nienaukowa oparta na przypadkowym podobieństwie brzmienia wyrazów, na-
dająca im uzasadnienie błędne z punktu widzenia językoznawstwa [1983, s. 559].

Dla starożytnych greckich filozofów, badanie pochodzenia wyrazów było czymś 
więcej niż jedynie ustalaniem źródła jego formy i znaczenia. Według zwolenników 
tak zwanej naturalnej koncepcji języka, badanie etymologii słów pozwalało zro-
zumieć relację rzeczywistość – język (np. Pitagoras). Wierzono, iż forma każdego 
z wyrazów jest czymś umotywowana, a nazwy nie są nadawane rzeczom w sposób 
całkowicie arbitralny [zob. Heinz, 1979]. W pewnym sensie, trudno nie zgodzić się 
z tą starożytną koncepcją, która zresztą odżyła w pracach współczesnych języko-
znawców kognitywnych. Idiomy typu u stóp góry, ucho igielne czy główka kapusty 
zawdzięczają swą formę podobieństwu dostrzeżonemu przez użytkowników języka 
między pozornie różnymi obiektami. Tym samym, nie są one wynikiem przypadko-
wego doboru słów, wynikającego jedynie z konwencji [zob. Taylor, 2007].

Zalety nauczania etymologii

Przybliżanie uczniom etymologii wprowadzanego słownictwa i zwrotów ma 
wiele zalet. Najważniejsze z nich omówiono poniżej.

Po pierwsze, uczniowie sami często pytają, skąd pochodzi jakiś wy-
raz lub zwrot, zwłaszcza jeśli ma on dziwną formę lub zaskakujące znaczenie 
(moi uczniowie byli ostatnio ciekawi pochodzenia określenia polka-dotted — 
‘w kropki, w groszki’). Czasem też sama historia danego słowa jest ciekawa 
i niespodziewana. Uczniowie, z pewnością zapamiętają, że angielskie słowo 
spruce oznacza ‘świerk’, jeśli powiemy im, że rzeczownik ten pochodzi właśnie 
z naszego języka. Gdy Polacy w XIV i XV wieku eksportowali drewno świerko-
we do Anglii, mówili, że to „drewno z Prus”. Anglicy słysząc to sformułowanie, 
stworzyli nazwę spruce [Room, 2002, s. 586].

Po drugie, etymologia danego określenia niesie ze sobą wskazówki co do jego 
znaczenia i poprawnego użycia. Tym samym, znajomość faktów historycznych 
pozwala lepiej przyswoić sobie zwrot lub wyraz m.in. poprzez tworzenie skoja-
rzeń. Dlaczego na przykład, ‘chybiona inwestycja’ lub ‘drogi, lecz nieprzydatny 
przedmiot’ to po angielsku white elephant (dosłownie: ‘biały słoń’)? Istnieje le-
genda głosząca, że gdy władca Indii chciał ukarać któregoś z poddanych, darowy-
wał mu białego słonia. Posiadanie takiego zwierzęcia, powszechnie uważanego 
za święte, było ogromnym zaszczytem, ale też wiązało się z wielkimi kosztami 
[Rees, 1996, s. 266]. Bez znajomości tej historii, idiom white elephant zdaje się 
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być jedynie przypadkowym złożeniem słownym, a jak wiemy, trudno przyswoić 
sobie fragmenty wiedzy przypadkowej i strukturalnie niespójnej. Znacznie ła-
twiej zapamiętać logicznie uporządkowane fakty. 

Po trzecie, lekcje języka, podczas których omawiane jest pochodzenie wy-
razów, są szczególnie atrakcyjne dla tych uczniów, którzy interesują się histo-
rią i kulturą danego obszaru językowego. Jak trafnie zauważył to Aleksander 
Brückner w przedmowie do Słownika etymologicznego języka polskiego:

W słownictwie wyrażają się [...] dzieje obyczajowości narodowej, wstecz aż do czasów, 
do których żadne świadectwa pisemne nie docierają. Z każdej doby rozwojowej, rodzimej 
czy pozostającej pod wpływem obcym, ocalały w słownictwie ślady-osady, a w nich oko 
wprawne wyczyta, o czem dzieje milczą; słownictwo zastępuje kroniki, a uzupełnia 
archeologję. Świadczy np. najwymowniej o życiu-bycie Słowian-Polan, a opowiada 
o losach-wędrówkach Węgrów nierównie więcej, dokładniej, jaśniej, niż kroniki greckie, 
arabskie, węgierskie.

[Brückner, 1927, XI]

Ucząc etymologii, rozwijamy dodatkowo tak zwane kompetencje ogólne 
uczniów, łącząc zdobywanie sprawności językowych z doskonaleniem innych ob-
szarów wiedzy (np. wiedzy o kulturze, historii, biologii itp.)1. Zacytujmy, dla przy-
kładu, ciekawą historię słowa robot: 

Robot, który prawie we wszystkich językach brzmi tak samo lub przynajmniej podobnie, 
jest pochodzenia czeskiego, a więc, co za tym idzie — także słowiańskiego. Upowszechnił 
się w roku 1921, gdy Czech, Karel Čapek stworzył sztukę Rossumovi Univerzální Roboti 
(R.U.R.). Właśnie tam po raz pierwszy pojawiło się słowo robot, które z kolei pochodzi 
od rzeczownika robota oznaczającego to samo, co w języku polskim. Obecnie robotami 
nazywa się urządzenia mechaniczne wykonujące określone zadania. Dawniej, w sztuce 
Čapka, nazywano tak produkowaną, lecz żywą, uproszczoną wersję człowieka2.

Czytając przytoczony fragment (który może też być oczywiście przetłumaczo-
ny na język obcy), uczniowie dowiedzą się kim był Karel Čapek, jakiej był narodo-
wości i co napisał. Poza tym, zobaczą, że język czeski i polski są blisko spokrew-
nione, a wiele z wyrazów w obu językach ma taką samą formę. No i oczywiście 
poznają etymologię rzeczownika robot. 

Co więcej, omawiając etymologię wyrazów, możemy wpływać na ogólna moty-
wację uczniów do nauki języka obcego. Jak twierdzi J. Harmer, nauczyciel w istot-
ny sposób może wpływać na stopień umotywowania uczniów, jeśli podczas lek-

1 W dokumencie Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, opracowanym przez Radę Eu-
ropy, podkreślono znaczenie kompetencji ogólnych w procesie nauczania języków obcych. Na kom-
petencje ogólne składa się wiedza ogólna o świecie (wynikająca z doświadczenia lub zdobyta w szko-
le), wiedza proceduralna (umiejętności praktyczne), a także strategie uczenia się (umiejętność uczenia 
się). Równoczesny rozwój sprawności typowo językowych i kompetencji ogólnych powinien zostać 
uwzględniony [zob. Coste i in., 2003].

2 Tekst pochodzi ze strony internetowej: www.czywiesz.pl [dostęp z dnia 15.06.2012 r.].
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cji uwzględni ich pozaszkolne zainteresowania (hobby, ulubione czynności, pasje 
itp.). Myślę, iż obecnie wielu nastolatków będzie ciekawych pochodzenia termi-
nów facebook, chat, youtube, z którymi przecież spotykają się na co dzień, korzy-
stając z portali społecznościowych3.

Na zakończenie warto podkreślić, iż często też przytoczenie historii danego wy-
razu pomaga zapamiętać jego formę ortograficzną. W przypadku języka angielskie-
go, w którym pisownia wyrazów znacznie odbiega od wymowy, większość form 
ortograficznych możemy wyjaśnić, odwołując się do historii tegoż języka (wpływy 
innych języków, problem z zapisem języka staroangielskiego przy użyciu alfabetu 
łacińskiego, zmiany w wymowie itp.).

Źródła etymologiczne do wykorzystania podczas lekcji języka angielskiego

Obecnie na rynku księgarskim dostępnych jest wiele pozycji, słowników i prac 
popularnonaukowych omawiających pochodzenie wyrazów, zwrotów i przysłów, a 
które mogą być wykorzystane podczas lekcji języka angielskiego. Oto kilka propo-
zycji godnych polecenia:

• Oxford School Dictionary of Word Origins — szkolny słownik etymologiczny, 
skierowany do uczniów właśnie. Publikacja ta, mimo że wydana przez 
wydawnictwo uniwersyteckie, napisana jest prostym językiem, pozbawionym 
naukowego żargonu. Zawiera ponad 10 tysięcy haseł omawiających 
pochodzenie najczęściej używanych wyrazów. Ze słownika tego poznamy 
między innymi historię słów nightingale ‘słowik’, navy blue ‘granatowy’, 
czy tea ‘herbata’.

• NTC’s Dictionary of Word Origins autorstwa Adriana Rooma — omawia 
etymologię 1200 słów. Co ciekawe, praca przedstawia zarówno potwierdzone 
fakty historyczne, jak i tak zwaną etymologię ludową.

• Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable — zbiór 20 tysięcy haseł 
gromadzonych od 1870 roku. Obecne wydanie uzupełnił i poprawił Ivor 
E. Evans. Bardzo ciekawa praca omawia pochodzenie znanych powiedzeń, 
idiomów i przysłów. Z niej to właśnie dowiemy się, na przykład, 
że powiedzenie To rain cats and dogs (‘Leje jak z cebra’, ‘Pogoda pod 
psem’) ma swoje korzenie w mitologii skandynawskiej, według której 
koty potrafiły wpływać na zmiany pogody, a psy i wilki miały dar 
przywoływania wiatru.

3 Facebook, nazwa serwisu społecznościowego, pochodzi od angielskiego rzeczownika facebook, 
oznaczającego album ze zdjęciami i danymi absolwentów szkół średnich i uniwersytetów (w szczegól-
ności amerykańskich), często mający postać wydrukowanej publikacji. Chat oznaczający usługę inter-
netową, umożliwiającą komunikację w czasie rzeczywistym, pochodzi od angielskich rzeczownika chat 
‘pogawędka’ i czasownika to chat ‘rozmawiać, gadać’. Youtube (nazwa serwisu umożliwiającego upu-
blicznianie filmów jego użytkowników) to złożenie you ‘ty, wy’+ tube ‘kanał, telewizor’ (w j. potocz-
nym). Informacje uzyskano ze strony internetowej: www.etymonline.com [dostęp 01.02.2013].
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• Cassell’s Dictionary of Word and Phrase Origins autorstwa Nigela Reesa 
opisuje, między innymi pochodzenie internetowego symbolu @ oraz „wszę-
dobylskiego” zwrotu OK.

• David Wilton w pracy o wymownym tytule Word Myths: Debunking Lingu-
istic Urban Legends rozprawia się z wieloma błędnymi opiniami („legenda-
mi miejskimi językoznawstwa”) dotyczącymi pochodzenia często używa-
nych w języku angielskim zwrotów.

• Spell it out. The Singular History of English Spelling to kompendium wie-
dzy o historii ortografii języka angielskiego. Ta napisana przystępnym języ-
kiem książka (jak zresztą wszystkie prace Davida Crystala — brytyjskiego 
profesora językoznawstwa) powinna być obowiązkową lekturą każdego na-
uczyciela języka angielskiego. Pomaga uzasadnić pisownię słów, których 
formy zaskakują nawet nas samych.

• Words and Their Stories — bardzo ciekawa i przydatna pozycja. Jest 
to zbiór tekstów (250-350 słów każdy) napisanych w języku angielskim 
(poziom B1/B2). Każdy z testów omawia pochodzenie jednego słowa 
lub idiomu. Publikacja powstała na podstawie audycji radiowych Voice 
of America. Niestety, w książce nie podano ani nazwisk autorów ani daty 
i miejsca opublikowania.

Jak uczyć etymologii — propozycje

W jaki sposób możemy wykorzystać wspomniane źródła etymologiczne na lek-
cji języka angielskiego? Poniżej przedstawiono kilka propozycji czynności uczniów 
i nauczyciela:

• Wprowadzając nowe słownictwo, zwróćmy uwagę na te wyrazy, które w ję-
zyku polskim i angielskim mają podobną formę. Z dużym prawdopodo-
bieństwem mają one także wspólne źródło (np. polski ambulans i angielski 
ambulance pochodzą od francuskiego (hôpital) ambulans ‘szpital polowy’ 
(z łac. ambulare ‘chodzić, spacerować’), czasowniki rezerwować i to reserve 
wywodzą się z łacińskiego reservare ‘zachować’ itp.) [za: Ayto, 2002, s. 19].

• W oparciu o źródła etymologiczne, nauczyciel może przygotować tekst 
(wraz z pytaniami) omawiający rozwój historyczny określonych słów. 
Po przeczytaniu tekstu uczniowie odpowiadają na pytania dotyczące 
znaczenia słów, ewolucji znaczeń, zmian semantycznych, itp. Pytania mogą 
też dotyczyć innych faktów zawartych w tekście. Ćwiczenie to rozwija 
kompetencje językowe (czytanie ze zrozumieniem, formułowanie 
gramatycznie poprawnych odpowiedzi) oraz wspomniane już kompetencje 
ogólne.
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• W oparciu o internetowe audycje radiowe nauczyciel przygotowuje pytania 
do tekstu słyszanego. Informacje etymologiczne pojawiają się, między 
innymi w audycjach zamieszczanych na internetowych stronach BBC 
(www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish) i Voice of America (http://
learningenglish.voanews.com). Ćwiczenia tego typu łączą rozwijanie 
sprawności słuchania z poszerzaniem wiedzy etymologicznej.

• Uczniowie pracują ze słownikami etymologicznymi. Sami szukają informacji 
o pochodzeniu słów i zwrotów. Takie ćwiczenie pomaga usprawnić pracę 
ze słownikiem (nie tylko etymologicznym) oraz promuje samodzielne 
zdobywanie wiedzy.

• Na podstawie znalezionych informacji (w tekście, słowniku), uczniowie 
„tworzą” historię danego zwrotu, próbują kojarzyć fakty tak, aby zapamiętać 
formę i sens danego wyrażenia. Ćwiczenia tego typu rozwijają wyobraźnię 
i pomagają udoskonalać techniki pamięciowe.

• Uczniowie analizując formę danych wyrazów, próbują odgadnąć z jakiego 
języka pierwotnie one pochodzą oraz kiedy i jak mogły zostać zapożyczo-
ne do języka angielskiego. Idealne ćwiczenie do zastosowania podczas lek-
cji poświęconych kulturze Wielkiej Brytanii bądź Stanów Zjednoczonych 
Ameryki; pozwala poszerzyć wiedzę historyczną i kulturową.

Wnioski

Podczas zajęć językowych warto wyjaśniać etymologię słów i zwrotów, gdyż 
znajomość faktów etymologicznych może wspomóc proces nauki. Jednak musimy 
pamiętać o tym, iż nawet najciekawsze pomysły powszednieją, kiedy są używane 
w nadmiarze. Wyjaśniajmy więc pochodzenie wyrazów wtedy, gdy wierzymy, 
iż naprawdę pomoże to zapamiętać formę nowowprowadzanych idiomów i wyrażeń 
lub w pozytywny sposób wpłynie na motywację i zainteresowania naszych uczniów.

dlaczego na lekcjach języka obcego warto uczyć Się etymologii...
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PRZYJACIELE CZASEM WODZĄ NA MANOWCE

O WPŁYWIE FAŁSZYWYCH PRZYJACIÓŁ TŁUMACZA 
NA AKWIZYCJĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEZ POLAKÓW

Słowa kluczowe: błąd językowy, fałszywi przyjaciele tłumacza, interferencja językowa, 
przekład

Naturalnym jest, iż osoby uczące się języków obcych sięgają po wzorce zaczerp-
nięte z własnego języka ojczystego — wykorzystują elementy języka ojczystego, to-
warzyszącego im od narodzin. Dzięki językowi ojczystemu bowiem człowiek uczy 
się nazywać przedmioty codziennego użytku, wyrażać pierwsze myśli oraz uczucia. 

Wpływ języka ojczystego na proces przyswajania nowego języka jest dwojaki 
— z jednej strony człowiek poznaje uniwersalia swojego języka takie jak części 
mowy, czasy, głoski, litery etc. (w każdym języku uniwersalia te są bliżej określone 
zgodnie ze specyfiką danego języka, np. w języku polskim jedynie nazwy własne 
są pisane wielką literą, natomiast w języku niemieckim — wszystkie rzeczowniki).  
Z drugiej strony zaś język ojczysty utrudnia naukę języka obcego, ponieważ osoba 
ucząca się tworzy wypowiedzi w języku obcym, zbytnio opierając się na wzorcach 
z języka ojczystego. Zjawisko to jest częstym źródłem błędów, będących kalkami 
językowymi, utworzonymi na podstawie języka ojczystego1.

W języku obcym oraz ojczystym można znaleźć elementy leksykalne, 
wyróżniające się podobieństwem formalnym (podobną strukturą graficzno-
fonetyczną), lecz różniące się pod względem znaczenia (tzw. fałszywi przyjaciele 
tłumacza). Celem niniejszej pracy jest prezentacja zjawiska fałszywych przyjaciół 
tłumacza w języku niemieckim oraz polskim wraz z omówieniem roli tychże 
elementów leksykalnych w procesie akwizycji języka niemieckiego przez Polaków. 
Przedstawieniu tego zagadnienia posłużą liczne egzemplifikacje fałszywych 
przyjaciół tłumacza wraz z omówieniem ich znaczeń leksykalnych.

1 Kalki językowe nie zawsze są zjawiskiem negatywnym (błędnym), poparcie tej tezy przedstawiłem 
na przykładzie następujących kalek językowych polsko-niemieckich: niem. es kam zu... – pol. doszło 
do...; niem. in der Zwischenzeit – pol. w międzyczasie [Marek, 2011, s. 226].

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.08

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.08
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Czym są fałszywi przyjaciele tłumacza?

Termin fałszywi przyjaciele tłumacza jest kalką językową francuskiego po-
jęcia faux amis de traducteur, wprowadzonego w 1928 r. przez dwóch języko-
znawców M. Koesslera i J. Deroquiny. Ryszard Lipczuk wymienia nazwy tego 
zjawiska lingwistycznego także w innych językach [1992, s. 139]:

• język niemiecki: falsche Freunde des Übersetzers,
• język angielski: false friends of a translator,
• język rosyjski: łožnyje druzja perewodčika,
• język czeski: falešni přátelé překladatele.
Nazwa ta jest chętnie używana w wyżej wymienionych językach, mimo że 

jest nieprecyzyjna, metaforyczna i językoznawcy utworzyli inne, bardziej trafne 
określenia tego zjawiska lingwistycznego. R. Lipczuk wymienia owe nazwy 
powstałe w języku polskim: homonimy międzyjęzykowe, złudne odpowiedniki, 
zdradliwe wyrazy, zwodnicze odpowiedniki, hetermofemy międzyjęzykowe, 
relacje mylących podobieństw międzyjęzykowych, aproksymatyzmy, tautonimy 
[Lipczuk, 2010]. W innej ze swych prac badacz podaje także dwa zasadnicze 
ujęcia problematyki fałszywych przyjaciół tłumacza [za: 1992, s. 139]:

1. przyjaciele tłumacza w ujęciu węższym — wyrazy dwóch języków, 
wykazujące podobieństwo formalne (graficzno-fonetyczne), lecz różniące 
się znaczeniowo; Lipczuk określił tę grupę faux amis mianem tautonimów 
[Lipczuk, 1990, s. 4]2, np. pol. komunikacja (1. ‘przewożenie ludzi i towarów na 
określonej trasie’, 2. ‘porozumiewanie się, przekazywanie myśli, informacji’) 
i niem. die Kommunikation (‘porozumiewanie się, przekazywanie myśli, 
informacji’) [tamże, s. 139];

2. przyjaciele tłumacza w ujęciu szerszym — do tej grupy należą:
• wyrazy o tym samym znaczeniu, ale odmiennej pisowni, np. pol. agresja 

i niem. die Aggression;
• wyrazy różniące się pod względem gramatycznym, np. pod względem 

rodzaju gramatycznego, jak pol. (ten) alfabet i niem. das Alphabet;
• wyrazy różniące się słowotwórczo, np. pol. nielojalny i niem. illoyal;
• wyrazy o różnej formie, niesłusznie uchodzące za swe semantyczne od-

powiedniki, np. pol. duży i niem. groß;
• frazeologizmy o podobnej strukturze formalnej, ale o różnicach seman-

tycznych, np. pol. tracić głowę (1. ‘tracić orientację w czymś, nie wie-
dzieć, jak postępować’, 2. ‘ulec czyjemu urokowi’) i niem. der Kopf 
verlieren (‘tracić orientację w czymś, nie wiedzieć, jak postępować’);

2 W językoznawstwie określenie tautonim używane jest również w celu nazwania zjawisk w obrębie 
jednego języka — takie użycie tego terminu jest jednak sporadyczne [Lipczuk, 1990, s. 4].

Rafał Marek
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• wyrazy tego samego języka, różniące się znaczeniami w różnych okre-
sach historycznych, np. pol. ładny (kiedyś ‘gładki’) i niem. das Weib 
(kiedyś znaczenie neutralne, obecnie — negatywne).

Fałszywi przyjaciele tłumacza odnoszą się z reguły do wyrazów obcego pocho-
dzenia [Lipczuk, 1990, s. 3]. Wśród faux amis można wyróżnić wyrazy o następu-
jącym rodowodzie [za: tenże, 1992, s. 140]:

• język łaciński, np. pol. kolidować (‘być w sprzeczności z czymś’)3 i niem. 
kollidieren (1. ‘zderzać się z kimś/czymś’, 2. ‘być w sprzeczności z czymś’), 
pol. kulturalny (1. ‘odnoszący się do kultury’, 2. ‘dobrze wychowany, tak-
towny’) i niem. kulturell (‘odnoszący się do kultury’) — zdecydowanie naj-
więcej faux amis pochodzi z łaciny;

• język grecki, np. pol. dramaturg (‘autor utworów scenicznych, dramatów’) 
i niem. der Dramaturg (‘pracownik radia, teatru, telewizji, zajmujący się do-
borem tekstów i opracowaniem tekstów przeznaczonych do wystawiania’);

• język francuski, np. pol. pasażer (‘osoba podróżująca, korzystająca z jakie-
goś środka lokomocji’) i niem. der Passagier (‘osoba podróżująca statkiem 
lub samolotem’);

• język angielski, np. pol. doping (1. ‘niedozwolone używanie przez sportow-
ca środków chwilowo zwiększających sprawność organizmu’, 2. ‘pobudza-
nie, zachęcanie zawodników do walki sportowej’) i niem. das Doping (‘nie-
dozwolone używanie przez sportowca środków chwilowo zwiększających 
sprawność organizmu’).

Fałszywi przyjaciele tłumacza niejednokrotnie wprowadzają w błąd nie 
tylko osoby przyswajające sobie zasady języka obcego, lecz także tłumaczy. 
Nierzadko błędne opisy znaczeń tychże wyrazów występują także w słownikach 
dwujęzycznych, np. polsko-niemieckim, niemiecko-polskim. Zagadnienie faux 
amis uchodzi w lingwistyce kontrastywnej za stosunkową młodą problematykę — 
wg R. Lipczuka [1990, s. 3]. Poniżej przedstawiono najważniejsze słowniki dot. 
fałszywych przyjaciół tłumacza:

• polsko-niemiecki: R. Lipczuk, Mały słownik tautonimów niemiecko-polskich;
• polsko-rosyjski: J. Kozielewski, Słownik wyrazów obcych o podobnym 

brzmieniu, a odmiennym znaczeniu w języku rosyjskim i polskim;
• niemiecko-francuski: H. Kühnel, Kleines Wörterbuch der „faux amis”. 

Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch;
• angielsko-francuski: M. Koessler, Lex faux amis de vocabulaires anglais 

et american;
• rosyjsko-francuski: V.Ł. Muraviev, Faux amis Ili <łožnyje druzja perewodčika>.

3 Znaczenia omówionych w pracy leksemów tworzone były w oparciu o Mały słownik tautonimów 
R. Lipczuka.

Przyjaciele czaSem wodzą na manowce...
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Fałszywi przyjaciele tłumacza a internacjonalizmy

Internacjonalizmy — tak samo jak fałszywi przyjaciele tłumacza — mogą być 
ropatrywane w węższym i szerszym zakresie. W ujęciu węższym są to wyrazy wy-
kazujące podobieństwo formalne (graficzno-fonetyczne) i semantyczne, zaś w szer-
szym — internacjonalizmy są również morfemami słowotwórczymi, np. pol. rzucić 
na coś okiem — niem. ein Auge auf etwas werfen – angl. to cast an eye on some-
thing [Lipczuk, 1992, s. 140]. 

Te same elementy leksykalne można uznać raz za internacjonalizmy, 
a raz za fałszywych przyjaciół tłumacza — zależy to od stopnia ujęcia danego 
zagadnienia — czy ujmujemy internacjonalizmy i fałszywych przyjaciół tłumacza 
w wąski zakresie, czy szerokim. Przykładem tego mogą być wyrazy pol. nielojalny 
— franc. deloyal — niem. illoyal (wykazują one różnice w budowie słowotwórczej, 
lecz nie wykazują różnic semantycznych — ponieważ wyrazy te nie różnią się 
od siebie pod względem znaczenia, można je uznać za internacjonalizmy; można 
je także uznać za fałszywych przyjaciół tłumacza, ponieważ różnią się słowotwórczo) 
[tamże, s. 141].

Porównując internacjonalizmy z tautonimami można dojść do wniosku, iż tau-
tonimy wykazują podobieństwo formalne i różnice znaczeniowe, zaś internacjo-
nalizmy posiadają podobne znaczenia — czasem tylko mogą wykazywać różnice 
znaczeniowe. Różnice determinowane są m.in. przez następujące czynniki: różni-
ce w ilości sememów (np. niem. kollidieren, ang. collide — dwa sememy, pol. koli-
dować — jeden semem), częstotliwość użycia wyrazu, chronologię, przynależność 
wyrazu do leksyki fachowej lub ogólnej [tamże]. Ponadto internacjonalizmy są lek-
semami reprezentującymi minimum trzy języki (w tym dwa należące do tej samej 
rodziny, np. języków słowiańskich), zaś fałszywi przyjaciele tłumacza obejmują 
z reguły pary językowe [tamże].

Fałszywi przyjaciele tłumacza a proces akwizycji języka niemieckiego przez 
Polaków

Polacy uczący się języka niemieckiego napotykają dość często na wyrazy o po-
dobnej budowie formalnej do ojczystych, lecz różniące się na płaszczyźnie seman-
tyki. Owe wyrazy sprawiają niejednokrotnie trudność w przyswajaniu języka obce-
go, ponieważ kojarzą się ze znaczeniami wyrazów w języku ojczystym, co często 
prowadzi do błędów językowych, czyli tzw. interferencji międzyjęzykowej [Marek, 
2011, s. 227]4. Podobna forma tych wyrazów jest myląca dla uczniów, poza tym 
różnice znaczeniowe między fałszywymi przyjaciółmi nie zawsze dają się wyczy-
tać z kontekstu. Błędy leksykalne wynikające, np. z niewłaściwego użycia faux 

4 Interferencja językowa jest to zjawisko wzajemnego oddziaływania co najmniej dwóch języków 
lub ich struktur [Maras, 2008, s. 191]. Theodor Lewandowski traktuje to zjawisko jako zjawisko nega-
tywne [1973, s. 291]. Wilhelm Bondzio [1980, s. 204 nn.] wyróżnił ponadto interferencję międzyjęzykową 
(zachodzi ona między dwoma językami) oraz wewnątrzjęzykową (zachodzi w obrębie jednego języka).
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amis są szczególnie niebezpieczne dla procesu komunikacji — błędy ortograficzne 
są również zjawiskiem negatywnym, ale nie prowadzą do nieporozumień między 
użytkownikami języka polskiego i niemieckiego [Lipczuk, 1990, s. 4], np. agresja 
pisana przez uczących się jako *Agresion zamiast Aggression, rytm pisany jako 
*Rytmus zamiast Rhythmus [Bawej, 2008, s. 120].

Adam Sitarek zauważa, iż w glottodydaktyce mówi się nie tylko o fałszywych, 
lecz także o prawdziwych przyjaciołach tłumacza. Prawdziwymi przyjaciółmi tłu-
macza nazywamy słowa dwóch (lub więcej) języków, których struktury formalna 
oraz znaczenia pokrywają się — osoba ucząca się nie tworzy wówczas błędów ję-
zykowych, ponieważ leksemy te budzą u niej właściwe skojarzenia [Sitarek, 2007, 
s. 207], np. ang. astronaut — pol. astronauta, ang. cowboy — pol. kowboj [Bawej, 
2008, s. 97].

Poniżej zestawiono przykładowe wyrazy z grupy fałszywych przyjaciół tłuma-
cza dla par polsko–niemieckich5.

Tab. 1. Fałszywi przyjaciele tłumacza dla języków polskiego i niemieckiego

Lp. Leksem polski Leksem niemiecki

1

adapter — 1. ‘gramofon’ (niem. der Plat-
tenspieler), 2. ‘przejściówka umożliwiają-
ca podłączenie danego urządzenia do inne-

go urządzenia’ (niem. der Adapter)

der Adapter — ‘przejściówka umożliwia-
jąca podłączenie danego urządzenia do in-

nego urządzenia’

2
apteka — ‘pomieszczenie, w którym się 
przygotowuje i sprzedaje lekarstwa’ (niem. 

die Apotheke)

die Apotheke — 1. ‘apteka’, 2. ‘szafka 
lub torebka do przechowywania leków 
przeznaczonych do prywatnego użytku’, 

3. ‘sklep, w którym panuje drożyzna’

3

bagaż — 1. ‘rzeczy zapakowane w pacz-
ki, walizki, służące do przewożenia środ-
kami lokomocji’ (niem. das Gepäck),  
2. ‘zasób wiedzy, nieprzyjemnych do-

świadczeń’ (niem. die Menge, die Last) 

die Bagage — 1. ‘hołota’, ‘motłoch’, 
2. ‘bagaż’ (przestarz.)

4
delegat — ‘przedstawiciel jakiejś zbioro-

wości, członek delegacji’
(niem. der Delegierte(r)) 

der Delegat — ‘pełnomocnik papieża’, 
‘legat’

5

doping — 1. ‘niedozwolone stosowanie 
przez sportowca środków farmakologicz-
nych zwiększających chwilowo sprawność 
organizmu’ (niem. das Doping), 2. ‘po-
budzanie, zachęcanie do walki sportowej 
w formie okrzyków, braw’ (niem. anfeuern) 

das Doping — ‘niedozwolone stosowanie 
przez sportowca środków farmakologicz-
nych zwiększających chwilowo sprawność 

organizmu’

5 Wyjaśnienia znaczeń leksemów tworzone w oparciu o słowniki Lipczuka oraz Dudena.
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Lp. Leksem polski Leksem niemiecki

6 ekspedient — ‘sprzedawca’ (niem. 
der Verkäufer)

der Expedient — ‘urzędnik zajmujący się 
wysyłaniem towarów’

7 gazeta — ‘pismo periodyczne, zazwyczaj 
codzienne’ (niem. die Zeitung) die Gazette — ‘gazeta’ (przestarz. lub pejor.)

8 kapela — ‘zespół muzykantów, orkiestra 
(zwykle ludowa)’ (niem. die Kapelle) 

die Kapelle — 1. ‘kaplica’, 2. ‘zespół 
muzykantów, orkiestra (zwykle ludowa)’

9

kompot — ‘napój z owoców ugotowanych 
w wodzie z cukrem’ (niem. das Getränk 
aus Früchten, die in Wasser mit Zucker 

gekocht wurden) 

das Kompott — ‘owoce gotowane z cukrem’

10
kujon — ‘uczeń uczący się bardzo pilnie, 
ale często mechaniczne, bez zrozumienia’ 

(niem. der Streber) 

der Kujon — ‘łajdak’, ‘szubrawiec’, 
‘nicpoń’ (przestarz.)

11
matura — 1. ‘egzamin z zakresu szkoły 
średniej’ (niem. das Abitur), 2. ‘świadec-
two dojrzałości’ (niem. das Reifezeugnis) 

die Matura — ‘egzamin z zakresu szko-
ły średniej (tylko w Austrii i Szwajcarii)’

12
moneta — ‘pieniądz kruszcowy, zwykle 
w postaci płaskiego krążka z wybitym go-

dłem narodowym’ (niem. die Münze) 
die Moneten — ‘pieniądze’ (pot.)

13 prezencja — ‘piękna, okazała powierz-
chowność’ (niem. das Äußere) 

die Präsenz — 1. ‘obecność’,
2. ‘liczba osób obecnych’

14
szmelc — 1. ‘złom metalowy’, ‘odpadki’ 
(niem. das Alteisen), 2. ‘przedmiot znisz-
czony, bezużyteczny’ (niem. der Schund) 

der Schmelz — 1. ‘szkliwo zęba’, 2. ‘mięk-
ki, delikatny, uroczy charakter czegoś’

15
tramwaj — ‘pojazd komunikacji miej-
skiej o napędzie elektrycznym poruszający 

się po szynach’
die Tramway — ‘tramwaj’ (tylko w Austrii)

Wnioski
Artykuł jest próbą ukazania zgubnego wpływu fałszywych przyjaciół tłumacza 

na proces akwizycji języka niemieckiego przez Polaków. Fałszywi przyjaciele przy-
czyniają się do powstawania błędów językowych o charakterze interferencyjnym. 
Błędy te utrudniają komunikację w języku obcym, prowadząc często do nieporo-
zumień między użytkownikami tychże języków. Widząc wyrazy o podobnej budo-
wie, warto być czujnym, gdyż podobieństwo formalne może okazać się zwodnicze.

Rafał Marek
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KOMIKS PRYMARNY JAKO POMOC W NAUCE 
JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Słowa kluczowe: struktura komiksu, komiks prymarny, glottodydaktyka, język polski jako obcy

Postrzeganie komiksu jako wielowymiarowego narzędzia, które wspiera pro-
ces nauki języka obcego [Davis, 1997], skłania lektorów do poszukiwania wciąż 
nowych sposobów wykorzystania go na lekcji i poza nią. Choć wydaje się, że jest 
to bardzo popularna forma uatrakcyjnienia materiałów dydaktycznych, w anali-
zowanych 14 wybranych podręcznikach i innych książkach przeznaczonych do 
nauki języka polskiego jako obcego [por. Zawadka, 2012] znalazło się w sumie 
tylko 10 komiksów i aż 95 „rysunków z dymkiem”1 (tab. 1.). Autorzy publikacji 
chętniej sięgają po formę krótką, ukazującą jedynie wybrany moment sytuacji 
komunikacyjnej — fragment rozmowy. Patrząc z tej perspektywy, komiks, któ-
ry pokazuje przebieg zdarzenia komunikacyjnego, stanowi formę trudniejszą dla 
studenta, gdyż wymaga zrozumienia przekazu płynącego nie tylko z każdego ko-
lejnego kadru, lecz także z ich połączenia. Komiksy oraz „rysunki z dymkiem” 
są wykorzystywane w dydaktyce języków obcych ze względu na ich dwie pod-
stawowe cechy: wysoką atrakcyjność graficzną umożliwiającą ukazanie dialogu 
w inny niż linearny sposób, a także wyraźną obecność funkcji obrazującej, która 
wiąże przekaz językowy z sytuacją przedstawioną na rysunku. Komiks pojawił 
się w materiałach przeznaczonych na najniższy poziom zaawansowania języko-
wego w dwóch funkcjach, jako:

• środek prezentujący wybrane zagadnienia gramatyczne, zwroty komuni-
kacyjne oraz leksykę — 7 przypadków;

• element ćwiczenia — 3 zadania.

1 „Rysunek z dymkiem” to zamykający się w jednym kadrze rysunek przedstawiający rozma-
wiających bohaterów (rzadziej monolog jednej postaci) w jakiejś sytuacji. Tekst dialogu zapisany jest 
w dymku. Brak większej ilości kadrów, powiązanych ze sobą logicznie w spójną historię, odróżnia tę for-
mę od komiksu.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.09

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.09
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Tab. 1. Zestawienie ilości komiksów i „rysunków z dymkiem” w wybranych publikacjach

Lp. Poziom Tytuł publikacji Komiksy „Rysunki 
z dymkiem”

1 średniozaawansowany Hurra!!! Po polsku 3. 
Podręcznik studenta — 1

2 podstawowy Witam — 2

3 podstawowy Ten, ta, to — 2

4 średniozaawansowany Kiedyś wrócisz tu… (część I) — 2

5 podstawowy, 
średniozaawansowany

Praktisches Lehrbuch 
Polnisch — 3

6 podstawowy Miło mi panią poznać — 4

7 podstawowy Hurra!!! Po polsku 2. 
Podręcznik studenta — 5

8 podstawowy Ach, ten język polski — 5

9 podstawowy Polski, krok po kroku (A2) — 7

10 podstawowy Dzień dobry — 9

11 średniozaawansowany Z polskim na ty — 16

12 podstawowy Polski, krok po kroku (A1) 2 29

13 podstawowy Hurra!!! Po polsku 1. 
Podręcznik studenta 4 5

14 podstawowy, 
średniozaawansowany Polnisch entdecken 4 5

Razem 10 95

Aby sprostać potrzebie ścisłego podporządkowania treści komiksu wymienio-
nym powyżej funkcjom, autorzy materiałów decydują się na stworzenie odpowied-
nio dostosowanego komiksu sekundarnego2. Komiks adaptowany, bazujący 
na oryginalnej historii obrazkowej, ale o zmienionej (najczęściej uproszczonej) for-
mie językowej, stosowany jest głównie, jeśli nie wyłącznie, w materiałach dodat-
kowych proponowanych przez nauczyciela. Komiks prymarny, choć nie pojawia 
się w analizowanych podręcznikach do nauki języka polskiego jako obcego, wyko-
rzystywany jest do pracy ze studentami na wyższych poziomach zaawansowania 
[por. Tsai, 2011; Achtelik i Hajduk-Gawron, 2010; Hajduk-Gawron, 2010].

Rodząca się, wraz ze wzrostem kompetencji w języku obcym, potrzeba podję-
cia samodzielnej lektury wykorzystującej zdobytą wiedzę sprawia, że studentowi nie 

2 Podział na komiks sekundarny, adaptowany i prymarny powstał w oparciu o koncepcję przedsta-
wioną przez A. Dunin-Dudkowską i A. Trębską-Kerntopf.

komikS Prymarny jako Pomoc w nauce języka PolSkiego jako obcego
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wystarczają już czytanki w podręczniku oraz inne podsunięte przez nauczyciela tek-
sty (najczęściej specjalnie spreparowane). Szczególnie cenne stają się wtedy wszelkie 
autentyczne materiały dostosowane do aktualnego poziomu zaawansowania języko-
wego. Komiks, jako twór łączący przekaz graficzny i językowy, pozwala nam w nie-
co inny sposób odnieść się do kwestii oceny trudności niż czynimy to w odniesieniu 
do tradycyjnych tekstów. Ilustracje, które występują w tekście, pełnią wobec niego 
funkcję służebną — najczęściej reprezentując wybrane treści tam zawarte. W komik-
sie natomiast rysunki stanowią element podstawowy i niezbędny, podczas gdy tekst 
nie posiada już owej samodzielności. Choć teoretycy komiksu często podkreślają, 
że jest to jedność ikono-lingwistyczna [Toeplitz, 1985, s. 40], ze względów na pod-
jęte tu rozważania, celowe jest mówienie o nierównorzędności oraz odrębności tek-
stu i obrazu. O złożoności stosunków między tymi warstwami pisałam już wcześniej 
[Zawadka, 2012, s. 119], dlatego w tym miejscu pragnę jedynie przypomnieć pro-
ponowany podział na komiksy nieme, obrazujące i nieobrazujące. Rozróżnienie 
to pozwala na wyznaczenie trzech podstawowych poziomów trudności wynikających 
z samej tylko relacji tekstu i rysunku. W przypadku komiksu niemego brak warstwy 
językowej sprawia, że narracja prowadzona jest jedynie poprzez obraz. W komiksie 
obrazującym informacja płynąca z przekazu tekstu i rysunku pokrywa się lub wza-
jemnie się uzupełnia — możliwa jest zatem kompensacja braków w zakresie kompe-
tencji językowych. Najtrudniejszy w odbiorze, zwłaszcza dla osób rozpoczynających 
naukę, jest komiks nieobrazujący, w którym informacja zawarta w tekście nie znaj-
duje dostatecznego wsparcia ze strony obrazu, wymaga więc od czytelnika zrozumie-
nia przede wszystkim jego warstwy językowej. Możliwość kontrolowania i dostoso-
wania rodzaju przekazu w komiksie jest prostsza w przypadku pasków (najczęściej 
trzy- lub czteroobrazkowy komiks) niż w odniesieniu do dłuższych form — zeszytu 
czy książki. Ograniczone słownictwo, niewielka liczba konstrukcji gramatycznych 
oraz krótka historia z puentą stwarzają najlepsze warunki do zapamiętania prezento-
wanego materiału, a także dają możliwość koncentracji uwagi studenta na przekazie 
językowym. W przypadku dłuższych form komiksowych możliwe jest jedynie okre-
ślenie dominującego typu komiksu.

Propozycja wykorzystania komiksu prymarnego jako lektury własnej studenta 
opiera się na założeniu, że osoba ucząca się będzie w stanie samodzielnie, na miarę 
swoich możliwości, pracować z tekstem i bez pomocy nauczyciela czerpać korzyści 
z lektury. Jak pisze N. Williams, komiks, którego odbiorcami są rodzimi użytkow-
nicy języka, pokazuje język w całości, bez uproszczeń i naturalnie dostosowany do 
przedstawionej sytuacji [Williams, 1995]. Należy uwzględnić jednak możliwość sty-
listycznego nacechowania warstwy językowej lub pojawienia się form specyficznych 
— będących przejawem idiolektu autora. Ważną cechą komiksu jest także obecność 
stałych i wizualnych komponentów, które — podobnie jak w filmie — pozwalają na 
pokazanie przebiegu komunikacji językowej podczas rozwoju akcji, a z drugiej stro-
ny, dzięki fizycznej obecności tekstu, umożliwiają powrót do dowolnego fragmentu, 
dokładne prześledzenie i sprawdzenie treści przekazu. Ponadto w komiksie interakcja 
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między bohaterami zachodzi „tu i teraz” („ty” i „ja” zamiast „on” i „ona” w narracji), 
pozwalając także na zobrazowanie wielu aspektów niewerbalnej komunikacji — po-
stawy, gestów, mimiki. Choć postacie pozostają niezmiennie w tym samym kontekście 
społecznym, bohaterowie uwikłani są w różnorodne wzajemne relacje oraz sytuacje.

Lektura komiksu, nawet jeśli w założeniu ma być jedynie przyjemną formą spę-
dzenia wolnego czasu, nie musi być pozbawiona walorów edukacyjnych. Czytanie 
w języku obcym należy postrzegać nie tylko jako praktyczny sprawdzian posiada-
nej wiedzy, lecz również jako możliwość, np. poszerzenia zasobu leksykalnego. 
Student może podjąć próby świadomej nauki poprzez skierowanie swojej uwagę na 
dany wyraz i zastosowanie technik służących jego zapamiętaniu. Wielokrotnie po-
jawiające się słownictwo, zwłaszcza gdy jest ono kluczowe dla zrozumienia danej 
sytuacji czy wypowiedzi, ma szansę na utrwalenie się niejako samoistnie.

Kolejną kwestią, na którą pragnęłabym zwrócić uwagę, jest niepełna realiza-
cja struktury komiksów sekundarnych obecnych w publikacjach przeznaczonych do 
nauki języka polskiego jako obcego. Porównując je z komiksami prymarnymi, do-
strzec można, że najczęściej zostały one ograniczone do przedstawienia dialogu lub 
monologu bohaterów. Tylko w jednym z analizowanych podręczników odnalazłam 
komiks, który należałoby uznać za zawierający tekst narracji3. Wszystkie elementy 
strukturalne4, jakie zawiera typowy komiks, można opisać, stosując proponowany 
podział na komiks obrazujący, nieobrazujący i niemy (rys. 1.). Pozwala to na pogłę-
bienie sposobu oceny przydatności danego komiksu do nauki języka polskiego jako 
obcego. Aby tym lepiej zobrazować wspomnianą strukturę, chciałabym przytoczyć 
przykłady pochodzące z serii komiksowej Kapitan Żbik.

3 Mowa o ćwiczeniu 1. na stronie 74. w podręczniku Polski, krok po kroku do poziomu A1.
4 Podstawą wyróżnienia poszczególnych elementów struktury komiksu, czyli: onomatopei, narracji, 

akcji, interakcji oraz monologu, jest zmiana charakteru przekazu językowego.

Rys. 1.
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onomatoPeje

W serii Kapitan Żbik onomatopeje pojawiają się rzadko i tylko w sytuacjach, 
w których zachodzi taka potrzeba. Czytelnik pozna więc dźwięk dzwoniącego tele-
fonu „DRRIIINN” (rys. 2.), otwieranego scyzoryka „KLIK!” czy zatrzaskujących 
się drzwi „KLAPS!”.

naRRacja

W analizowanej serii test narracyjny zamieszczony jest w osobnej ramce usy-
tuowanej najczęściej w górnym rogu kadru. Każdy zeszyt Kapitana Żbika rozpo-
czyna się od wprowadzenia czytelnika w świat przedstawiony poprzez objaśnienie, 
jaką sprawę kryminalną bada aktualnie główny bohater.

W omawianym komiksie dominuje narracja trzecioosobowa w czasie teraźniej-
szym i przeszłym, informująca czytelnika o:

• upływie czasu, np. zbliżała się godzina 10.00 wieczorem…;
• działaniach bohatera/bohaterów (opisują je tu i teraz), np. dwaj mężczyźni ob-

serwują willę Stawickich;
• miejscu, w którym znajduje się bohater lub w którym rozgrywać się będzie 

akcja, np. W tej willi na przedmieściu małego miasteczka mieszka jubiler 
Stanisław Stawicki z żoną Jadwigą…;

• zdarzeniach, które nie zostały przedstawione, np. Taksówkarze zawiadomili 
o ucieczce lwa pogotowie i straż pożarną….

Warto w tym miejscu podkreślić, że w odniesieniu do tekstów narracji jest moż-
liwe uwzględnienie podziału na komiks obrazujący (rys. 3.), gdy tekst łączy się 
z sytuacją przedstawioną na rysunku, i nieobrazujący (rys. 4.), kiedy brak jest bez-
pośredniego powiązania przekazu językowego oraz graficznego.

Rys. 3.Rys. 2. Rys. 4.
(Źródło: Rys. 2. – W. Krupka, Kapitan Żbik. Nocna wizyta, Warszawa 1980; Rys. 3. – Tenże, Kapitan Żbik. 
Zatrzymać niebieskiego fiata, Warszawa 1980; Rys. 4. – Tenże, Kapitan Żbik. Smutny finał, Warszawa 1982)
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akcja

Nieodłącznymi składnikami każdego komiksu są kadry 
pozbawione partii dialogowych oraz monologów (komiks 
niemy), które ukazują wyłącznie działania bohaterów, czy-
li akcję. Przedstawione wydarzenia mogą być opatrzone 
komentarzem narracyjnym (por. rys. 3. i rys. 4.) lub stano-
wić punkt odniesienia w rozmowie bohaterów w dalszej 
części historii.

interakcja

Rozmowa w komiksie (dialog lub polilog) może być 
prezentowana fragmentarycznie — jedynie w kluczowym 

momencie przekazania infor-
macji, bądź całościowo — 
z uwzględnieniem jej głów-
nych faz: nawiązywania 
kontaktu (rys. 5.), podtrzy-
mywania konwersacji oraz kończenia kontaktu (rys. 6.). 
W serii Kapitan Żbik nie odnajdziemy, niestety, zbyt 
wielu przykładów wpływu gestykulacji na przebieg in-
terakcji ani ukazania zmian w mimice bohaterów i prok-
semice podczas rozmowy. Omawiany komiks nie za-
wiera także momentów „ciszy”, gdy interakcja między 
bohaterami chwilowo przyjmuje charakter wyłącznie 
pozawerbalny (komiks niemy). W odniesieniu do re-
lacji tekst–obraz można zauważyć istnienie podziału 
na komiks obrazujący (rys. 7.) i nieobrazujący (rys. 8.).

monolog

Najczęściej spo-
tykaną formą mono-
logu w komiksie jest 
monolog wewnętrz-
ny bohatera. Komen-
tując w myślach jakąś 
sytuację, dana postać 
zdaje się przejmować 
częściowo funkcję 
narratora. Informacje, 
jakie uzyskuje czytel-
nik dzięki obecności 
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Rys. 5.
(Źródło: W. Krupka, Kapi-
tan Żbik. Wąż z rubinowym 

oczkiem, Warszawa 1980)

Rys. 6.
(Źródło: W. Krupka, Kapitan Żbik. 

Smutny finał, Warszawa 1982)

Rys. 8.Rys. 7.
(Źródło: Rys. 7. – W. Krupka, Kapitan Żbik. Nocna wizyta, Warszawa 1980; 
Rys. 8. Tenże, Kapitan Żbik. Zatrzymać niebieskiego fiata, Warszawa 1980)
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tego rodzaju monologu, mogą pozostawać w zgodzie lub w sprzeczności z infor-
macjami wyrażanymi jawnie w dialogu. W tym ostatnim przypadku czytelnik dys-
ponuje więc dwiema perspektywami, z jakich oglądana oraz oceniana jest dana 
sytuacja. Uwzględniając powiązanie między przekazem językowym i graficznym, 
tu także daje się wyróżnić przykłady komiksu obrazującego (rys. 9.) i nieobrazu-
jącego (rys. 10.).

PodSumowanie

W nauczaniu języka polskiego 
jako obcego wykorzystanie takie-
go elementu kultury popularnej, ja-
kim jest komiks, zyska na znacze-
niu nie tylko dzięki docenieniu jego 
walorów dydaktycznych, lecz rów-
nież uwzględnieniu coraz większej 
potrzeby obecności warstwy wi-
zualnej w procesie przekazywania 
wiedzy.

Jedną z możliwości użycia ko-
miksu prymarnego jako pomocy 
dydaktycznej jest przeznaczenie go 
do samodzielnej lektury i tym sa-
mym stworzenie studentowi warunków do samodzielnej nauki języka obcego oraz 
eksploracji tekstu. Uwzględnienie w opisie struktury komiksu prymarnego trzech 
typów relacji tekst-obraz (komiks niemy, obrazujący i nieobrazujący) pomaga 
wstępnie określić, w których momentach czytelnik nieposiadający pełnej kompe-
tencji językowej będzie mógł skorzystać ze wsparcia rysunku przy próbie dotarcia 
do sensu przekazu językowego.

Na koniec warto zaznaczyć, że praca z odpowiednio dobranym pod tym 
względem oryginalnym i autentycznym komiksem może również stanowić dla 
studenta etap przygotowujący i zachęcający do zmierzenia się z dłuższymi tekstami 
prozatorskimi.

Joanna Zawadka

Rys. 9. Rys. 10.
(Źródło: Rys. 9. – W. Krupka, Kapitan Żbik. Zatrzymać 
niebieskiego fiata, Warszawa 1980; Rys. 10. – Tenże, Ka-
pitan Żbik. Wąż z rubinowym oczkiem, Warszawa 1980)
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analiZowane komikSy

kruPka w., 1980, Kapitan Żbik. Nocna wizyta, Warszawa.
—, 1982, Kapitan Żbik. Smutny finał, Warszawa.
—, 1980, Kapitan Żbik. Wąż z rubinowym oczkiem, Warszawa.
—, 1980, Kapitan Żbik. Zatrzymać niebieskiego fiata, Warszawa.
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1. Wstęp

Jedną z możliwości kształcenia sprawności i przekazywania odpowiednich treści 
kulturowo-językowych jest korzystanie z autobiograficznych komiksów1. Niniejsza 
publikacja przedstawia sposób przekazania uczniom języka polskiego jako obcego 
niezbędnych informacji o Polsce, które mogą być pomocne w zrozumieniu pojęć kul-
turowych i udoskonaliłyby ponadto sprawności czytania, mówienia, pisania i rozu-
mienia ze słuchu w języku polskim. Na przykładzie wybranych paneli z komiksu 
Marzi pragnę przedstawić możliwości, które mogą wspierać zajęcia z języka polskie-
go dla zaawansowanych, wykorzystując do tego fragmenty komiksu odnoszącego się 
do najnowszej historii Polski.

1 Do dziś nie ma powszechnie obowiązującej definicji pojęcia komiks. Wskazywane są odnośnie 
tego dwie przyczyny. Po pierwsze, do niedawna nie postrzegano komiksów jako niezależne medium. 
Oprócz tego, wartościowanie komiksów odbywało się z określonego punktu widzenia, tzn. z punktu wi-
dzenia literatury. Po drugie, po długiej fazie stagnacji (do lat 90-tych) komiks zaczął się intensywnie roz-
wijać, co doprowadziło do poszerzania się ogólnie pojętych ram komiksu i łamania własnych konwencji 
zarówno twórczych, jak i przekazowych. Dlatego wychodzi on poza dotychczasowe granice medialne 
i próbuje swoich sił na nowych płaszczyznach gatunkowych. Ponadto, definicje z nim związane są stwo-
rzone z perspektywy pewnej dyscypliny naukowej. W definicjach komiksu często ani nie uwzględnia się 
aspektu kulturowej zależności medium, ani aktywnego działania odbiorcy. Każda definicja jest więc tym-
czasowa. Dlatego najodpowiedniejsze są te z nich, które traktują komiks możliwie szeroko, na podstawie 
najniższego wspólnego mianownika. Takie definicje stworzyli m.in. W. Eisner i S. McCloud. Eisner na-
zwał komiks „sztuką sekwencyjną” [zob. Eisner, 2008]. Według McCloud, komiks to obrazowe lub inne 
znaki, układane jako przestrzenne sekwencje, które przekazują informacje i/lub wywołują estetyczny efekt 
u odbiorcy [zob. McCloud, 1994]. Według mnie, komiks jest niezależnym medium, które może korzy-
stać z abstrakcyjnych znaków oraz mniej lub bardziej realistycznych ikon (rysunków), ażeby za pomocą 
technik narracyjnych obowiązujących w danej kulturze stworzyć nowy środek przekazu. Komiksy dzia-
łają dwukanałowo poprzez kombinację środków literackich i percepcję wizualną. Decydującą cechą jest 
fakt, że odbiorca musi nieustannie interpretować wypowiedź komiksu i weryfikować swoją interpretację 
w trakcie percepcji kolejnych paneli. Musi aktywnie uczestniczyć w krystalizowaniu fabuły i przekazu 
danego komiksu, analizując nie tylko współgrę pomiędzy tekstem a rysunkiem, lecz również pomiędzy 
pojedynczymi panelami i tym, co nie jest jednoznacznie wskazane, ale oznaczone poprzez tzw. gutter.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.10

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.10
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W przedłożonym materiale można wyodrębnić trzy części. Pierwsza dotyczy 
grupy docelowej. Druga przedstawia serię komiksów Marzi, które wymieniam 
w związku z analizą wybranych elementów oraz ich autorów. W ostatniej części 
publikacji proponuje metody stosowania komiksu Marzi na zajęciach z języka pol-
skiego jako obcego dla zaawansowanych, przede wszystkim dla niemieckojęzycz-
nych interesentów (ale nie tylko).

2. Opis grupy docelowej

Język polski należy do zachodniosłowiańskich języków wąsko rozpowszech-
nionych w niemieckojęzycznej kulturze nauczania języków obcych. Sytuacja 
ta wiąże się przede wszystkim z dotychczasowym rozwojem kulturowo-społecz-
nym krajów zachodnich, których obywatele preferowali naukę języków obcych 
zapowiadających w kontaktach ekonomicznych odpowiednie długoterminowe ko-
rzyści. Ze względu na to, że Polska długo nie należała do czołówki gospodarczej, 
z której można byłoby otrzymywać zamierzone profity gospodarcze, język polski 
zaczął nabierać na wartości dopiero na początku lat 90-tych. Zainteresowanie ję-
zykiem polskim w niemieckojęzycznym obszarze zaczęło się od tego umownego 
momentu zmieniać, ale nadal znajduje się w stanie rozwoju2.

Także inne kręgi społeczne w Niemczech szukające nowych wyzwań zawodo-
wych decydują się w większości na doskonalenie obcojęzyczne w dominujących ję-
zykach zachodniej Europy. Dlatego szkoły językowe w Niemczech preferują przede 
wszystkim naukę takich języków jak angielskiego, francuskiego lub hiszpańskiego. 
Jedną z bardzo nielicznych możliwości uczenia się polskiego oferują instytuty po-
lonistyczne na uniwersytetach, lecz poziom kursów rzadko przekracza C1. Z tego 
względu seminaria o języku, o literaturze lub o kulturze polskiej często prowadzi się 
po niemiecku, a studentów zachęca się do wyjazdu do Polski, ażeby tam zdobyli nie-
zbędne kwalifikacje językowe. Z tych powodów do grupy docelowej należą moim 
zdaniem prawie wyłącznie studenci polonistyki, zarówno ci z rodzin niemieckich, 
jak i ci z rodzin polonijnych. Jest to związane ze wspomnianym już problemem nauki 
języka polskiego poza granicami kraju. Poloniści i studenci z rodzin polonijnych po-
siadają odpowiednio rozwiniętą znajomość języka polskiego (w przeciwieństwie do 
innych grup społecznych), które umożliwiają im prawidłowy dostęp do wspomnianej 
wyżej dydaktyki językowej. Dla innych grup społecznych nakład pracy w naukę ję-
zyka na podstawie komiksów jest nieporównywalnie wyższy do szybkich korzyści, 
jakich by oni oczekiwali z powyższej metody nauczania.

2 Braku motywacji i możliwości uczenia się języka polskiego w Niemczech nie można porównać 
niestety z brakiem zainteresowania kulturą polską, co mogłoby być przedmiotem interesującego i obszer-
nego dyskursu. Ponadto trzeba zaznaczyć, że szkoły językowe w Niemczech nie posiadają — według 
moich doświadczeń zawodowych — tak wysokiego znaczenia społecznego w kształtowaniu wizerunku 
zawodowego pośród młodego pokolenia, jak w Polsce, gdzie intensywnie inwestuje się w rozwój indy-
widualnych zdolności językowych.

komikS autobiograFiczny w kontekście dydaktyki wiedzy o kraju...
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3. Marzi

3.1. O zespole autorów i o serii komiksów Marzi

Marzi to nie tylko tytuł serii komiksów o wspomnieniach dorosłej kobiety 
z punktu widzenia małoletniej dziewczynki. Marzi to też pseudonim z dzieciństwa 
autorki, Marzeny Sowy, która opowiadała swojemu partnerowi, grafikowi Sylvain 
Savoia, o życiu w PRL i Polsce. Zainspirowany jej opowiadaniami, zaczął ilustro-
wać teksty z małą Marzi w roli głównej.

Postać, która została stworzona głównie dla Francuzów i starszych dzieci Polo-
nii francuskiej, odniosła ogromny sukces nie tylko we Francji, lecz także w Polsce. 
Opowiadania o przeżyciach małej rudowłosej dziewczynki z historią PRL i kulturą 
polską w tle zawierają dużo wzmianek o polskiej polityce oraz historii najnowszej, 
co zaciekawiło sporą grupę w innych krajach — i nie tylko Polonię. Pierwotnie ko-
miksy ukazały się we francuskiej wersji językowej w sześciu tomach. Marzi została 
przetłumaczona przez samą Marzenę Sowę na język polski (w trzech tomach). Inne 
tłumaczenia ukazały się w języku chińskim, koreańskim, włoskim, niemieckim, 
hiszpańskim lub angielskim. Zaplanowany jest ciąg dalszy jej historii oraz film.

3.2. O strukturze Marzi

Podczas analizy komiksu najważniejszymi aspektami są obraz oraz tekst. 
Te dwa elementy, współpracując ze sobą tworzą spójne przesłanie tego, co autor 
i rysownik chcieli przekazać czytelnikowi.

Struktura pojedynczych opowiadań w Marzi nie jest skomplikowana i prawie za-
wsze identyczna: Na jednej stronie widać sześć paneli, które należy czytać od lewej 
do prawej oraz z góry na dół, co odpowiada naszemu, europejskiemu sposobowi per-
cepcji. W panelach mogą wystąpić dwa rodzaje tekstów oraz dwa rodzaje rysunków. 
Pierwszy rodzaj tekstu to teksty nad albo pod rysunkiem, który jeszcze znajduje się 
w ramce panelu. Jest to tekst wypowiedziany przez narratora3, tzn. przez dorosłą Ma-
rzi, „wspominającą” opowiadaną historię. Drugi rodzaj tekstu to tekst w dymkach, 
to znaczy, dialog bohaterów rysunku. Relacja między rodzajami tekstów odzwier-
ciedla się też na osi czasu: narrator znajduje się w teraźniejszości, natomiast opowia-
dany tekst sytuuje wspomnienia w postaci rysunków oraz dialogów w przeszłości. 
Na tę relację same panele nie wskazują, wręcz przeciwnie. Są utrzymane w bardzo 
konwencjonalnym stylu, który sugeruje niezależność od czasu. To znaczy, że rysunki 
i tekst są sprzeczne z logiką czasową, ponieważ rysunki wydają się bardziej aktualne 
i bardziej prawdziwe od tekstu narratora. Efektem tego sposobu narracji jest częste 
przenoszenie punktu ciężkości z tekstu narratora na rysunki i dialogi bohaterów.

Relacja tekst – rysunek ma prostą strukturę z silnym przesunięciem punktu cięż-
kości na rzecz tekstu narratora. Prawie zawsze rysunki przekazują i utwierdzają tyl-

3 Obecność narratora, który wtrąca się spoza rysunku tworzy ramę dla rozwoju akcji oraz dla 
dynamiki dialogów.

Yvonne Belczyk-Kohl
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ko to, co zostało wcześniej opisane w tekście narratora. Dlatego właśnie on jest ob-
ciążony przesłaniem komiksu. Fakt ten ma konsekwencje w odbiorze estetycznym: 
niektóre opowiadania w Marzi zdają się być raczej ilustrowanym tekstem, aniżeli 
komiksem (w którym tekst i rysunek współpracują w imię zamierzonego przekaza-
nia przesłania, czy też konkluzji potencjalnemu odbiorcy). Zwłaszcza tom Nie ma 
wolności bez solidarności wymaga od odbiorcy raczej percepcji tekstu, co się 
oczywiście może „odbijać” na interpretacji rysunków. Dość często ominięto przez 
to w wymienionym tomie współdziałanie tekstu, rysunku i paneli. Marzi zawiera 
bardzo mało dialogów w porównaniu do narracyjnego tekstu. Jeżeli są, to mają od-
powiednie funkcje: albo współgrają z tekstem narratora i udają wspomniany dia-
log między prawdziwymi postaciami (efekt uautentycznienia)4, albo sprowadzają 
bohatera ze świata wyobrażonego do (opowiadanej) „rzeczywistości”5. Mogą też 
służyć podkreśleniu stanu emocjonalnego bohaterów, to znaczy, mają efekt dra-
matyzacji i umacniają dynamikę6. Dwom rodzajom tekstów odpowiadają dwa ro-
dzaje rysunków. Pierwszy typ to ilustracja wspomnień kobiecego narratora, rysun-
ki są typowo komiksowe, to znaczy, zredukowane do niezbędnej informacji, żeby 
czytelnik mógł zidentyfikować przedstawiony świat i utożsamić się z nim. Drugi 
rodzaj rysunków symbolizuje wtrącanie fragmentów z rzeczywistości w fikcję: je-
żeli w narracji pojawiają się elementy autentyczne lub historyczne postaci, wtedy 
używany jest inny sposób ilustracji, bardziej realistyczny i mniej abstrakcyjny, czę-
sto też z inną kolorystyką7. Te różnice wydają mi się dosyć ważne w dydaktycznej 
pracy z komiksem Marzi na zajęciach.

3.3. Analiza wybranych elementów 

W Marzi poświęcono polityce dużo miejsca, zwłaszcza w tomie Nie ma wolności 
bez solidarności. Głównym tematem komiksu są strajki huty w Stalowej Woli oraz 
reakcje ze strony społeczeństwa i polityków PRL. Przedstawione są też obyczaje pol-
skie, tęsknota za produktami z zachodu, trudności życia codziennego, od braku to-
warów i długich kolejek począwszy, po katolicyzm i wzajemne wspieranie się ludzi.

Materiał jest obfity, dlatego nie łatwo się zdecydować na pojedyncze epizody. 
Wybrałam kilka paneli, które wydają mi się odpowiednie z punktu widzenia nie-
mieckiego zainteresowanego. Pierwszy przykład to panel z epizodu „Żegnaj, la-
leczko”, w którym Marzi wraz ze swoimi rodzicami odwiedza rodzinę ze strony 
matki na wsi. Ani Marzi, ani jej ociec nie spotkali tej części rodziny wcześniej. 
Już po paru godzinach, kiedy Marzi i jej kuzynka leżą w łóżku, dziewczynka jest 

4 Odwołania do paneli podane są w następujący sposób: tom komiksu, tytuł epizodu, strona w tomie, 
numer panelu na danej stronie. Tu: Marzi 1: Dzieci i ryby głosu nie mają, „Reality TV”, 55, 1.

5 Tamże.
6 Tamże, „Oddychanie może być bardzo szkodliwe dla zdrowia”, 91, 4.
7 Marzi 3: Nie ma wolności bez solidarności, „Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki”, 19, 3‒6. 

Por. też Tabl. 3.
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świadkiem zaciętej dyskusji pomiędzy jej ojcem i jego szwagrem. Kłócą się o przy-
czyny wprowadzenia stanu wojennego:

Na każdym obcokrajowcu 
uczącym się języka polskiego 
musi to robić dziwne wrażenie: 
członkowie rodziny znający się 
dopiero od kilku godzin, żyją-
cy w państwie, które jeszcze 
jest lub do niedawna było pań-
stwem silnie autorytarnym8, 
gdzie każdy może okazać się 
szpiclem lub tzw. TW czy ube-
kiem, a przy stole dwaj dorośli 
mężczyźni tak zaciekle dysku-
tują o polityce, że o mały włos 
nie dochodzi do rękoczynów. 
Można by wnioskować, że Pola-
cy uwielbiają dyskutować o po-

lityce i robią to z werwą. Wszystko im jedno, do czego to doprowadzi, nie liczą się 
z konsekwencjami.

Jednak ani z rysunków, ani z tekstu czytelnik się nie dowie, że zarówno ojciec 
jak i jego szwagier reprezentują tu typowe wówczas stanowiska w debacie wokół 
wprowadzenia stanu wojennego. Opisane są tu dwa główne nurty, które w Polsce 
są szeroko dyskutowane i wywołują publiczne emocje:

1. Przez wprowadzenie stanu wojennego Jaruzelski zapobiegł wkroczeniu so-
wieckich wojsk do Polski (na rysunku nazwanych: „Ruscy”, co dodatkowo 
określa stosunek szwagra do Rosjan), żeby nie dopuścić do powtórzenia sy-
tuacji z Pragi. Takie stanowisko reprezentuje wujek Marzi.

2. Inny punkt widzenia reprezentowany jest przez ojca Marzi, według którego 
Jaruzelski nie tylko zbyt pochopnie zrobił to, czego Kreml od niego ocze-
kiwał, lecz także podjął walkę przeciw własnemu narodowi oraz ograniczał 
demokratyczny rozwój ruchu solidarnościowego.

W panelu widać też syna szwagra, podchodzącego raczej pragmatycznie do 
sprawy. On nazywa ojca Marzi idealistą ze związku zawodowego, który nie uświa-
domił sobie jeszcze, że jego starania są daremne, bo sam przywódca związku, Lech 
Wałęsa, został kupiony.

8 W komiksach nie ma wzmianek o czasie, w którym toczy się akcja. Trzeba wyjść z założenia, 
że w Marzi obowiązuje chronologia na osi czasu, w takim razie akcja z tego epizodu miałaby miejsce 
po upadku muru berlińskiego (tamże, „Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki”, 23, 2), ale przed drugą 
turą wyborów prezydenckich 1990 r. (tamże, „Ciężar wolności”, s. 51, 3‒4), a więc po 9.11.1989 r., 
ale przed 9.12.1990 r.

Yvonne Belczyk-Kohl
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Na zajęciach można nie tylko pracować nad stanowiskami w sprawie wpro-
wadzenia stanu wojennego, lecz można też porównać znaczenie związków za-
wodowych w Niemczech i w Polsce, ponieważ w każdym z tych krajów jest inne 
postrzeganie spraw związkowych przez społeczeństwo, zwłaszcza, jeżeli cho-
dzi o lata 80-te. W Niemczech związki zawodowe walczą bardzo umiarkowanie 
o wyższe zarobki swoich członków i także w umiarkowany sposób reprezentują 
ich interesy w pracy. W Polsce natomiast związki zawodowe przyczyniły się tak-
że do zmiany systemu politycznego w bloku wschodnim. Ich funkcja ma do dziś 
charakter polityczny, są poniekąd nieodłącznym elementem tzw. polityki nieza-
leżnej (dla przypomnienia można wymienić strajk pielęgniarek i namiotowe mia-
steczko przed Sejmem), chociaż tracą po części w tym sektorze na znaczeniu. 
W Niemczech związki zawodowe też mają wpływ polityczny, jednak ich znacze-
nie ważnego gracza współbudującego i zmieniającego społeczeństwo jest mocno 
ograniczone. Swoje najlepsze lata pod tym względem miały na początku XX wie-
ku oraz w latach 60-tych, o czym niestety nie tylko młodzi studenci często nie 
wiedzą (to tylko na marginesie).

Drugi przykład to fragment ilustrujący tekst narratora. Panel pochodzi z tomu 
Nie ma wolności bez solidarności (s. 2). W epizodzie narrator opowiada o tym, że 
społeczeństwo w Polsce pomimo brutalnych represji ze strony reżimu coraz gło-
śniej i odważnej mówi „Nie!”:

Panel przedstawia sierp, 
który przecina dymki z tek-
stem „Nie!”. Interesujące jest 
to, że w panelu zmienia się kie-
runek odczytywania rysunku. 
W każdym innym panelu pokry-
wa się on z kierunkiem czytania 
tekstu pisanego, a więc od lewej 
do prawej. Tu jednak trzeba czy-
tać od prawej do lewej (biorąc 
pod uwagę kierunki geograficz-
ne: od wschodu do zachodu). 
Na pierwszy rzut oka jest to za-
stanawiająca sprzeczność przy-
jętej konwencji percepcji, która 
zmusza czytelnika do refleksji 
nad znaczeniem obrazu. Dopie-
ro po kilkakrotnym przeczyta-

niu uświadamia on sobie, że transparentny zapis słowa „Nie!” nie oznacza, że słowo 
to (a z nim ludzie) umiera, lecz to, że jest ono przemocą oderwane od sprzeciwiają-
cego się społeczeństwa — trzeba zauważyć przy interpretacji tego panelu, że słowo 
„Nie!” w odciętych dymkach jakby traciło na sile przebicia, co jest zaznaczone trans-

komikS autobiograFiczny w kontekście dydaktyki wiedzy o kraju...

Tabl. 2. Marzi 3: „Jedenaście dni, jedenaście nocy”, 4, 1



74

parentną czcionką, w przeciwieństwie do nieodciętych sierpem dymków, gdzie słowo 
„Nie!” posiada „silną”, wyrazistą, tłustą czcionkę. Trzeba dodać, że i przed, i po tym 
panelu, nie było żadnej wzmianki o ZSRR. Wniosek jest jednak jednoznaczny. Sierp 
jest jednym z dwóch elementów flagi ZSRR i często służy do identyfikacji Kraju Rad 
(rzadko kiedy krytycy Związku Sowieckiego posługą się symbolem młota), a w tym 
panelu sierp jest właśnie tak przedstawiony, jak w symbolice ZSRR (stąd też praw-
dopodobnie zamierzona sprzeczność kierunku odczytu). Natomiast godłem państwo-
wym PRL był biały orzeł bez korony na czerwonym tle. A zatem: za władzami PRL 
stoi Kreml, który dyktuje politykę w Polsce.

Trzeci i ostatni przykład pokazuje powiązanie rzeczywistości z fikcją poprzez spo-
sób rysowania:

Na wybranym panelu wi-
dać postać szeryfa z logo Soli-
darności w tle. To cytat z plakatu 
z kampanii wyborczej autorstwa 
Tomasza Sarneckiego. Oryginał 
zawiera tekst W samo południe 
4 czerwca 1989 i zachęca obywa-
teli do głosowania na Solidarność 
w pierwszych tak zwanych wol-
nych wyborach (lub też wyborach 
kontraktowych) w dn. 4 czerwca 
1989 r. Przedstawiony szeryf trzy-
ma w ręku arkusz z napisem Wy-
bory, na piersi, nad gwiazdą sze-
ryfa, ma naszywkę Solidarności. 
Postać szeryfa nie jest przypad-
kowa, to Gary Cooper z W samo 
południe, który w filmie odgry-
wa rolę samotnego bohatera wal-

czącego o dobro i sprawiedliwość. Plakat ten zrobił także na mnie duże wrażenie, kie-
dy, studiując w Warszawie, po raz pierwszy go zobaczyłam. Zrozumiałam wtedy, jak 
ogromne znaczenie ma dla Polaków wywalczona wolność, czego wcześniej nigdy 
sobie nie uświadamiałam. Wiedza o tym, że wolność może być zagrożona, jest dla 
wielu młodych ludzi wiedzą zdobytą w szkole oraz poprzez dyskusje w rodzinie. 
Im większy odstęp między walką o wolność a teraźniejszością, tym trudniej o inter-
tekstualne postrzeganie aluzji i stosowną interpretację przedstawionego na rysunku 
symbolu. Dlatego myślę, że niemieckojęzyczny uczący się (ale nie tylko) zidentyfi-
kowałby może Garry’ego Coopera i pomyślałby, że rozchodzi się tu o samą walkę, 
o tło dzikiego zachodu lub o bohatera, który stawia czoło jakiemuś złu, jednak bez 
zrozumienia roli Solidarności w Polsce nie jest w stanie połączyć interpretacji po-
staci szeryfa z pierwszymi wolnymi wyborami w Polsce. Bez wytłumaczenia o tym 
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fakcie i posiadania odpowiedniej wiedzy o historii Polski nie zrozumiałby, dlaczego 
Polacy tak wysoko cenią sobie wolność i mógłby pomyśleć, że lubią dramatyzować 
politykę.9

4. Wnioski dla wykorzystania komiksu w dydaktyce języka polskiego jako 
obcego na poziomie zaawansowanym

Nauczyciel, który chce uświadomić swoim uczniom specyfikę życia w PRL 
oraz polskiej kultury, może na zajęciach z języka polskiego jako obcego na po-
ziomie zaawansowanym w różny sposób korzystać z Marzi i zachęcić lub przy-
gotować uczniów do wypowiedzi ustnej10. Ażeby skonkretyzować propozycje dy-
daktyczne, chciałabym przedstawić przykładowy scenariusz lekcji opartej o panel 
z plakatem wyborczym Solidarności (Tabl. 3).

Scenariusz zajęć

Temat sekwencji Pierwsze wolne wybory i upadek komunizmu 

Temat lekcji Symbole pierwszych wolnych wyborów w Polsce 

Adresaci Obcokrajowcy, studenci polonistyki (od ok. 20 lat, poziom C1); 9 osób

Miejsce realizacji 
zajęć Sala komputerowa

Czas realizacji zajęć 90 minut

Cele zajęć Zapoznanie się z okresem przedwyborczym w trakcie przemian po-
litycznych. Wnioski kulturoznawcze na podstawie epizodu Marzi 3: 
„Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki”, s. 17‒23. Przy szczególnym 
uwzględnieniu plakatu wyborczego Solidarności z 1989 r. tak, aby po 
zajęciach studentki i studenci potrafili:
• szczegółowo opisać plakat wyborczy Solidarności z 1989 r.,
• zinterpretować i wytłumaczyć jego symbolikę,
• wypowiedzieć się, dlaczego powstał, jakie ma przesłanie, jakie ma 

znacznie dla odbiorców,
• ustosunkować się do plakatu wyborczego.

Metody pracy • praca z komputerem
• zbieranie i przetwarzanie informacji
• relacjonowanie wyników pracy (z wyznaczeniem otwartych pytań)
• rozmowa/dyskusja na dany temat

9 Nie zrozumiałby również, dlaczego obraz szeryfa z amerykańskiego westernu jest w takim stopniu 
przekonujący dla Polaków, że nie kwestionują używania symbolu pochodzącego z innej kultury, wręcz 
przeciwnie, łatwo zaadaptowali go do swojej.

10 Podstawą jest, oczywiście, znajomość potrzebnego słownictwa przez uczniów.
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Formy pracy • praca z kursem w fazie wstępnej oraz w fazie podsumowującej
• praca grupowa w fazie realizacyjnej (3 grupy, studenci sami mogą 

tworzyć zespoły)

Środki dydaktyczne • rzutnik multimedialny, laptop i slajd plakatu wyborczego
• komputery z dostępem do Internetu
• zeszyty i długopisy do sporządzenia notatek
• arkusze formatu A3 i pisaki do prezentowania wyników pracy
• epizod z komiksu Marzi 3: „Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki”, 

s. 17‒23 oraz zbiór ćwiczeń do niego (praca domowa)

Przebieg zajęć    

Faza wstępna.
Wprowadzenie do 
tematu

Studentom przedstawiony zostaje w/w epizod z komiksu Marzi. 
Podczas przedstawienia epizodu szczególny nacisk zostaje położony 
na symboliczny element epizodu. W tym przypadku jest to plakat 
wyborczy Solidarności (Tabl. 3), który będzie wyświetlony za po-
mocą projektora na ekranie (ścianie). Pojedyncze osoby proszone 
są o możliwie szczegółowy opis panelu z tym plakatem. Następuje 
interpretacja, do której, jeżeli nikt się nie zgłosi, zachęceni są najlep-
si uczestnicy. Nauczyciel może pomóc pierwszymi pytaniami: Dla-
czego pokazany jest szeryf? Kogo przypomina ta postać? Dlaczego 
widać logo Solidarności?
Czas: 15 min

Faza wstępna. 
Przygotowanie fazy 
realizacyjnej / organi-
zacja

Powtórne przedstawienie tematu lekcji, podział kursu na grupy, rozda-
nie materiałów (arkusze, pisaki), wyjaśnienia zadania i przedstawienie 
przebiegu lekcji oraz pracy domowej.
Czas: 2 min

Faza realizacyjna.
Pozyskiwanie danych

W grupach studenci zbierają informacje odnośnie plakatu (grupa 1), 
Solidarności (grupa 2) i odnośnie pierwszych wolnych wyborów (grupa 3) 
w Internecie. Kursanci wiedzą, że ich zadanie polega na przedstawieniu 
rezultatów w sposób spójny z innymi studentami z grupy. W swojej relacji 
mają uwzględnić nowe słownictwo. Nauczyciel przypomina, że ważne jest 
źródło informacji i zachęca do trzymania wobec niego dystansu. Pomaga 
studentom ze słownictwem i z orientacją na stronach internetowych. Jeżeli 
jest taka potrzeba, wskazuje na ważne informacje.
Czas: 20 min

Faza realizacyjna.
Przetwarzanie i analiza 
danych

Studenci analizują zebrane informacje i podporządkowują je pod 
względem zadania. Przedstawiają krótko plakat, Związek Zawodowy 
Solidarność oraz wolne wybory. Tworzą mały słowniczek tematyczny 
z nowymi słowami i zwrotami. Zbierają na arkuszach najważniejsze 
informacje odnośnie swojego tematu.
Czas: 15 min

Yvonne Belczyk-Kohl
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Faza realizacyjna.
Prezentacja danych

Wszystkie trzy grupy przedstawiają wyniki swoich prac (prezentacja) 
oraz słowniczek tematyczny swojego tematu oparty na przygotowywa-
nym materiale informacyjnym. Każdy członek zespołu musi przedsta-
wić fragment. Potem inni uczestnicy muszą zadawać pytania, na które 
grupa ma opowiadać.
Czas: 25 min

Podsumowanie Podsumowanie wyników pracy i wnioski z prezentacji wykonane przez 
nauczyciela — przy szczególnym uwzględnieniu wymienionego epizodu.
Czas: 5 min

Przedstawienie pracy 
domowej Czas: 4 min

Czas zapasowy na 
sprawy  organizacyjne 4 min

Praca domowa Opracowanie zbioru ćwiczeń dydaktycznych (poniżej) do wybranego 
epizodu w celu przygotowania studentów do następnych lekcji. Praca 
domowa opiera się na ćwiczeniach z zakresu rozumienia tekstu pisa-
nego (rozumienie globalne, selektywne i szczegółowe). Praca domowa 
zachęca studentów do wypowiedzi pisemnej oraz do przygotowania 
wypowiedzi ustnej (opracowanie niezbędnego słownictwa, zachęcanie 
do refleksji nad zagadnieniami związanymi z tematyką sekwencji, za-
chęcenie do poszukiwania informacji w celu rozumienia epizodu i spo-
rządzenia notatek).

Ewaluacja Wspólne omawianie pracy domowej na następnych zajęciach, spraw-
dzenie wypowiedzi pisemnej, zachęcenie studentów do zadawania py-
tań odnośnie epizodu w celu wyjaśnienia niejasności oraz poznawania 
braków wiedzy.

Przykładowy zbiór ćwiczeń do Pracy domowej 
Zadania związane z epizodem „Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki”
I. Rozumienie tekstu. 

1. Przeczytaj opowiadanie „Rycerze Okrągłego Stołu i dwa kajaki” i odpowiedz na następujące 
pytania:
a) Jak postać Marzi i jej rodzina doświadczają opisany okres? 
b)  Jakie postaci i zagadnienia historyczne są wymienione? Czego się o nich dowiedziałeś/

dowiedziałaś?
c) Jak według tekstu przebiegł czas od przygotowania do Okrągłego Stołu do pierwszych 

wolnych wyborów? 
d) Jak reagują „zwykli” ludzie, według epizodu, na nową sytuację (a) życiową, b) oby-

czajową i (c) polityczną? Jak narrator ocenia obrady okrągłego stołu i pierwsze wolne 
wybory? Uzasadnij Twoją interpretację! Co myślisz — dlaczego te postawy się różnią?  

2. Jak rozumiesz następujące fragmenty z epizodu? Uzasadnij Twoją interpretację!
a) Pogoda jest niczym lustro dla stanu ducha dorosłych. (s. 18) 
b) Każą nam nagle wrzucić piąty bieg, którego nasze Maluchy przecież nie mają. (s. 20) 
c) Wtedy Polacy odkrywają to, co zaserwowano im przy Okrągłym Stole. (s. 21)

3. Czy tekst zawiera niewyjaśnione dla Ciebie informacje? Jeżeli tak, to jakie?

komikS autobiograFiczny w kontekście dydaktyki wiedzy o kraju...
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II. Słownictwo. 
1. Wytłumacz własnymi słowami, co oznaczają następujące słowa i zwroty:

a) obawy okazują się słuszne
b) jakby wnętrzności zaciskały się w supeł
c) niestrudzenie protestować
d) rozejść się po kościach
e) przeszywające zimne wiatry
f) poczucie marazmu
g) pewien fakt przyćmiewa naszą radość
h) miażdżąca przewaga

2. Wybierz 5 nieznanych Ci słów lub zwrotów z tekstu, których według Ciebie warto się 
nauczyć. Uzasadnij, dlaczego je wybrałeś/wybrałaś i w jakich kontekstach można ich 
używać. Wybierz jedno z nich. Na następnych lekcjach głosujemy na „słowa tygodnia”. 
Musisz przekonać innych, ażeby uczestnicy kursu wybrali Twoją propozycję!

III. Wypowiedź pisemna. 
1. Napisz streszczenie epizodu (maks. 100 słów).
2. Wybierz jeden z następujących cytatów z opowiadania. Napisz tekst w oparciu o wybrany 

cytat (min. 300 słów):
a) A my, dzieci, chłoniemy (…) wszystko. Nasiąkamy tą atmosferą. Jesteśmy dzieci gąbki. 

Nie wystarczy nas wyżymać, trzeba uważać, w co się nas zanurza. Nawet wymyci, 
wypłukani, wysuszeni wielokrotnie zachowujemy w sobie ślady. (s. 19)

b) Komunizm u nas nie został obalony w brutalny sposób. Zmiana ustroju nie skrzywdzi-
ła nikogo, nawet tych „złych”, co zabolało niektórych „dobrych”. (…) // U nas było 
inaczej niż z murem w Berlinie. Buch! Bam! Grum! // Liść umiera powoli na drzewie, 
w końcu się od niego odrywa i zwyczajnie spada. Oto nasz koniec komunizmu. Kto pa-
mięta o suchym liściu, który spadł? (s. 23)

Jak widać, możliwości skorzystania z komiksu w celu nauczania wiedzy o kraju 
(i nie tylko) na zajęciach z języka polskiego jako obcego są niemal nieograniczone, 
można korzystać ze wszystkich form pracy (praca indywidualna, praca w grupie, 
praca nad projektem itp.), przez co możliwe jest uwzględnienie wewnętrznego 
zróżnicowania grupy podczas lekcji. Przy okazji można pracować nad wszystkimi 
sprawnościami: czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie. Lekcje można urozmaicać 
dzięki mediom (film, nagrania z radia, Internet itp.) i przede wszystkim można 
zachęcać uczniów do aktywnej pracy, która gwarantuje przyrost wiedzy i daje 
największy sukces w nauce, bo namacalnie utrwala wiedzę. Z odrobiną fantazji 
i kreatywności można się naukowo rozprawiać z kulturą docelową, traktując komiks 
jako punkt wyjściowy, który nie tylko rozwija, ale i utwierdza zdobyte znajomości 
(i wiadomości) z języka polskiego jako obcego.

Yvonne Belczyk-Kohl
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analiZowane komikSy

Sowa m. / SaVoia S., 2007, Marzi 1: Dzieci i ryby głosu nie mają, Warszawa.
—, 2007, Marzi 2: Hałasy dużych miast, Warszawa.
—, 2011, Marzi 3: Nie ma wolności bez solidarności, Warszawa.
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NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO I ROSYJSKIEGO JAKO 
OBCEGO W OPARCIU O WYBRANE ZNACZĄCE DZIEŁA 

KULTURY OBU NARODÓW NA PRZYKŁADZIE POEMATÓW 
ADAMA MICKIEWICZA PAN TADEUSZ I ALEKSANDRA 

PUSZKINA EUGENIUSZ ONIEGIN

Słowa kluczowe: tekst kultury, dydaktyka języków obcych, stopień znajomości języka, 
ćwiczenie językowe, analiza tekstu

W nauczaniu języka często stosujemy jako materiał do ćwiczeń ważne dla kul-
tury danego kraju teksty. Jest to szczególnie istotne także w nauczaniu języka jako 
obcego. Za pomocą takich tekstów pomagamy uczniom poznawać kulturę kraju, 
w którym tym językiem bedą się posługiwać.

W nauczaniu języka polskiego jako obcego takim tekstem może zostać Pan 
Tadeusz Adama Mickiewicza. Powszechnie wiadomo, że poemat ten jest epopeją 
narodową, biblią polskości, jednym z najważniejszych dzieł literatury polskiej, 
chociaż trzeba zdać sobie sprawę, że język Pana Tadeusza nie jest polszczyzną 
współczesną. Dlatego niezbędnym jest udzielanie, poznającemu język i kulturę 
polską ucznia, komentarzy kulturologicznych, m.in. na przykładzie fragmentu 
o bigosie (jedno z reprezentacyjnych dań kuchni polskiej), opisu ubrania Zosi
w Księdze Jedenastej („narodowa szata”) itp.

W przypadku nauczania języka polskiego jako obcego uczniów rosyjskojęzycz-
nych ciekawym wydaje się porównanie znaczących tekstów kultury. W rosyjskiej li-
teraturze takim tekstem może być poemat Aleksandra Puszkina Eugeniusz Oniegin.

Oba dzieła, które na pierwszy rzut oka bardzo się różnią, mają jednak ze sobą 
wiele wspólnego. Są w nich opisane jednakowe realia (odzież, jedzenie, gospodar-
stwo, wystrój pokoi), jednakowe sytuacje (uczta i święto w domu Larynych i u Sę-
dziego, „jarmark panien” w Moskwie i towarzystwo w domu Sędziego w pierw-
szych księgach, wychowanie młodego człowieka, pojedynkowanie się).

W chwili obecnej wykonuję projekt „Zabawy, spory w one lata...‟ (Kultura ży-
cia codziennego arystokracji rosyjskiej i polskiej szlachty w XIX w. na podstawie 
poematów Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” i Aleksandra Puszkina „Eugeniusz 

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.11
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Oniegin”) finansowany przez Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumie-
nia. Wynikiem projektu będzie monografia zawierająca badanie kulturologiczne 
kultury życia codziennego Rosjan i Polaków. Badanie to będzie miało wartość nie 
tylko naukową, ale również praktyczną. W monografii przewidziany jest rozdział 
metodyczny, opisujący koncepcję i scenariusze lektur z Pana Tadeusza i Eugeniu-
sza Oniegina w szkole polskiej i rosyjskiej na podstawie przeprowadzonego bada-
nia. Scenariusze i koncepcje te będą również realizowane w placówkach dydak-
tycznych w Rosji i w Polsce. W badaniu wezmą udział: Niedzielna Szkoła Pol-
ska w Ufie (lekcje języka polskiego jako obcego, lekcje literatury polskiej), Szkoła 
Średnia nr 100 w Ufie (lekcje literatury rosyjskiej, kółko języka polskiego) oraz 
Zespół Szkół Gminy Olecko (lekcje z języka polskiego, z jezyka rosyjskiego jako 
obcego). W badaniu weźmie także udział Baszkirski Państwowy Uniwersytet Peda-
gogiczny im. M. Akmułły w Ufie, którego filią jest Szkoła Średnia nr 100 w Ufie. 
Celem zajęć będzie:

• zapoznanie uczniów z największymi dziełami literatury polskiej i rosyjskiej 
(chociaż wymienione dzieła literackie zajmują swoje miejsce w literaturze nie 
tylko narodowej, ale również światowej, uczniowie szkół rosyjskich, a nawet 
dorośli miłośnicy literatury mało znają Pana Tadeusza, nie każdy przecięt-
ny Rosjanin przeczytał poemat Mickiewicza; również w Polsce są miłośnicy 
Puszkina, ale w szkole polskiej nie ma lektur z twórczości tego poety);

• poznawanie na podstawie wymienionych tekstów kultury obu krajów 
(tzw. lekcja syntetyczna w ujęciu dydaktycznej tradycji rosyjskiej, czyli 
lekcja zawierająca w sobie informacje z kilku przedmiotów przy naucza-
niu jednego tematu, wątku albo zjawiska. Przy takim podejściu wydzielamy 
zwykle wiodący przedmiot i dyscypliny wspomagające);

• zainteresowanie uczniów obcą kulturą i literaturą, aby zmobilizować i zachęcić 
ucznia do dalszego samokształcenia w tym kierunku.

Szkoła rosyjska w odróżnienu od szkoły polskiej dzieli materiał programowy 
z języka i literatury na 2 przedmioty: Język rosyjski i Literatura rosyjska. Lektura 
z Eugeniusza Oniegina odbywa się w 9 klasie w ramach przedmiotu Literatura 
rosyjska, według różnych programów edukacyjnych [Курдюмова и пр., 2006; 
Киселев и пр., 2010; Программа по литературе..., 2008], zaplanowano na to 7‒9 
godzin. Uwaga we wszystkich programach przy lekturze skupia się na charakterystyce 
postaciach Eugeniusza Oniegina, Lenskiego, Olgi i Tatiany oraz na rozpatrzeniu 
cech całego poematu jako utworu lirycznego i jako „encyklopedii życia rosyjskiego” 
(przeznacza się na to zwykle 1 godzinę). Analizując scenariusze lekcji poświęconych 
ostatniemu tematowi można powiedzieć, iż rzadko nauczyciel stara się w pełni 
przeanalizować z uczniami realia życia codziennego w poemacie, mówiąc o realizmie, 
epiczności, liryzmie w utworze; czasami zwraca się uwagę na jeden z aspektów życia 
codziennego, np. jedzenie (spotkałam w Internecie kilka propozycji scenariuszy 
lekcji, w których chodzi o jedzenie i dania, chociaż temat lekcji brzmi: Eugeniusz 
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Oniegin encyklopedią życia rosyjskiego). W ramach przedmiotu Język rosyjski można 
spotkać fragmenty z Eugeniusza Oniegina jako materiał dla różnego rodzaju ćwiczeń 
językowych. W młodszych klasach uczniowie zapoznawają się z fragmentami 
z Eugeniusza Oniegina, opisującymi przyrodę (najsłynniejsze to: Już dzień się kończył 
coraz wcześniej..., Jaśniej niż sal posadzka gładka..., Zima!... Wesoło pohukując...). 
Przy czym fragmenty te są podane jako wiersze autorstwa A. Puszkina i wcale nie 
jest zaznaczone w podręczniku, że to są fragmenty słynnego poematu, chociaż zna 
je na pamięć prawie każdy Rosjanin.

W szkole polskiej poznawanie przez uczniów Pana Tadeusza rozpoczyna 
się w gimnazjum. W tym okresie uczniom zaproponowane są do czytania tylko 
fragmenty poematu. W odróżnianu od szkoły rosyjskiej zawsze jest podkreślane, 
że to są fragmenty słynnego dzieła A. Mickiewicza. Zawierają one również naj-
częściej opisy przyrody (np. opis ogródka Zosi z Księgi Pierwszej, opis dwóch sta-
wów i młynu z Księgi Ósmej, walkę z niedźwiedziem z Księgi czwartej) i są poda-
wane po to, żeby nauczyć uczniów analizować tekst poetycki. Natomiast w szkole 
ponadgimnazjalnej według starej i nowej podstawy programowej należy uczniom 
zalecić Pana Tadeusza do przeczytania w całości. Po przeanalizowaniu 3 podręcz-
ników z języka polskiego [Rosiek i in., 2003; Nawarecki i Siwicka, 2009; Miazga 
i Majerowski, 2011] można stwierdzić, że główne tematy ukazujące się we wszyst-
kich podręcznikach to: gatunki literackie w poemacie; obraz ojczyzny, tradycja 
i historia; przyroda w Panu Tadeuszu. Mam wrażenie, że w szkole polskiej przy tej 
lekturze większą uwagę zwracano na rozpatrzenie realiów życia codziennego niż 
w szkole rosyjskiej przy lekturze Eugeniusz Oniegina.

Analizowane tematy w nauczaniu obu poematów w szkole pozwalają znaleźć 
wspólne punkty, na podstawie których można byłoby zbudować zajęcia, polega-
jące na porównywaniu poematów z punktu widzenia kulturoznawczego, nie od-
biegając za bardzo od programu podstawowego, jedynie pogłębiając go. Mogą 
to więc być lekcje poświęcone: 1) ogólnej analizie obu poematów jako „encyklo-
pedii życia”, znalezieniu wspólnych tematów (opisanie gospodarstwa, pojedyn-
ku, historia kształcenia młodego człowieka, etykieta na spotkaniu towarzyskim, 
kuchnia i jedzenie), cech różnych gatunków literackich (epopeja, poemat, powieść 
itd.); 2) rozpatrzeniu realiów historycznych (ubrania, postacie historyczne, miej-
sca historyczne itp.) i tradycji narodowych w poematach (wróżby w Eugeniuszu 
Onieginie, odprawianie mszy, zajazdy w Panu Tadeuszu); 3) na podstawie analizy 
postaci z obu dzieł można zaproponować uczniom rozpoznanie bohaterów-sobo-
wtórów (Eugeniusz i Hrabia, Leński i Hrabia, Zosia i Tatiana, Telimena i księżna 
Alina, Sędzia i Dymitr Larin, Sędzia i wujek Eugeniusza), przeanalizowanie ich 
wspólnych i odmiennych cech. Pierwsze dwie propozycje uzupełniłyby brak ana-
lizy ogólnej Eugeniusza Oniegina na lekcjach w szkole rosyjskiej, ostatnia pro-
pozycja uzupeniłaby braki szczegółowej charakterystyki głównych postaci Pana 
Tadeusza na lekcjach w szkole polskiej. Wymienione tematy mogą być wybrane 
(wskazane) zarówno w ramach nauczania literatury w szkole rosyjskiej i w ra-
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mach przedmiotu Język polski w szkole polskiej, jak i w nauczaniu języków pol-
skiego i rosyjskiego jako obcych.

Sprawą oczywistą pozostaje fakt, że takie lekcje muszą być poprzedzone dodat-
kową pracą, która ma na celu zapoznanie uczniów z dziełem literackim, którego oni 
nie mają w programie szkolnym (dla polskich uczniów to Eugeniusz Oniegin, dla ro-
syjskich — Pan Tadeusz). Praca ta może być przeprowadzona w następujący sposób:

1. Nauczyciel zadaje uczniom przeczytanie poematu w domu jako dodatko-
wą lekturę (szkoła średnia w Rosji, szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna 
w Polsce).

2. Nauczyciel w ramach zajęć szkolnych, w ciągu kilku lekcji zapoznaje uczniów 
z dziełem literackim. Możliwość taka istnieje dla nauczycieli i uczniów Nie-
dzielnej Szkoły Polskiej w Ufie, gdzie nauczyciel według swoich własnych 
intencji może zmieniać treść zajęć w zależności od liczby uczniów i ich wie-
ku (do niedzielnej szkoły uczniowie przychodzą dobrowolnie w różnym wie-
ku, istnieją klasy ze względu na starszy, średni i młodszy poziom nauczania) 
oraz programu kulturowego zaplanowanego w bieżącym roku (szkoła ściśle 
współpracuje z Centrum Kultury i Oświaty Polskiej i aktywnie uczestniczy 
w jego imprezach kulturalnych, obie placówki mają wspólny plan działań). 
Przy tym fragmenty poematu mogą by czytane po polsku i po rosyjsku we-
dług życzenia nauczyciela i jego celów dydaktycznych.

3. Wśród uczniów klas średnich szkoły rosyjskiej (5-8 klasy) i polskich gim-
nazjów dobrym tematem dla lekcji będzie: Przyroda w dziełach Puszkina 
i Mickiewicza. Klimat Rosji i Polski bardzo się różni. Tak się stało, że Pusz-
kin w swoim dziele daje piękne opisy później jesieni i zimy, pejzażów, które 
rzadko można spotkać w Polsce — całkiem zamrożona rzeka, wielkie zaspy 
śniegu, ostry mróz, który bardzo szkodliwie może oddziaływać na organizm 
(wspomnijmy urwisa, [który] odmroził sobie palec). Natomiast w Panu Ta-
deuszu spotykamy pejzaże letnie, bo główna akcja poematu obejmuje tylko 
5 letnich dni. W tym temacie sensowną wydaje się propozycja nauczycie-
la, w ramach nauczania języka jako obcego, przeczytać słynne fragmenty 
z Mickiewicza i Puszkina i porównać opisane pejzaże z tym, co uczniowie 
widzą za oknem. Uczniowie mogą odpowiedzieć na pytania: czy są w Pol-
sce takie mrozy jak w Rosji; czy podobna jest pogoda w Polsce i w Rosji 
w pażdzierniku, jak to opisuje Puszkin we fragmencie Już dzień się kończył 
coraz wcześniej...; czy spotyka się w Rosji takie jeziora, jak w opisie Mic-
kiewicza; czy widział ktoś z uczniów rosyjskich młyn podobny do mickie-
wiczowskiego; czy w Rosji i Polsce rosną podobne rośliny itd. Oczywiście 
taki materiał będzie dobrym dla nauczania się obcych słów z grup tematycz-
nych „Przyroda”, „Pogoda”.

4. W klasach naczelnych w Rosji (w polskiej — szkole podstawowej), na młod-
szym poziomie nauczania w Niedzielnej Szkole Polskiej w Ufie lektury mogą 
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być prowadzone bez specjalnych przygotowań, gdyż uczniowie w tym wieku 
jeszcze nie mieli lektur ani z Pana Tadeusza w szkole polskiej, ani z Eugeniu-
sza Oniegina w szkole rosyjskiej. Zajęcia takie posłużą zatem jako wprowa-
dzenie do przyszłych lektur. W takiej lekcji głównym materiałem oczywiście 
musi stać się nie materiał literaturoznawczy tylko językowy, którego naucza-
nie musi być oparte na jednym albo na obu wymienionych tekstach. Wielkim 
powodzeniem wśród uczniów 6 klasy Szkoły Średniej nr 15 w Ufie cieszyła 
się przeprowadzona na tej zasadzie lekcja z języka rosyjskiego pt. Imiesłowy. 
Za materiał językowy posłużyły fragmenty z utworu Słowo o pułku Igora, 
eposu starorosyjskiego, lektury, która jest zaplanowana w programie naucza-
nia w 9 klasie [Слободян, 2008].

Poza lekcjami można zaproponować uczniom następujące formy aktywno-
ści dla lepszego poznawania świata obu poematów: konkurs rysunków i ilustracji 
do obu poematów, zadania twórcze polegające na napisaniu stylizacji albo paro-
dii na Eugeniusza Oniegina albo Pana Tadeusza (parodie na Eugeniusza Oniegina 
w rosyjskiej tradycji folklorystycznej są liczne, mają długą historię i mogłyby stać 
tematem oddzielnego rozważania naukowego), eksperyment kulturologiczny po-
legający na przeniesienu bohaterów z Eugeniusza Oniegina do realiów eposu Pan 
Tadeusz i odwrotnie, możliwe tu są opracowania na przykładowe tematy: Co było-
by gdyby Eugeniusz Oniegin znalazł się w Soplicowie?, Kariera Tadeusza Soplicy 
w Petersburgu, Czy mogliby się przyjaźnić Eugeniusz Oniegin i Hrabia, Czy mogli-
by się przyjaźnić Hrabia i Włodzimierz Lenski; konkurs recytacji, szkolny teatrzyk 
(Imieniny u Larynych, odwiedziny Larynych przez Eugeniusza i Leńskiego, spo-
tkanie z Tatianą w Petersburgu, sen Tatiany; kolacja u Sędziego w Księdze Pierw-
szej, spór o charty, Tadeusz i Telimena, anegdota petersburska Telimeny, spotka-
nie Hrabiego i Zosi w sadzie, pożegnania Tadeusza i Hrabiego z Księgi Dziesiątej), 
szkolne gazetki. Takie formy aktywności można zaproponowa uczniom tak w języ-
ku ojczystym, jak i obcym.

Jako materiał faktologiczny radzę korzystać oczywiście z oryginalnych tek-
stów. W razie potrzeby, np. na zajęciach z języka obcego albo w klasach z niskim 
poziomem znajomości języka obcego, można korzystac z przekładów. W przypad-
ku wprowadzania Eugeniusza Oniegina w szkole polskiej radziłabym korzystać 
jedynie z „klasycznego” przekładu Adama Ważyka, chociaż istnieje kilka prze-
kładów poematu na język polski. Przekład Adama Ważyka wykonany w XX wie-
ku jest najbardziej dostępnym i rozpowszechnionym, stąd najprawdopodobniej 
uczniowie w domu poza zajęciami będą czytali właśnie tę pozycję. Inne przekłady 
pochodzą z XIX-tego i z przełomu XIX i XX-tego wieku, więc polszczyzna, któ-
rą posługiwali się tłumacze może dla współczesnych dzieci okazać się archaiczną 
i niezrozumiałą. Istnieją trzy przekłady Pana Tadeusza wykonane w wieku XX, 
które mogą być jednakowo dobrze wykorzystane w szkole rosyjskiej w celach za-
poznania się uczniów z eposem. Za przekład „klasyczny” uważa się pracę S. Akse-
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nowej-Mar, który najczęściej można spotkać w bibliotekach rosyjskich. Dwa inne 
przekłady, M. Pawłowej i nowoczesny przekład S. Swiackiego, spotyka się znacz-
nie rzadziej. Przekład Swiackiego jest rozpowszechniany przez polskie placów-
ki dyplomatyczne w Rosji wśród środowisk polonyjnych i będzie wykorzystany 
na zajęciach w Niedzielnej Szkole Polskiej w Ufie.

Wymienione rodzaje i formy zajęć porównawczych mogłyby stać się nie tylko 
bodźcem dla ciekawych rozważań kulturoznawczych i ćwiczeń językowych (po-
równanie przekładu i oryginału, czytanie dzieła literatury ojczystej w jezyku obcym, 
porównanie opisów jednakowych sytuacji w dwóch dziełach), ale także pomogłoby 
utrwalać pozytywny obraz Polaka w oczach Rosjan i odwrotnie. Cel taki jest zgod-
ny z wypowiedzią dra Hieronima Grali (na konferencji Polska Polityka Wschodnia 
w 2011, w panelu Rusofile i rusofobi. Jak racjonalnie rozmawiać z Rosją?) o stra-
tegicznych zadaniach polskich placówek dyplomatycznych na Wschodzie.
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Stereotypy i językowy obraz świata
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JĘZYKOWY OBRAZ WIELOKULTUROWOŚCI

Słowa kluczowe: językowy obraz świata, kategoryzacja, wielokulturowość, stereotypy

Celem niniejszej pracy jest zbadanie językowego obrazu wielokulturowości 
we współczesnej polszczyźnie. Chcąc naszkicować językowy obraz jakiegokolwiek 
pojęcia, trzeba ustalić pojemność treściową stereotypu danego leksemu, która może 
sięgać do trojakiego rodzaju danych [Bartmiński, 1998, s. 66]:

1. Systemu językowego — utrwalonych form wyrazowych, frazemów zawiera-
jących komponent ‘wielokulturowość’ i reguł konstruowania znaków złożo-
nych; najczęściej bada się definicje w różnych typach słowników: ogólnych
języka polskiego, frazeologicznych, antonimów, synonimów, zwrotów blisko-
znacznych etc.

2. Materiałów ankietowych — zbieranych według odpowiednio przygoto-
wanego kwestionariusza; pozwalają one uzyskać obraz danego pojęcia
w świadomości użytkowników języka, a zwłaszcza różnorakie konotacje.

3. Tekstów — wypowiedzi są zawsze intencjonalne i ukazują funkcjonawanie
pojęcia w świadomości użytkowników języka, zarówno w warstwie znaczeń
bezpośrednich, jak i pośrednich (w presupozycji).

Ze względów badawczych teksty nie będą jednak analizowane. Ograniczę się 
do przedstawienia definicji słownikowych i wyników ankiet.

Wyraz ‘wielokulturowość’ jest pojęciem młodym, które weszło do języka ogólne-
go ze specjalistycznego słownictwa nauk politologicznych. Sam leksem pod wzglę-
dem gramatycznym jest kompozycją (złożeniem), składającą się z dwóch tematów 
słowotwórczych: wiel- i kulturowość połączonych spójką (interfiksem) -o-. Ze wzglę-
du na młody wiek badanego leksemu Słownik języka polskiego pod red. Witolda Do-
roszewskiego nie notuje badanego pojęcia [Doroszewski, 1958‒1969]. Podobnie jest 
w Słowniku współczesnego języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja [Dunaj, 
2001]. W Słowniku języka polskiego PWN pod red. Mieczysława Szymczaka można 
odnaleźć jedynie wyraz ‘wielonarodowościowy’, czyli dotyczący wielu lub kilku na-
rodów; składający się z wielu lub kilku narodów [Szymczak, 1995, s. 657]. Również 
tylko leksem ‘wielonarodowościowy’ pojawia się w Innym słowniku języka polskiego 
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pod red. Mirosława Bańki [Bańko, 2000]. Tylko jeden ogólny słownik języka pol-
skiego odnotowuje badany przeze mnie wyraz, tj. Praktyczny słownik języka polskie-
go pod red. Haliny Zgółkowej. Można znaleźć tam informację, że ‘wielokulturowość’ 
jest wyrazem pochodnym od ‘wielokulturowy’ i jest terminem zaczerpniętym z nauk 
socjologicznych oraz kulturowych: zróżnicowanie kulturowe na danym terenie; wy-
stępowanie obok siebie, przenikanie sie wielu kultur [Zgółkowa, 2004 (t. 45), s. 296]. 
Definicja ta oprócz parafrazy wskazuje na nieukniony proces wpływanie na siebie 
kultur występujących obok siebie. Taka sytuacja będzie uzasadniała językowy obraz 
tego pojecia w świadomości użytkowników języka. Słowniki frazeologiczne, antoni-
mów, synonimów etc. nie notują badanego leksemu.

Wyniki ankiety

Grupa badawcza liczyła 100 osób. Ankieta przeprowadzona została wśród 
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku, studentów filo-
logii polskiej Uniwersytetu Łódzkiego i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Łasku. Takie zróżnicowanie ankietowanych pozwala zapobiec ukierunkowaniu 
wyników na jedną grupę społeczną (np. miejską młodzież). Na stu ankietowanych 
siedemdziesięciu jeden mieszka w mieście do 50 tys. mieszkańców, dziewiętnastu 
jako miejsce zamieszkania zaznaczyło miasto powyżej 50 tys. mieszkańców, nato-
miast dziesięciu ankietowanych żyje na wsi. Ankieta powstała na bazie sposobu ba-
dania językowego obrazu świata, zaproponowanego przez Jerzego Bartminskiego 
[Bartmiński, 1998], ale ponadto została odpowiednio zmodyfikowana.

Część właściwą ankiety otwierało pytanie o zdefiniowanie słowa ‘wielokultu-
rowość’. 53 osoby uznały, że ‘wielokulturowość’ to różnorodność kulturowa/zróż-
nicowanie kulturowe wartsw społecznych, żyjących obok siebie. 12 osób do po-
dobnej definicji dodało różnorodność zwyczajów i zasad; 10 osób zwróciło uwagę 
na sprzeczność systemów normatywnych i poglądowych w mieszance etnicznej. 
Jest to niezwykle istotne — zwraca uwagę na spory i konflikty, jakie zachodzą 
wśród ludzi żyjących na danym obszarze a pochodzących z różnych kultur — 
wskazuje to oczywiście na cechę stereotypową, ale bardzo ważną dla naszego ba-
dania, która będzie się pojawiać przy dalszych pytaniach. Kolejne 9 osób wskazało 
na proces przenikania się wielu kultur, współistniejących na danym terenie; 8. an-
kietowanych zwróciło uwagę na burzliwe procesy historyczne i polityczne, które 
doprowadziły do zaistnienia wielokulturowości na danym obszarze. Takie stwier-
dzenie nasuwa ciekawe konotacje: w świadomości zwykłych (nazywanych niekie-
dy przeciętnymi) użytkowników języka wielokulturowość nie jest sytuacją natural-
ną, a sztucznie wytworzoną sytuacją geopolityczną. Dana kultura izoluje się od in-
nej, a procesy integracji czy przenikania się kultur są sytuacją wtórną wymuszoną 
czynnikami zewnętrznymi. Takie myślenie jest niepokojące, gdyż może być genezą 
myślenie nacjonalistycznego. Pięć osób uznało wielokulturowość za sytuację po-
znawania i stosowania obcych zwyczajów i obyczajów, także tych z innych środo-
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wisk (niekoniecznie kultur). 3 osoby podały nie podały żadnej definicji. Może być 
to spowodowane zbyt przejrzystą budową słowotwórczą i niechęcią do powielania 
podobnych słów lub brakiem umiejętności parafrazowania.

W następnym pytaniu respondenci mieli za zadanie wypisać skojarzenia z pa-
danym leksemem. Wyniki były następujące (w nawiasach podaję liczbę osób, które 
wskazały daną odpowiedź; kilka osób mogło podać kilka odpowiedzi): z wieloma kul-
turami (50), z różnorodnością (47), z tolerancją (43), ze zróżnicowaniem etnicznym 
(38), z zachowaniem własnych zwyczajów (31), z wielojęzycznością (25), z rodzinami 
wielokulturowymi (17), z konfliktami (15), z umiejętnością zachowania się w różnych 
społecznościach (13). Kolejne odpowiedzi dotyczyły kategoryzacji, tzn. wskazania 
konkretnych obszarów, na których występuje wielokulturowość: USA (10), Kana-
da (8), Niemcy (7), Turcja (5), Łódź (4). Wśród wymienionych skojarzeń większość 
skojarzeń była pozytywna lub neutralna. Wskazane zostały nawet korzyści wynika-
jące dla ludzi, żyjących na obszarze wielokulturowym: znajomość języków obcych 
i umiejętność zachowania się w innych środowiskach. Tylko jedną odpowiedź (kon-
flikty) można uznać za zdecydowanie negatywną.

Pytanie czwarte polegało na wskazaniu cech, jakimi odznacza się wielokulturo-
wość. W kwestionariuszu do badania językowego obrazu świata stworzonym przez 
J. Bartmińskiego, pytanie to rozbite było na dwa: podanie cech typowych i prawdzi-
wych. Ze względu na charakter prac (badane pojęcie jest bardzo młode i specjali-
styczne) zdecydowałem się nie rozgraniczać tych pytań. Najczęęściej wskazywaną 
cechą wielokulturowości byla tolerancja (67 głosów). Jest to cecha niezwykle pozy-
tywna i porządana na terenach wielokulturowych, ale tak jednoznaczne wskazywa-
nie na tolerancję, które w wielu przypadkach podyktowane jest polityczną popraw-
nością ankietowanych, nasuwa skojarzenia z cechą przeciwną — brakiem tolerancji 
oraz konfliktami1. Drugą podawaną przez ankietowanych cechą było współistnienie 
i przenikanie sie kultur/wpływanie jednej kultury na drugą (52 głosy). Nie wiadomo 
jednak czy zjawisko to oceniane jest pozytywnie, neutralnie czy negatywnie. Wśród 
pozostałych cech znalazły się: synkretyzm (brak doprecyzowania jaki; 19 głosów), 
patriotyzm (17), altruizm (15), różnorodność/dwoistość/dychotomia (12), wieloję-
zyczność (11 głosów — cecha ta była jednak zawsze wskazywana przez studentów 
specjalizacji nauczania języka polskiego jako obcego, którzy są uwrażliwiani na zja-
wisko transferu językowego), konflikty (10), oryginalność/nietypowość (7), otwar-
tość (6), wielobarwność (4). Wśród wskazanych cech, podobnie jak wcześniej, jedy-
ną jednoznacznie negetywną cechą sa konflikty.

Kolejne pytanie dotyczyło podania synonimów do słowa ‘wielokulturowość’. 
Aż 80 osób wskazało na różnorodność kulturową/pluralizm kulturowy. W tym przy-

1 O politycznej poprawności ankietowanych i jej skutkach w badaniu językowego obrazu świata 
pisały Beata Grochala i Magdalena Wojenka-Karasek w artykule Nie taki cudzoziemic straszny... [w:] 
Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego — 3, pod red. Grochali B. i Wojenki-
Karasek M., Łódź 2011.
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padku konstrukcja syntetyczna została zastąpiona konstrukcją analityczną. 37 osób 
wskazało na wielonarodowość/międzynarodowość, co stanowi dobre potwierdze-
nie dla definicji zawartych w słownikach. Niepokojące jest zastąpienie badanego 
terminu leksemem kosmopolityzm, który został wskazany przez 22 osoby. W tym 
przypadku zapewne wielokulturowość i kosmopolityzm są oceniane pejoratywnie, 
jako zjawiska antynacjonalistyczne.

Pytanie szóste dotyczyło wskazania antonimów do słowa ‘wielokulturowość’. 
Okazało się, że aż 40 osób za antonim uznało wyrażenie kultura narodowa. Widać 
więc wyraźnie, że przez badanych Polaków wielokulturowość jest postrzegana jako 
zagrożenie dla kultury narodowej, a ta wraz z patriotyzmem, jak wykazały badania 
socjologów i językoznawców2, jest jedną z ważniejszych wartości dla Polaków. 
Choć z drugiej strony aż 33 osoby wskazały, że antonimami ‘wielokulturowości’ 
są chamstwo i rasizm. Zauważyć zatem można pewną tendencję w ścieraniu się 
wybranych ideologii politycznych. Poza tym 20 osób spośród ankietowanych 
nie wskazało żadnego antonimu, a 15 osób zastąpiło ‘wielokulturowość’ 
— ‘monokulturowością’.

W następnym pytaniu ankiety należało przytoczyć dowcipy odnoszące się do pa-
danej problematyki. Słownik pojęć i tekstów kultury podaje, iż żarty łamią na ogół tabu 
obyczajowe, środowiskowe, polityczne [Słownik pojęć..., 2002]. Piotr Kowalski dodaje:

żarty w potocznym obiegu nie zawsze, a nawet raczej bardzo rzadko, bywają specjalnie wy-
rafinowane i wysmakowane. Mają jednak zupełnie inny walor poznawczy: to im trzeba przy-
znać niezwykłe właściwości diagnostyczne. Śmiech, jaki mają wzbudzić, z całą swoją nie-
bezpieczną ambiwalencją, żeby się pojawił, potrzebuje spełnienia pewnych warunków: śmiać 
się można z tego, co rozpoznawalne, co mocno osadzone w doświadczeniu opowiadających. 
Ryzykowna gra z autorytetami, niebezpieczne wchodzenie w pole, obwarowane potęgą tabu, 
bywa często dodatkowym elementem w konwersacji, dla której dynamiki momenty śmiechu 
są intermedium pożądanym. Diagnostyczna moc dowcipu tkwi m. in. w odwadze, z jaką żar-
tujący podejmują tematy społecznie istotne, objęte nakazami dyskrecji, bądź nawet narzuca-
jące potrzebę respektowania konieczności ochrony wartości społecznie istotnych.

[Kowalski, 2004, s.101]

Przeważająca większość dowcipów to tzw. żarty o Polaku, Rusku i Niemcu 
(ew. Francuzie lub/i Amerykanie). Wiele z nich było obscenicznych, jak np.:

Idzą Rusek, Polak i Niemiec przez granice, spotykają diabła
— Jeżeli chcecie przejść, musicie sprawić, aby mój koń zaczął się śmiać — powiedział.
Idzie Niemiec z Ruskiem, robią głupie miny, ale nic. Podchodzi Polak, stoi kilka sekund — 
koń zaczyna się śmiać. 
Wracają Rusek, Polak i Niemiec zza granicy, znowu napotykają diabła.
— Jeżeli chcecie przejść musicie sprawić aby koń przestał się śmiać, bo od tamtego czasu 
ciągle się śmieje.
Idą Rusek i Niemiec, śpiewają jakieś smętne pioseneczki, ale nic. Podchodzi Polak, stoi 
kilka sekund — koń przestał się śmiać.

2 Por. wyniki badań np. A. Jasińskiej-Kani (1988), A. Saksona (2001), J. Błuszkowskiego (2003).
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— Polak, jak Ty to zrobiłeś, powiedz mi — zapytał diabeł.
— W jedną stronę powiedziałem mu, że mam większego niż on, a w drugą mu pokazałem 
— odpowiedział.

W tym przypadku wyeksponowany został spryt Polaka, jego pewność siebie oraz 
duma z dużego przyrodzenia, które doceniło nawet zwierzę. W analizowanych tek-
stach pozostałe narodowości nie zostały zdeprecjonowane, a wyeksponowano jedy-
nie zalety Polaka, ale nie zawsze tak bywa. Ilustruje to chociażby kolejny dowcip: 

Polak, Niemiec i Rusek lecieli samolotem przez Afrykę. W pewnym momencie zabrakło im 
paliwa, jednak jakimś cudem udało im się wylądować. Pech w tym, że wylądowali na samym 
środku Sahary. Wysiedli z samolotu i zaczynają iść przed siebie. Idą tak już kilka godzin, 
wyczerpani do reszty, a znikąd pomocy. W pewnej chwili dostrzegają wielbłąda dwugarbnego.
— To cud!! — krzyknęli i zaczynają biec co sił. 
Dobiegają do zwierzęcia. Polak szybciutko wskakuje na pierwszego garba, Niemiec 
na drugiego, a Rusek pyta:
— A ja gdzie?
Na to Niemiec siedzący z tyłu podnosi ogon wielbłąda do góry i mówi:
— A ty, Sasza, do kabiny.

Rosjanin przedstawiony zostal jako człowiek naiwny, którego łatwo wyko-
rzystać, bazując na jego niewiedzy. Stereotypowość przejawia się także w imie-
niu Rosjanina. Nasi wschodni sąsiedzi najczęściej w dowcipach dostają imię Iwan 
lub Sasza. 

W niektórych tekstach pojawia się swoista solidarność pomiędzy Polakiem 
a Rosjaninem: 

Jadą przez Syberię Polak, Rusek, Anglik i Francuz. Nagle zaatakowały ich wilki. Trzeba 
więc kogoś wyrzucić. Zatem wyrzucili Anglika. Wilki się najadły, ale za godzinę znowu 
to samo. Wyrzucili Francuza. Po kolejnej godzinie wilki wracają. Rusek w tym momencie 
wyciągnął kałacha i wymłócił wszystkie wilki. Polak pyta:
— To, po co ich wyrzuciliśmy?
Na to Rusek wyciąga flaszkę i mówi:
— No, coś ty? Litra na czterech? 

W tym dowcipie wyeksponowane zostały stereotypowe wady obu narodów: 
pijaństwo i okrucieństwo. 

Większość dowcipów ukazuje jednak Polaka jako osobę sprytną, mądrą, potra-
fiącą przechytrzyć nawet diabła. Bohaterami dowcipów są natomiast sąsiedzi Pola-
ków lub przedstawiciele narodowości, z którymi Polska była związana politycznie, 
społecznie lub gospodarczo. Dowipy te jednak nie odnoszą się bezpośrednio do ba-
danej problemtyki. Wskazują jedynie stereotypowe postrzeganie przez Polaków in-
nych narodów. Tylko raz pojawił się dowcip odmiennego typu: 

Patrol drogówki niemickiej zatrzymuje auto do kontroli. Policjant sprawdza prawko i mówi 
do kolegi: Patrz, Osama, jakie on ma dziwne nazwisko: Schmidt.
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Przedstawiona scenka ilustruje sytuację w Niemczech, gdzie coraz większą rolę 
odgrywa mniejszość muzułmańska (arabska), co niepokoi niektórych Niemców. 
Żart ilustruje skutki, jakie może mieć obecna polityka wobec tej mniejszości. Dow-
cip ma oczywiście wydzwięk nacjonalistyczny. 

Najciekawsze odpowiedzi padały na pytanie ósme, w którym respondenci mieli 
wskazać konkretne obszary występowania wielokulturowości. 42 osoby wymieni-
ły Paryż i Francję, gdzie ściera się wiele kultur (europejska, arabska etc.). 38 osób 
wskazało na Łódź w wieku XIX, wówczas przenikały się na tym terenie kultury ży-
dowska, polska i niemiecka, czego świadectwem są dziś chociażby nazwy własne. 
Warto zaznaczyć, że Łódź podały osoby mieszkające lub studiujące w tym mieście 
— tylko jedna osoba z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łasku wskazała na to mia-
sto. 37 osób za obszar wielokulturowy uznało Niemcy, w których największą rolę 
odgrywa kultura niemiecka i napływowa muzułmańska. 35 razy wskazane zostały 
Stany Zjednoczone. Trzy osoby dopisały w nawiasie, że USA są przykładem wie-
lokultrurowości pozytywnej/dobrej, co zapewne należy rozumieć, że są postrzegane 
jako obszar, na którym różne kultury żyją bezkonfliktowo, tolerują się. Wielka Bryta-
nia została wyróżniona 29 razy, ale 12 razy dopisane zostało wyjaśnienie, że respon-
dent miał na myśli przenikanie się kultury brytyjskiej z napływową polską. Zjawisko 
to jest oczywiście spowodowane najnowszą falą emigracji Polaków i znane ankieto-
wanym, którzy zetknęli sie z nim osobiści lub przynajmniej słyszeli od znajomych 
lub z mediów. Następnym obszarem według ankietowanych jest Kanada (12 gło-
sów). Zastanawiające jest jednak to, że Kanada pojawiła się tylko wśród słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Brak popularności Kanady, wśród pozostałych an-
kietowanych, i wiedzy o niej, mogą być spowodowany szczątkowymi informacjami 
o tym państwie w mediach, internecie i programach szkolnych. Pojedyncze odpowie-
dzi wskazywały poza tym na: Kaszuby (9), Śląsk (5), Mazury (4), Zelów (4), Lwów 
(2), Casablancę (1). Casablanca jest zapewne zdeterminowana przez film M. Curtiza 
z 1942 roku (miejsce to zostało wskazane przez słuchaczkę UTW w Łasku). W filmie 
tym wyraźnie widać współistnienie kultury marokańskiej, francuskiej i kultur ucieki-
nierów z ogarniętej wojną Europy. Interesujące są pozostałe obszary: Kaszuby, Ślask, 
Mazury, Zelów i Lwów.

Sprawa odrębności kulturowej i językowej Kaszubów i Ślązaków jest ostatnio 
dość żywa. Głośna była niedawno sytuacja dubbingowania gwarą śląską telenoweli 
latynowskiej pt. Niewolnica Isaura. Status językowy tego obszaru jest źródłem sporu 
wielu badaczy. W polskiej literaturze naukowej dominuje pogląd, iż etnolekt śląski 
jest dialektem języka polskiego [Dejna, 1982; Skudrzykowa, 2002; Miodek, 1996]. 
Język śląski jako odrębny język klasyfikowali tylko niektórzy slawiści [Hentschel, 
2001; Rostropowicz, 2004]. W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 roku ponad 
56 tys. obywateli zadeklarowało śląski jako język domowy. Język śląski został zre-
jestrowany w Międzynarodowej Organizacji Językowej, gdzie przydzielono mu kod 
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ISO: „szl”3. Widać zatem wyraźnie tendecję do autonomizacji kultury śląskiej przez 
jej członków. Pociaga to nawet dalsze konsekwencje: powstaje literatura w gwarze 
ślaskiej, której analiza pokazuje pewne różnice w postrzeganiu świata [Gaze, 2011]. 

Kaszubi natomiast doprowadzili do uznania ich języka za regionalny4. Obecnie 
w Polsce istnieje kilkadziesiąt szkół, w których dzieci uczą się kaszubskiego (ponad 
10 tys. osób w roku szkolnym 2008‒2009)5. Od 2005 roku istnieje możliwość zdawania 
z niego egzaminu maturalnego6. W języku kaszubskim wydawane są książki i czasopi-
sma [Mordawski, 2005, s. 62], emitowane są regionalne programy radiowe i telewizyj-
ne [Tamże, s.76]. Po kszubsku jest też odprawiana liturgia słowa w kościołach. 

Typowanie Mazur i Lwowa odwołuje się natomiast do wiedzy z histrii Polski. 
Mazury po II wojnie światowej zostały wcielone do Polski, co przyczynio się do in-
terakcji między kultura polską (przede wszystkim katolicką), a protestancką kulturą 
niemieckojęzycznych Mazurów. Lwów zaś odsyła do tradycji II RP, kiedy to Pol-
ska była krajem wielonarodowym.

Pojawienie się Zelowa w odpowiedziach respondentów związane jest natomiast 
z faktem zamieszkania studentów UTW w Łasku, bo to oni właśnie wymienili to mia-
sto w ankiecie. Zelów położony jest ok. 15 km od Łasku i zawsze był dla łaskowian 
przykładem miasta wielokulturowego, w którym schronienie znaleźli bracia czescy, 
uciekający przed prześladowaniami ze swojej ojczyzny. Żyją oni tu do dziś z katoli-
kami z ziem powiatu łaskiego i bełchatowskiego. Podsumowując to pytanie, należy 
stwierdzić bardzo ważną rzecz: większość wskazywanych obszarów dotyczy Europy 
i Ameryki Północnej. W ani jednej ankiecie nie pojawił się obszar azjatycki, afrykań-
ski (wyjątkiem jest Casblanca), oceniczny czy z Amerki Południowej lub Środkowej. 
Socjologowie bardzo łatwo wytłumaczyli takie zjawisko: posiadamy wiedzę tylko 
o bliskich sąsiadach lub o zjawiskach/postaciach/wydarzeniach, które są przekazy-
wane przez najpopularniejsze media. Tych samych obszarów dotyczą także stereoty-
py Polaków. Zazwyczaj wskazywane obszary wielokulturowe pokrywały się z obsza-
rami wielonarodowymi, co potwierdzają definicje słownikowe, które nie uwzględnia-
ją różnicy pomiędzy wielonarodowością, a wielokulturowością. Tylko kilka wskazań 
dotyczyło obszaru polskiego, a część z nich odnosiła się do przeszłości.

Dziewiąte pytania to „BUT TEST”. Jest to tekst do uzupełnienia, zasadzający 
się na modelu zdania przeciwstawnego. Wymaga on samodzielnego zwerbalizowa-
nia przez respondentów cech opozycyjnych wobec żywionych przez nich stereoty-
pów, inaczej mówiąc — budowania zdań z presuponowanymi stereotypami. Wśród 
odpowiedzi pojawiły się:

3 SIL International Documentation for ISO 639 identifier: szl.
4 Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym: Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141.
5 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=347&d=6064 [dostęp 25.09.2012].
6 http://www.cke.edu.pl/podstrony/inform_matur/kaszubski.pdf  [dostęp 25.09.2012].
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 ¾ rdzenni mieszkańcy nie akceptują innych kultur (32) — wielokulturowość 
nie jest odbierana jako stan naturalny, a jako stan powstały w wyniku poce-
sów geopolitycznych i jest przyczyną konfliktów;

 ¾ jedna z kultur dominuje (24) — kultury współistniejące na jakimś terenie 
rywalizują o dominację na nim; 

 ¾ występuje rasizm (19) — konflikty są nieodłączną częścią obszarów wielo-
kulturowych;

 ¾ brakuje jedności (18) — wielokulturowe społeczeństwo jest społeczeń-
stwem zróżnicowanym, niezintegrowanym;

 ¾ brak odpowiedzi (17).
W ostatnim pytaniu ankiety uczestnicy mieli wskazać artybuty — charaktery-

styczne przedmioty lub cechy wielokulturowości. Odpowiedzi były następujące: 
religia/-e (60 osób). Dla Polaków wielokulturowość równoznaczna jest z wyzna-
waniem przez inne narody innych religii. Potwierdzają to badania socjologów, we-
dług których Polacy charakteryzują siebie przede wszystkim jako katolików. Wśród 
pozostałych atrybutow znalazły się: zwyczaje (43), ubiór (36), taniec (29), melanż 
językowy (28 — termin ten znów został wskazany przede wszystkim przez studen-
tów specjalizacji nauczania jpjo), potrawy (22), wywieranie wpływu na inne kultu-
ry/walka kultur (19 — jednoznacznie negatywne określenie), taniec (15), symbole 
(9 — brak dookreśleń), tolerancja (7), muzyka (3).

Reasumując, wyraz wielokulturowość, choć jest wyrazem młodym w polsz-
czyźnie ogólnej, zawiera już pewien naddatek semantyczny. Przede wszystkim 
wielokulturowość postrzegana jest jako synonim wielonarodowości. Polacy raczej 
nie dpouszczają możliwości odniesienia tego pojęcia do sytuacji, kiedy to w ra-
mach jednego narodu, można mówić o zróżnicowaniu kulturowych, wynikającym 
z rozmaitych czynników. Tylko nieliczni zauważyli obecność Kaszubów i Śląza-
ków. Jednakże nie wiadomo, czy ankietowani uznają przedstawicieli tych etnokul-
tur za Polaków, czy też za Niemców, co niestety często sie zdarza. Kolejną, bar-
dzo ważną kwestią, jest uznanie wielokulturowości za zajwisko negatywne, które 
powoduje erozję kultury narodowej (polskiej). Oprócz tego wielokulturowość ko-
jarzona jest bardzo często z konfliktami, zatargami, wojnami. Przyczyna takiego 
stanu rzeczy jest moim zdaniem bardzo prosta: niewiedza, co pokazują wyniki jed-
nego z pytań. Wśród terenów wielokulturowych wymieniane były tylko te leżą-
ce w Europie i Ameryce Północej, ankietwani nie wspomnieli (z niewiedzy?) ani 
razu o Ameryce Środkowej i Południowej, Azji, Afryce czy Oceanii. A wymieniane 
przez respondetów tereny były tematem wielu programów informacyjnych, bar-
dzo często właśnie ze względu na konflikty na tych terenach. Brak wiedzy niejed-
nokrotnie był przyczyną powstawania stereotypów. Należy mieć jednak nadzieję, 
że Polacy nie zamkną się na inne kultury, a ponadto będą pamietali o zróżnicowa-
niu kulturowym własnej ojczyzny.
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JĘZYKOWY OBRAZ POLAKÓW W PODRĘCZNIKACH 
POLSKI, KROK PO KROKU

Słowa kluczowe: językowy obraz świata, wizerunek Polaków, podręczniki do nauczania jpjo

1. Wstęp

Język ma wpływ na kształtowanie obrazu świata, pozwala zrozumieć otaczający 
świat. Poza funkcją komunikacyjną, służy do interpretowania rzeczywistości i w pe-
wien sposób narzuca obraz świata, utrwala wartości społeczne i pewne formy kon-
taktowania się ludzi. Jerzy Bartmiński uważa, że językowy obraz świata ujawnia się 
w tekstach językowych, które są manifestacją systemu językowego, opierają się na 
społecznych konwencjach jego realizacji, zawierają także elementy autorskiej kreacji 
[Bartmiński, 2006, s. 13]. Językowy obraz świata jest więc potoczną interpretacją rze-
czywistości z punktu widzenia przeciętnego użytkownika języka. Jest przekazywany 
wraz z językiem i na tyle praktyczny, że zaspokaja potrzeby codziennej komunikacji. 

Każdy człowiek przejmuje w czasie przyswajania języka ojczystego językowy 
obraz świata. Język zawiera zatem w sobie utarte i przyjęte normy, które są przyswa-
jane przez człowieka podczas uczenia się ojczystej mowy, a to z kolei wpływa na 
nasze dalsze widzenie oraz interpretację otaczającego nas świata [por. Bartmiński, 
2006]. Podobnie jest z postrzeganiem językowego obrazu świata przez cudzoziem-
ców uczących się jakiegoś języka obcego. Wraz z językiem przyswajają sobie oni ob-
raz kraju, w którym mówi się  w tym języku oraz obraz jego mieszkańców. Dlatego 
niezmiernie ważne są badania językowego obrazu w podręcznikach do nauczania ję-
zyków obcych. Informacje np. o Polsce i Polakach, jakie czerpią cudzoziemcy uczący 
się języka polskiego jako obcego kreują wizerunek w ich świadomości, dają pewien 
obraz, wyobrażenie Polaków i Polski. Osoby przygotowujące materiały glottodydak-
tyczne powinny zatem zamieszczać w podręcznikowych tekstach realne i rzetelne in-
formacje, dając w ten sposób prawdziwy językowy obraz.

W artykule przedstawione zostaną wyniki badań, których celem było zwrócenie 
uwagi na językowy obraz Polaków znajdujący się w podręczniku Polski, krok po kro-
ku. Poziom A1 autorstwa Iwony Stempek, Anny Stelmach, Sylwii Dawidek, Anety 
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Szymkiewicz oraz Polski, krok po kroku. Poziom A2 autorstwa dwóch pierwszych 
z wymienionych pań. Podręczniki zostały wydane w 2011 i 2012 roku i, jak same 
autorki piszą we wstępie, osoby korzystające z nich zostaną zanurzone w polskim 
środowisku, będą nie tylko uczyć się języka, lecz również chodzić na zakupy i do re-
stauracji, gotować, zwiedzać ciekawe miejsca, poznawać polską kulturę, zwyczaje 
i doświadczać polskiej gościnności.

Bohaterami podręczników są bliźniaki Karolina i Karol oraz ich rodzice Grze-
gorz i Joanna Majowie. Państwo Maj to jedna z polskich rodzin, która gości u siebie 
przyjeżdżających na kursy studentów. Inni bohaterowie to cudzoziemcy, którzy znają 
tę polską rodzinę. Językowy obraz Polaków, jaki został zawarty w tym podręczni-
ku budowany jest także przez innych Polaków pojawiających się w ćwiczeniach za-
mieszczonych w omawianych podręcznikach.

W celu przejrzystego omówienia wyników badań językowego obrazu Polaków 
w podręcznikach wyróżniłam kilka kategorii semantycznych.

2. Analiza podręczników

2.1. Polskie imiona i nazwiska pojawiające się w podręcznikach

Imiona żeńskie zamieszczone w podręcznikach to: Agata, Agnieszka, Alicja, 
Amelka, Ania, Anna, Aneta, Antonina, Basia, Danuta, Dorota, Edyta, Ela, Ewa, 
Helena, Iwona, Irena, Janina, Joanna, Jolanta, Justyna, Karolina, Kasia, Katarzyna, 
Krysia, Krystyna, Magda, Majka, Małgorzata, Małgosia, Marta, Ola, Patrycja, 
Paulina, Sylwia, Ula, Zosia.

Imiona męskie zamieszczone w podręcznikach to: Adam, Andrzej, Artur, Edward, 
Grzegorz, Jacek, Jan, Janek, Jerzy, Karol, Kazimierz, Łukasz, Marek, Marcin, Michał, 
Piotr, Paweł, Robert, Roman, Rysiek, Ryszard, Stanisław, Stefan, Tadeusz, Tomek, 
Zbyszek, Zygmunt.

Imiona pojawiają się zarówno w formie podstawowej, jak i w formie zdrobnień.
Nazwiska zamieszczone w podręcznikach to: Dębska, Górecki, Kowalski, 

Kowalscy, Kuc, Kryński, Leśniewski, Lisiecka, Łapińska, Maj, Nowacki, Nowak, 
Polańska, Skrzypek, Stempek, Stelmach, Szołdrzyńska, Szuba, Szymańska, Walaszek, 
Wojciechowska.

Zamieszczono także nazwiska znanych osób, np. Witkacy, Lech Wałęsa.

2.2. Wiek

Informacje dotyczące wieku pojawiły się tylko kilka razy. Podręcznikowe Polki 
mają 27, 42 i 60 lat, a Polacy 65, 27 lub 17. Ponadto wiadomo, że jedni z głównych 
bohaterów — Karol i Karolina — są licealistami.

Pani Maj zapytana przez Japonkę Mami o wiek odpowiedziała: Wiesz, w Polsce 
nie pytamy kobiet, ile mają lat. To trochę nieelegancko, ale nie ma problemu, ja mam 
43 lata, a mój mąż Grzegorz 45 lat [A1, s. 35]. 
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2.3. Rodzina

Najlepiej poznana podręcznikowa rodzina to Majowie. Mają oni dwoje sympa-
tycznych dzieci. Państwo Maj wcześniej mieszkali razem z rodzicami pana Grze-
gorza [...] Od kiedy pan Grzegorz zaczął pracować w firmie informatycznej i do-
brze zarabiać, zdecydowali, że wezmą kredyt i kupili nowe, dość duże mieszkanie 
[A2, s. 118]. Zarówno pani Joanna jak i pan Grzegorz mają wyższe wykształcenie. 

W podręcznikach zamieszczono także informacje o innych rodzinach polskich, 
np. jedna z dziewczyn pojawiających się w ćwiczeniu opowiada: [...] mam ciot-
kę i wujka ze strony taty — jego rodzeństwo, matka jest jedynaczką. Dziadkowie 
i babcie mieszkają w Gdańsku i w Poznaniu, dlatego rzadko się spotykamy — tyl-
ko raz, dwa razy w roku. Oczywiście mam chłopaka. Bardzo się kochamy, ale jesz-
cze niczego nie planujemy. Jestem panną [A1, s. 71]. Z kolei inna bohaterka, Anna 
Siedlaczek, ma polskie korzenie — jej tata i jego rodzina pochodzą ze Śląska, 
ale jako dziecko nie mówiła po polsku [A2, s. 52]. O innych bohaterach zamiesz-
czono zdawkowe informacje, np.: mężatka, nie ma dzieci.

W I części podręcznika został przedstawiony model polskiej rodziny (dane 
z CBOS 2006) [A1, s. 72]:

• 26% ankietowanych zadeklarowało, że ich rodzina to model mieszany (mąż 
i żona pracują zawodowo, mąż bardziej koncentruje się na pracy zawodo-
wej, żona oprócz pracy zajmuje się dziećmi);

• 23% — model tradycyjny (tylko mąż pracuje, żona zajmuje się domem 
i dziećmi);

• 21% — ani żona, ani mąż nie pracują;
• 19% — model partnerski (mąż i żona tyle samo czasu pracują co zajmują się 

domem i dziećmi);
• 6% — tylko żona pracuje, mąż zajmuje się domem i dziećmi;
• 4% — inna sytuacja.
Polskie rodziny są doświadczone przez nieprzyjemne wydarzenia, np.: wypadki 

drogowe, zdrady małżeńskie, nagłe straty pracy, depresje. 

2.4. Wykształcenie

Karolina Maj jest uczennicą w najlepszym liceum w Krakowie w klasie uniwer-
syteckiej. Ma lekcje z nauczycielami akademickimi, bardzo lubi fizykę i język hisz-
pański. Karol jest w klasie humanistycznej. Został tu przełamany stereotyp dziew-
czyny humanistki i chłopaka wykazującego zainteresowania przedmiotami ścisłymi.

Informacje o ukończonych etapach nauki pojawiają się zwykle tylko w rozdzia-
łach, w których mówi się o pracy lub edukacji w Polsce, uczy się słownictwa zwią-
zanego ze staraniem się o pracę, pisaniem CV. Osoby pojawiające się w tekstach 
i ćwiczeniach ukończyły np. studia na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierun-
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ku Marketing i Zarządzanie, finanse i rachunkowość na Akademii Ekonomicznej, 
studia inżynierskie na Politechnice, otrzymały dyplom filologii węgierskiej. Jedna 
dziewczyna rok temu zdała maturę i skończyła kurs sekretarek, inna jest absolwent-
ką technikum odzieżowego. 

Zamieszczono także informacje o planach edukacyjnych bohaterów podręcz-
ników. Jedna dziewczyna chce studiować turystykę na AWF, jej koledzy chcą stu-
diować prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, stosunki międzynarodowe na Aka-
demii Ekonomicznej, architekturę na politechnice, informatykę na uniwersytecie 
lub politechnice. Mają to być oczywiście studia magisterskie, a nie licencjackie.

Z analizowanych CV zamieszczonych w podręczniku wynika, że Polacy są dobrze 
wykształceni.

Szkoły języka polskiego jako obcego dbają także o rozwój kulturalny swoich 
uczniów, proponując im bogaty program kulturowy: spacer po mieście, wycieczki, 
warsztaty fonetyczne, wykład na temat polskiej kultury, wyjście na koncert, do teatru.

2.4.1. Umiejętności i znajomość języków obcych

Podręcznikowi Polacy nie mają problemów z obsługą komputera (tylko jed-
na osoba w CV napisała, że z obsługą komputera radzi sobie na poziomie podsta-
wowym). Używają Pakietu Open Office, obsługują systemy operacyjne: MS Win-
dows, Linux, korzystają z programu pocztowego Outlook, programów księgowych 
i przeglądarek internetowych Firefox i Internet Explorer. Podkreślane jest, że potra-
fią szybko wyszukiwać informacje w Internecie. Ich atutem jest także dobra znajo-
mość obsługi urządzeń biurowych. Potrafią pisać bezwzrokowo.

Polacy osiągają sukcesy w pracy. Jedna osoba napisała, że zajęła pierwsze miej-
sce w konkursie architektonicznym „Szklane domy”. Inna, że dostała wyróżnienie 
w III edycji konkursu architektonicznego „Biurowiec przyszłości”.

Podręcznikowi Polacy deklarują znajomość języków obcych. Niektórzy nawet 
kilku w różnych stopniach zaawansowania. 

2.5. Zawód

Pani Maj jest z zawodu ekonomistką, pracuje też w domu (gotuje). Pani Maj 
jest w domu, pan Maj jest w pracy. Joanna Maj — ekonomistka, ale także świetna 
gospodyni. Pan Maj jest informatykiem [A1, s.3].

Inne zawody pojawiające się w podręcznikach wykonywane przez kobiety 
to zawód nauczycielki, nauczycielki w szkole podstawowej, menedżerki w firmie 
reklamowej, sekretarki.

Panowie to z kolei emeryci, studenci, uczniowie, informatycy. 
W podręcznikach pojawiają się także wypowiedzi na temat zawodów i prac, 

które chcieliby wykonywać Polacy, np. Justyna, chce robić coś zgodnego z zain-
teresowaniami z podróżowaniem, nie chce studiować administracji, bo siedzenie 
za biurkiem, prowadzenie korespondencji, odbieranie telefonów nie jest dla niej 
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satysfakcjonującym zajęciem. Z kolei Robert chce wykonywać dobry i praktyczny 
zawód, bo wtedy  można dużo zarabiać.

Podręcznikowi kandydaci starający się o pracę mają zwykle doświadczenie za-
wodowe. Jedna kobieta wcześniej podjęła pracę na pół etatu w polsko-hiszpańskiej 
firmie zajmującej się handlem. Była odpowiedzialna za prowadzenie koresponden-
cji, wystawianie faktur i organizację biura. Informatyk pracował kilka lat w zawodzie. 
Pisał i testował nowe oprogramowania, zrezygnował, bo siedzenie przed komputerem 
po 8 godzin dziennie nie odpowiadało mu. Otworzył własną działalność. Inna kobieta 
rok pracowała w firmie produkcyjnej jako kontroler jakości. Teraz szuka nowej pracy, 
ponieważ firma nie była w stanie zapewnić jej pracy na cały etat, a ona musi się usa-
modzielnić i zarabiać na swoje utrzymanie. Kolejna kandydatka 3 miesiące pracowa-
ła na cały etat w dużej firmie produkcyjnej. Była odpowiedzialna za bieżącą obsługę 
klientów, straciła pracę z powodu kryzysu — redukcji etatów. Podczas studiów praco-
wała na zlecenia. Wykonywała różne prace, od mało ambitnych, jak rozdawanie ulotek, 
po organizację festiwalu piosenki studenckiej i targów edukacyjnych w Krakowie. Inna 
Polka 5 lat pracowała jako główna księgowa w firmie usługowo-handlowej. Mężczy-
zna z kolei 3 lata pracował w przedsiębiorstwie budowlanym, inny był naczelnym ko-
ordynatorem zespołu projektantów w firmie architektoniczno-projektowej [A2, s. 47]1.

Polacy czują się wykorzystywani w pracy, narzekają na brak wolnego czasu, 
przymus zostawania po godzinach, (…) zero koleżeńskich stosunków, każdy tylko 
patrzy, jak wyciąć jakiś numer. Dla wszystkich najważniejsza jest kasa i  kariera 
— prawdziwy wyścig szczurów [A1, s. 48]. Nie potrafią pracować w takiej atmos-
ferze, więc myślą o zmianie pracy, nawet gdy dobrze zarabiają, dostają premię, 
mają służbowy laptop, karnet na siłownię i dobre ubezpieczenie.

W podręcznikowych tekstach jest też mowa o miłych urzędnikach pracują-
cych na poczcie i w urzędzie [A1, s.102].

2.6. Zainteresowania, hobby i spędzanie wolnego czasu

W dialogach pojawiają się informacje na temat zainteresowań członków ro-
dziny Majów. Karolina interesuje się fotografią i chce nowy aparat fotograficzny, 
bo stary nie robi dobrych zdjęć. Chce też duży album i kartę pamięci do aparatu, 
no i może jeszcze ładną torbę na aparat albo statyw [A1,s. 50]. Karol kocha historię 
starożytną i literaturę oraz język hiszpański. Karol chodzi z tatą na mecz, a po me-
czu na pizzę, bo wtedy nie jedzą zupy w domu. Z dziewczyną Karol idzie do kina 
na komedię romantyczną.

Z analizy podręczników wynika także, że w rodzinie Majów wszystko jest upo-
rządkowane [...] Po południu rodzeństwo robi zakupy, mąż jeszcze pracuje, a żona 
albo coś gotuje na obiad, albo pisze e-maile. Wieczorem wszyscy jedzą razem kola-
cję w domu lub w restauracji, a następnie małżeństwo ogląda telewizję, córka gra 
na komputerze, a syn uczy się [A1, s. 75]. W innym ćwiczeniu czytamy, że mama 

1 Zob. też: CD 068-071 (zapis oznacza numery nagrań na płycie CD dołączonej do podręcznika).
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gotuje pierogi, Karol czyta książkę, tata — mówi, że pracuje i pisze e-maile, a w rze-
czywistości czyta „Pudelka” [A1, s. 41].

Kobiety pojawiające się w tekstach lubią jeździć na nartach i grać w koszyków-
kę, nie mają problemów ze zdrowiem, mimo tego, że palą papierosy. Jedna z kobiet 
deklaruje, że ma prawo jazdy, ale rzadko jeździ samochodem. Polki lubią kupować 
ubrania i chodzić do fryzjera. Robią to, np.: dlatego, że potrzebują zmiany na wiosnę.

Panowie interesują się podróżami, narciarstwem, sztuką użytkową, teatrem, 
kinem, nauką języków obcych, żeglarstwem.

Adam, kolega Karola, mówi, że dużo czasu zajmuje mu szkoła: pisanie 
wypracowań, czytanie lektur, odrabianie zadań. Karol twierdzi, że to nie jest prawda, 
i że raczej: oglądanie telewizji, siedzenie przed komputerem, granie, surfowanie, 
czatowanie, „esemesowanie”, myślenie o niebieskich migdałach zajmują mu cały 
czas wolny [A2, s. 44]2.

Polacy lubią spędzać czas w Bieszczadach, Tatrach, na Suwalszczyźnie, Dolnym 
Śląsku, Kaszubach, w Kazimierzu nad Wisłą, nad Bałtykiem. Wyjeżdżają też za gra-
nicę, a młodzi Polacy wyjeżdżają na kempingi i pod namiot.

Podręcznikowi Polacy padają też ofiarą oszustów internetowych zamieszcza-
jących atrakcyjne oferty wyjazdów wakacyjnych. W rzeczywistości okazuje się, 
że prawie nic nie jest zgodne z opisem zamieszczonym na stronie internetowej. 
Polacy piszą więc reklamacje do biur podróży, ponieważ czują się przez nie oszu-
kani. Reklamują też sprzęt gospodarstwa domowego, który psuje się już po kilku 
dniach użytkowania. Polacy uważają, że obecnie panuje „bylejakość”.

2.6.1. Zakupy

W podręczniku zamieszczono tekst z 2002 roku. Napisano w nim, że typowy 
Polak robi zakupy w sklepie osiedlowym, co jakiś czas jeździ do supermarketów, 
ale czuje się w nich obco i gdyby nie wielki wybór towarów i niskie ceny, w ogóle 
by tam nie zaglądał. Stara się unikać sprzedaży wysyłkowej, a jak ognia boi się In-
ternetu i akwizytorów [A2, s. 132]. Napisano także, że o comiesięcznym odkładaniu 
pieniędzy nie ma mowy [A2, s. 132].

W tekście czytamy ponadto, że w wolnej chwili Polak siada nad krzyżówka-
mi i ćwiczy umysł. Deklaruje, że lubi też poczytać. Gotuje nie z obowiązku, ale dla 
przyjemności. Chętnie chodzi na spacery i pracuje na działce. Czasem oddaje się 
grom losowym lub bierze udział w loteriach. Zdaje sobie sprawę, że ma wady. 
Ale tylko dwie: alkohol i papierosy [A2, s. 132].

Dla porównania zamieszczono tekst o współczesnym polskim konsumencie. 
Czytamy w nim, że czas małych sklepików przeminął bezpowrotnie. Wielkie super-
markety i centra handlowe rosną wszędzie jak grzyby po deszczu. I co ciekawe, w każ-
dym z nich tłumy kupujących (...) Dla wielu osób zakupy stały się sposobem na spędza-

2 Zob. też: CD 1_1.

Aneta Strzelecka



103

nie czasu [A2, s. 134] oraz że dziś Polakom warto przypomnieć, że zamiast zakupów 
można wybrać kino, koncert lub inne wydarzenie kulturalne. A zamiast w sklepach 
warto aktywnie spędzić czas z rodziną czy znajomymi i to najlepiej na świeżym 
powietrzu [A2, s. 134].

Z tekstów zamieszczonych w podręcznikach wynika, że Polacy robią zakupy 
w wielkich marketach, ponieważ są tam niskie ceny, wszystko jest w jednym miej-
scu. Z kolei jarzyny i owoce wolą kupować na targu. Okazuje się także, że teraz 
wszystkiego jest pod dostatkiem, tylko ludzi często nie mają czasu korzystać z tego, 
co nakupili [A2, s. 136].

W podręczniku wspomniano także o nocnych zakupach w promocyjnych 
cenach odbywających się w centrach handlowych oraz o piractwie internetowym.  
Karolinę irytuje to, że teraz wszystko można ściągnąć z Internetu, że panuje pirac-
two internetowe.

2.7. Cechy charakteru

Karolina, by uspokoić mamę przed swoim wyjściem na imprezę mówi o sobie, 
że jest dorosła, grzeczna i odpowiedzialna. Karolina jest pomocna, chętnie poma-
ga Mami w znalezieniu informacji w Internecie.

Karol jest inteligentny, ale leniwy. Pan Grzegorz Maj jest towarzyski, gadatliwy, 
lubi żartować (np. podczas rozmowy z Mami).

Kiedy Państwo Maj są na lotnisku, kobieta bardzo się denerwuje i martwi, mąż 
ją uspokaja.

Autorki CV zamieszczonych w ćwiczeniach piszą, że są odpowiedzialne (x2), 
otwarte, dobrze zorganizowane, spokojne, solidne, zdyscyplinowane, kreatywne, 
pracowite (x2), uczciwe, spontaniczne, punktualne (x2), uczciwe, szybko się uczą, 
umieją pracować w zespole.

Panowie w swoich CV pisali, że są aktywni, operatywni, ambitni, pomysłowi, 
lubią kontakty z ludźmi i nowe wyzwania. Cechuje ich ponadto komunikatywność, 
odpowiedzialność, wszechstronność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność.

Z zamieszczonego opisu pewnej historii wynika, że Polki są ciekawskie: Pani 
Krysia i pani Jasia są sąsiadkami jednego z bohaterów — Javiera. Obie panie nie 
pamiętają imienia swojego sąsiada. Pani Krysia widziała, jak wrócił on z podró-
ży z ogromnym pudłem kartonowym i była bardzo ciekawa, co się tam znajduje. 
Pomyślała, że z mieszkania pani Jasi będzie lepiej widać, co przywiózł w tym kar-
tonie, zwłaszcza, gdy użyją lornetki zmarłego męża pani Jasi. Jest to doskonały 
przykład ilustrujący zachowanie starszych pań interesujących się życiem swoich 
sąsiadów [A2, s.66].

2.8. Wygląd zewnętrzny

Na temat wyglądu zewnętrznego Polaków pojawiła się tylko jedna wzmian-
ka. Dotyczy ona Adama — kolegi Karola. Swoją opinię wyraża Japonka Mami: 
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(...) Jest wysoki, przystojny, wysportowany, sympatyczny... Planuje studiować 
japonistykę. Już trochę mówi po japońsku. Jest tylko jeden problem, niestety, 
ma dziewczynę [A1, s. 31].

2.9. Uroczystości i święta

W podręcznikach wymieniono dużo świąt państwowych, kościelnych 
i rodzinnych. Szerzej opisano imieniny i urodziny, wskazując na fakt, że obchodzi 
się je w pracy i w domu. Państwo Maj jadą całą rodziną na urodziny dziadka, który 
mieszka w Gdańsku.

Pani Maj proponuje Mami wspólne pójście na cmentarz w Zaduszki. Opowiada 
jej o cmentarzu, o tradycji związanej z tym świętem. Pojawiają się także informa-
cje dotyczące tradycji związanych z Wigilią, Wielkanocą i andrzejkami.

2.10. Historia

Podręcznikowi Polacy pamiętają stan wojenny, wspominają życie w czasach 
komunizmu: Ale nie tylko z jedzeniem było tak marnie. Cały dzień człowiek biegał 
za czymś po mieście, a to chciałam kupić buty na specjalny talon, a to papier toale-
towy też na talony. Ale cóż, talony były, tylko towarów brakowało. Wieczorem to już 
nie było ochoty na nic! Nawet telewizji nie było. Zresztą, po co? I tak był tylko jeden 
program, a w nim komunistyczna propaganda [A1, s.119].

2.11. Kultura i sztuka

Polacy na łamach analizowanych podręczników wypowiadają się też na temat 
współczesnej sztuki, wyrażając skrajne opinie [A2, s. 147]:

Jeśli o mnie chodzi, to jestem pod silnym wrażeniem tej wystawy. Zachwyciły mnie te obrazy!

Wolę tradycyjne formy.

Prawdę mówiąc niezbyt do mnie przemawia taki typ malarstwa.

Wolę tradycyjne formy ekspresji (...) po prostu nie wiem, czy pisuar może być dziełem sztuki.

To twórca jedyny w swoim rodzaju.

2.12. Kuchnia polska

Z podręcznika dowiadujemy się niewiele na temat upodobań kulinarnych Pola-
ków i polskiej kuchni. Wiemy, że Joanna Maj robi fantastyczne pierogi. Polacy jedzą 
też jajko na twardo z majonezem, jajko na miękko, sałatkę warzywną, rosół, żurek, 
bigos, surówkę z kiszonej kapusty, kotlet schabowy. Piją natomiast piwo Żywiec.

W sobotę w domu państwa Majów rodzice jeszcze śpią, a śniadanie robi Karolina.

Aneta Strzelecka
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3. Zakończenie

W podręcznikach przedstawiony został dość nowoczesny obraz Polski i Polaków, 
bowiem zamieszczono w nich współczesne realia. Bohaterowie czatują, mailują, „ese-
mesują”, chodzą do kina, robią zakupy w galeriach handlowych, grają w gry kompu-
terowe, ale także chodzą do kina i do galerii. Wybierają różnego rodzaju rozrywki, 
interesują się różnymi rzeczami (świadczyć mogą o tym wybierane kierunki studiów). 
Także język używany przez bohaterów analizowanych podręczników jest współ-
czesny i bardzo naturalny (niestety nie podlegało to analizie w tym opracowaniu).

Autorki, zamieszczając teksty o komunizmie i czasach PRL, zadbały także, 
by cudzoziemcy uczący się z podręczników Polski, krok po kroku mogli zauważyć 
różnicę między życiem współczesnych Polaków i tych żyjących w poprzednim stu-
leciu lub w początkowych latach XXI wieku. Ma to duże znaczenie w kreowaniu ję-
zykowego obrazu Polski i Polaków. Piotr Garncarek zauważył ponadto, iż obserwuje 
się usiłowania autorów do szerokiego i obiektywnego prezentowania naszej kultury, 
że nie zdarzają się już sytuacje, w których:

sięgając po nasze podręczniki, wie się już, po przeczytaniu dwóch czy trzech z nich, 
że i w następnych pan Nowak będzie inżynierem a jego żona lekarzem. Zatem ich sąsiedzi 
(lub przyjaciele) państwo Kowalscy będą wykonywać zawód nauczyciela ewentualnie pra-
cować w biurze. To „najbezpieczniejsze”, najczęściej wykonywane przez podręcznikowych 
Polaków profesje. Należy dodać, że ich dzieci oczywiście studiują — medycynę, prawo lub 
języki obce. I tak naprawdę polski bywa w tym wszystkim tylko adres”

[Garncarek 1997, s. 37]. 

Sytuacja ta jest potwierdzona przez analizowane podręczniki, które przedstawiają 
współczesną Polskę i jej mieszkańców.

wykaZ omówionych podręcZników
A1: StemPek i. i in, 2011, Polski, krok po kroku. Poziom A1, Kraków.
A2: StemPek i., Stelmach a., 2012, Polski, krok po kroku. Poziom A2, Kraków.
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POLAK – NIEMIEC DWA BRATANKI?

JAK NAS WIDZĄ NASI ZACHODNI SĄSIEDZI

Słowa kluczowe: stereotypy, stosunki polsko-niemieckie, stereotyp Polaka

Oba narody, Polacy i Niemcy, muszą odstawić fałszywy obraz sąsiada do lamusa historii, 
zrewidować wyobrażenia o nim i zastąpić stereotypy poprzez wzajemne poznawanie się.

[Kerski, 2005, s. 250]

Jak powstały Niemcy? Otóż siedział sobie Pan Bóg nad rzeką Odrą i, mocząc 
nogi w płynącej wodzie, z gliny lepił nasz piękny kraj. A to, co mu nie wyszło, wy-
rzucał za siebie. Niewątpliwie każdy z nas, słysząc ten dowcip, uśmiechnie się. 
Żartów o sąsiadujących ze sobą narodach, polskim i niemieckim, powstało dużo, 
jedne są bardziej uszczypliwe, inne łagodniejsze. Źródłem ich powstawia nie raz 
są stereotypy, przeważnie negatywne, funkcjonujące w danym społeczeństwie.

Pojęcie stereotypu zostało użyte po raz pierwszy w 1798 roku przez francu-
skiego drukarza Didota do opisu procesu drukowania przy zastosowaniu goto-
wych, sztywnych matryc, zamiast pojedynczych czcionek. Pod koniec XIX wieku 
terminu tego zaczęli używać również psychiatrzy, odnosząc go do niezmiennych, 
uporczywie powtarzanych sposobów ekspresji u swoich pacjentów [Pietrzak, 
2000, s. 13]. Powyższe definicje stały się prawdopodobnie podstawą do sformu-
łowania pojęcia stereotypu przez Waltera Lippmanna w 1922 roku. W książce 
Public Opinion określił on stereotypy jako małe obrazki innych ludzi (Pictures in 
our heads), które nosimy w głowach i które w ramach danej kultury są znacząco 
do siebie podobne [Kowalczyk, Pacholski, 2005, s. 15]. Analizujący historyczny 
kontekst stereotypów polsko-niemieckich K. Maliszewski reprezentuje pogląd, 
że stereotypy, które tworzą wzajemnie o sobie sąsiadujące narody, zabarwione 
są przeważnie niechęcią i różnego rodzaju uprzedzeniami o charakterze emocjo-
nalno-negatywnym, co jeszcze silniej utrwala je w świadomości wielu następnych 
pokoleń [Pająk-Patkowska, 2011, s. 61]. Stereotyp z reguły orzeka o ludziach, 

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.14
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ściślej — o grupach ludzi, które mogą być rozmaicie definiowane: ze względu 
na przynależność rasową, etniczną, narodową, społeczną, polityczną, religijną 
bądź wyznaniową, zawodową itd. [Hahn, 2011, s. 35].

W języku funkcjonują dwa pojęcia ‘stereotyp’ oraz ‘uprzedzenie’. Różnica po-
lega na tym, że uprzedzenia są emocjonalnym komponentem postaw, czyli nega-
tywną lub wrogą postawą wobec ludzi wyodrębnionych wyłącznie na podstawie 
przynależności grupowej, są zjawiskiem szeroko rozpowszechnionym, obecnym 
we wszystkich społeczeństwach świata. Stereotypy natomiast są poznawczym kom-
ponentem postawy oraz definiowane są jako generalizacje dotyczące grupy, gdzie 
wszystkim jej członkom przypisuje się te same cechy, niezależnie od rzeczywistego 
ich zróżnicowania [Popławski, 2002, za: Szymański, 2006, s. 136]

Nowoczesny niemiecki obraz Polski i Polaków ukształtował się na przestrze-
ni kilkuset lat. Na kształt stereotypu Polaka wpływ miało wiele zdarzeń: konflik-
ty zbrojne, migracja ludności, wzajemne uprzedzenia, a także zachowanie samych 
Polaków. Prof. Dr Manfred Alexander z Uniwersytetu w Köln uważa, że z żadnym 
innym sąsiadem Niemcy nie mają w historii tak ścisłych stosunków jak z Polakami; 
wobec żadnego innego nie istnieje tak wiele nieporozumień i uprzedzeń [Alexander, 
1996, za: Szymański, 2006, s. 140].

Już w XIX wieku zaczęło się zniekształcenie wizerunku wschodniego sąsiada 
i właśnie wtedy w świadomości wielu Niemców zrodził się negatywny stereotyp 
o Polsce i Polakach. Sąsiad z zachodniej granicy widział państwo polskie przez 
pryzmat społeczeństwa szlacheckiego, czyli jako państwo pogrążone w samowoli 
i anarchii, jako kraj, w którym panoszyła się ciemnota [Sakson, 2001, s. 12] 
i fanatyzm religijny, kraj zacofany w rozwoju gospodarczym i kulturalnym. Polak 
reprezentował najbardziej ujemne cechy charakteru. Było to celowe zniekształcenie 
obrazu Polski przez władze pruskie. Głoszono, że Polacy niczego nie potrafią, 
a naród niezdolny do samodzielnego kierowania swymi losami powinien zostać 
pod obcym panowaniem.

Na początku XX wieku wykształciło się pojęcie Polnische Wirtschaft, czy-
li polska gospodarka, będąca przejawem wrodzonej nieudolności organizacyjnej 
i gospodarczej. Ważną rolę odgrywała również koncepcja Herrenvolk, narodu pa-
nów, tak uparcie propagowana przez nazistów, oraz rzekoma niższość wszystkich 
Słowian. Heinrich Himmler wypowiedział się pogardliwie o Polakach w nastę-
pujący sposób: Polacy są leniwi, brudni, kłótliwi, niezdolni do tworzenia własnej 
państwowości, od wieków byli wrogami niemczyzny, a ostatnio masowo mordowali 
Niemców. Dlatego należy im odmówić wszelkich praw, a póki są między nami — 
traktować jako bydło robocze [Sakson, 2001, s. 15]. Właśnie w tym czasie pojawi-
ło się pojęcie Polacken, które występuje jeszcze do dzisiaj w Niemczech. W nie-
mieckich słownikach pod hasłem Polacke można znaleźć określenia: nieokrzesany, 
prosty, głośny, dziki, źle wychowany. Popularne były przysłowia: pijany jak Polak, 
gdzie się zbierze trzech Polaków słychać pięć opinii, gdzie dwóch Polaków tam trzy 
partie. Wyczytać można było również pozytywne określenia Polaków, m.in. o go-
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ścinności: Staropolska jest to cnota nie zamknąć nikomu wrota [Pająk-Patkowska, 
2011, s. 64]. Przegrana wojna, utrata ziem na wschodzie, powstanie komunistycz-
nej Polski nie sprzyjały polepszeniu obrazu Polaków w oczach Niemca.

Po wielu latach negatywny obraz Polaka, niestety, został w świadomości Niemców 
i stereotypy zostały, chociaż w ostatnich 10 latach stosunki polsko-niemieckie znacznie 
się polepszyły i stereotypy o pejoratywnym znaczeniu na szczęście są rzadziej 
używane. Wyobrażenia o cechach narodowych Polaków nieraz były przedmiotem 
badań prowadzonych w RFN. W latach pięćdziesiątych XX wieku za cechy typowe 
dla Polaka uważano: dumę narodową, Polnische Wirtschaft, a następnie takie 
określenia jak: biedny, brutalny po pijanemu, porywczy, kochający ojczyznę, 
brudny i religijny. W dalszej kolejności padały określenia: pijak, mściwy, podstępny, 
nieobliczalny, prymitywny, a na samym końcu znalazło się stwierdzenie — piękne 
kobiety. Proces normalizacji i pokojowej współpracy między Wschodem a Zachodem 
w latach siedemdziesiątych sprzyjał zanikowi najbardziej nieprzychylnych opinii 
o Polakach.

Zjednoczenie Niemiec i powstanie demokratycznej Polski stworzyły w latach 
dziewięćdziesiątych nowe uwarunkowania dla stosunków między obu sąsiadami. 
Z badań przeprowadzonych w 1991 roku wynikało, że zdaniem Niemców Polacy 
są: zawodni, leniwi, powierzchowni, pozbawienie dyscypliny, zaściankowi; chwa-
leni natomiast byli Polacy za oszczędność i za miłość do dzieci. Natomiast już 
w 1999 roku młodzi Niemcy postrzegali Polaków głównie jako złodziei samocho-
dów i tanich robotników, a Polskę kojarzyli z Janem Pawełem II, tanim alkoho-
lem i pracą na czarno. Dla przykładu również podam skojarzenia młodych Pola-
ków o Niemcach: Hitler, dobre samochody, pracowitość, piwo, porządek, obozy 
koncentracyjne. Na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Pu-
blicznych (ISP) w latach 2000-2006 wynika, że Polacy są w mniejszym stopniu 
postrzegani przez pryzmat zacofania. Niemcy częściej wskazują na naszą praco-
witość, czy na wzrost gospodarczy w Polsce. Powoli zwiększa się również wśród 
Niemców świadomość zmian dokonanych w Polsce po 1989 roku. Do tej pory 
społeczeństwo niemieckie wskazywało raczej na cywilizacyjną odległość, Polacy 
nie byli traktowani jako równi partnerzy, tylko jako kraj, który potrzebuje pomocy 
i to głównie finansowej. Punktem przełomowym w postrzeganiu naszego państwa 
i jego obywateli, było wejście Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku. Moż-
na powiedzieć, że Polacy przekroczyli tak zwaną granicę Zachodu, lecz do cał-
kowitej oraz głębokiej zmiany stereotypu postrzegania kraju i pełnego przełama-
nia negatywnego wizerunku jest jeszcze niestety wciąż daleko. Być może to się 
zmieni, jeżeli Niemcy zainteresują się bardziej Polską, w szczególności częściej 
będą przyjeżdżać do naszego kraju, chociaż i pod tym względem przeważa ste-
reotyp. Przyzwyczajeni do luksusów obywatele Niemiec nieraz narzekali na brak 
odpowiedniej infrastruktury turystycznej w Polsce. Niekiedy bali się przyjeżdżać 
do kraju, choćby dlatego, że, jak wcześniej wspomniałam, często stawali się ofia-
rami kradzieży.
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Nie zważając na wszystkie pozytywne zmiany w Polsce, jak np. przystąpienie 
do Unii Europejskiej oraz wzrost gospodarczy, badania przeprowadzone przez ISP 
w 2006 roku pokazują, że nadal przeważają negatywne skojarzenia z Polską (41%) 
nad pozytywnymi (30%). Najczęstszym skojarzeniem Niemców z Polską pozosta-
je przestępczość, w tym przede wszystkim kradzieże samochodów. Również kolej-
ne skojarzenia mają charakter negatywny: praca na czarno, zabieranie miejsc pracy, 
bieda, zacofanie, bezrobocie, kiepska gospodarka, niewykwalifikowani pracownicy 
[Fałkowski, 2006, s. 1]. Do pozytywnych skojarzeń wymienionych przez Niemców 
należą: korzystne ceny, zakupy, szybko rozwijający się kraj, wzrost gospodarczy, czło-
nek UE, partner w Europie, ładne krajobrazy, urlop, kultura, bogata historia, polska 
kuchnia, pracowitość, dobrzy pracownicy, przyjacielskość, gościnność [Tamże, s. 3]. 
Nie da się ukryć, że spontaniczne skojarzenia z Polską są nadal w większości nega-
tywne, aczkolwiek zawierają elementy oraz sygnały pozytywnych zmian. Ciekawym 
jest, że osoby z wyższym wykształceniem oraz mieszkańcy landów sąsiadujących 
z Polską, częściej kojarzą Polskę z pozytywnymi cechami. Jest to dowodem na to, 
że przy bliższym kontakcie Polaków z Niemcami, wizerunek ten zmienia się na lep-
sze. Porównując badania przeprowadzone w 2006 roku z badaniami z 1991 roku, 
można zauważyć pozytywną zmianę dotyczącą m. in. pracowitości Polaków.

Ważną rolę w kształtowaniu negatywnego wizerunku Polski ogrywają media 
[zob. Mikułka, 2010, s. 153‒167; Dąbrowska, 2009, s. 277‒300]. Osoby mające 
kontakt z Polską głównie przez telewizję częściej kojarzą nasz kraj z kradzieżami, 
pracą na czarno i alkoholem. W licznych serialach niemieckiej telewizji były często 
eksponowane pejoratywne cechy charakteru wschodnich sąsiadów. Polacy wystę-
powali głównie w roli złodziei i prostytutek, co jeszcze bardziej umacniało przeko-
nanie o Polsce, jako kraju biednym i zacofanym, będącym kryminalnym centrum 
w postkomunistycznej Europie. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wszystkie żarty 
mają również swoja przyczynę. W latach 90-tych, kiedy granice stały się bardziej 
otwarte, wzrosła liczba kradzionych przez Polaków samochodów, co potwierdzają 
liczne artykułu w prasie niemieckiej na ten temat [Kucharski, 2011].

Dowcipy o Polakach upowszechniane są zarówno przez niemiecką prasę, jak 
i telewizję. Większość dowcipów, znanych i opowiadanych przez naszych zachod-
nich sąsiadów, jest autorstwa Haralda Schmidta, który na początku lat 90-tych bar-
dzo chętnie je opowiadał w swoim rozrywkowym programie telewizyjnym Die Ha-
rald Schmidt Show (Late – Night – Show). Przedstawiały one wschodniego sąsia-
da w złym świetle, przeważnie jako złodzieja aut (na przykład: Jaka jest pierwsza 
lekcja w polskiej nauce jazdy? Otwierać drzwi przy pomocy klamki) [zob. Cywiń-
ski, 1997]. Powszechne były również żarty pokazujące Polaków jako pijaków oraz 
leniów. Pracujący w Niemczech i zajmujący się stosunkami polsko-niemieckimi 
polski dziennikarz Piotr Cywiński przeprowadził rozmowę z Haraldem Schmid-
tem, w wyniku której okazało się, że showman nigdy nie był w Polsce. Wszystkie 
dowcipy były wynikiem zakorzenionych w niemieckim społeczeństwie stereoty-
pów na temat Polaków [zob. Kucharski, 2011]. Następcą Schmidta naśmiewają-
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cym się z Polaków jest mieszkający w Niemczech komik Wojciech Oleszczak, zna-
ny wszystkim pod pseudonimem Marek Fis. W swoim rozrywkowym programie 
mówi po niemiecku z silnym polskim akcentem i wita gości w czerwonej koszulce 
z orłem i napisem POLSKA oraz w szarych sportowym spodniach. Z kolei w te-
lewizji RTL w programie Siedem dni, siedem głów Lisa Fritz daje przykład zda-
nia zawierającego cztery kłamstwa: Uczciwy Polak jedzie na trzeźwo swoim wła-
snym samochodem do pracy. W następnym programie pojawiają się następne żarty: 
Na pytanie prezydenta Polski, kiedy w Polsce zapanuje dobrobyt, Pan Bóg płacze 
i odpowiada: tego ja za swojej kadencji nie doczekam. Podobne przykłady można 
mnożyć. Przedmiotem dowcipów stała się nawet klęska powodzi: Można już jeź-
dzić do Polski, bo przynajmniej jest tam bieżąca woda [zob. Cywiński, 1997].

Czy te dowcipy śmieszą również nas, Polaków? Czy podchodzimy do tego 
z rezerwą, czy one nas obrażają? Czy jesteśmy po prostu jednym z wielu narodów, 
o którym funkcjonują stereotypy, na podstawie których powstają żarty? Na te 
oraz na wiele innych pytań powinien odpowiedzieć każdy z nas i na pewno dążyć 
do polepszenia stosunków polsko-niemieckich poprzez bliższy kontakt z zachodnim 
sąsiadem, w celu pozbycia się jak największej ilości stereotypów.
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MÓWISZ: WŁOCHY, MYŚLISZ: MAFIA?

STEREOTYP WŁOCHA W OCZACH MŁODYCH POLAKÓW

Słowa kluczowe: dychotomia myślenia, stereotypy, Włosi

Ryszard Kapuściński, pisząc o kontaktach interpersonalnych między przedstawi-
cielami różnych kultur, dostrzegał, że niejednokrotnie ich integralnym elementem 
staje się opisana przez Aarona Becka — amerykańskiego psychiatrę i współtwórcę 
kluczowych założeń terapii poznawczej — dychotomia myślenia. Stanowi ona, obok 
etykietowania, katastrofizacji czy nadmiernego uogólniania, jeden z podstawowych 
błędów procesów myślowych. Zniekształcenie to zapewnia jednostce poczucie spra-
wowania kontroli nad otaczającym ją światem za sprawą postrzegania rzeczywistości 
przez pryzmat zinternalizowanych kategorii powstających na zasadzie zestawienia 
skrajności, np. czarny – biały, wszystko – nic [Beck i Alford, 2005].

Problemem w kontaktach My – Oni, Drudzy, Inni jest [...] ambiwalentny charakter pierwszego 
odruchu wobec Innych. Z jednej strony, człowiek potrzebuje drugiego człowieka, szuka 
go, wie, że nie może bez Innych żyć. Jednocześnie, w momencie pierwszego zetknięcia 
pierwszym odruchem będzie nieufność, niepewność i lęk.

[Kapuściński, 2007, s. 36].

Od dziesięcioleci psychologia stara się sformułować wyczerpującą i satysfak-
cjonującą wszystkich badaczy definicję stereotypu. Za prekursora, który rozpoczął 
na gruncie nauki zainteresowanie tym zjawiskiem uznaje się Waltera Lippman-
na. Określał on stereotyp jako istniejący w ludzkim umyśle, ukształtowany przez 
kulturę obraz zewnętrznego świata, pozwalający na szybkie i łatwe dopasowanie 
do wypracowanych schematów różnorodnych informacji napływających z otocze-
nia [Nelson, 2003]. Według Theodora Adorno i Elsy Frenkel-Brunswick stereo-
typ miałby stanowić przykład irracjonalności i sztywności w myśleniu, przez in-
nych teoretyków zaś był on definiowany jako przejaw moralnej ułomności tego, 
kto na co dzień opiera na nim swoje działanie [Tamże]. J. Brigham tłumaczy stereo-
typ jako dokonywanie uogólnienia zawierające w sobie atrybucję cech określonej 
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zbiorowości. D. Hamilton i T. Trolier podkreślają, że uproszczony i skategoryzo-
wany sposób postrzegania innych wypływa w równej mierze z dostępnej jednostce 
wiedzy, jak i z jej oczekiwań wobec stereotypizowanej społeczności [Tamże].

Przytoczone powyżej słowa R. Kapuścińskiego, podkreślające złożoność uczuć 
osoby wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób pozostają poza obrębem grupy 
identyfikowanej przez nią jako jej własna, wskazują na zadania, które jest w sta-
nie wypełnić stereotypowe myślenie. Uogólnienia opierające się na przekonaniach 
cechujących się subiektywnością, które z trudem poddają się oddziaływaniom ma-
jącym doprowadzić do ich modyfikacji, pociągają za sobą szereg konsekwencji za-
równo podmiotowych, jak również interpersonalnych. Postrzeganie ludzi przez pry-
zmat zinternalizowanego stereotypu na ich temat pozwala przypisywać wszystkim 
członkom zaliczanym do danej kategorii, np. ze względu na płeć, wiek, narodowość 
czy wykonywany zawód jednakowe cechy i zachowania.

Psychologowie są zgodni, że operowanie uproszczonym obrazem innych może 
niejednokrotnie prowadzić do mylnego percypowania ludzkich postaw na poziomie 
nabywania przez obserwatora informacji, w procesie ich tendencyjnego przetwarza-
nia oraz w wyniku generowania samospełniających się proroctw [Stephan i Stephan, 
2007, s. 32–38]. Aktywizacja stereotypowego myślenia koresponduje również z róż-
norodnymi reakcjami afektywnymi człowieka, które mimo, iż w swojej naturze mogą 
mieć charakter adaptacyjny, w odbiorze środowiska często identyfikowane są jako 
niepożądane czy złe, np. złość, strach [Tamże, s. 29]. Chociaż brakuje wśród przed-
stawicieli nauk społecznych jednoznacznego stanowiska co do tego, czy uprawnione 
jest klasyfikowanie niektórych z konsekwencji występowania stereotypu jako zalet, 
podkreśla się jednak, że często przekłada się on na postrzeganie świata jako miejsca 
znanego, przewidywalnego, a co za tym idzie także bezpiecznego.

Trudno znaleźć odpowiedź na pytanie, jakie mechanizmy doprowadzają do tego, 
że jednostka zaczyna postrzegać przedstawicieli innej kultury czy klasy społecznej, 
z którymi w ciągu życia mogła nawet nie mieć bezpośredniego kontaktu, w określo-
ny sposób. Niniejszy artykuł prezentuje wyniki badań ankietowych przeprowadzo-
nych od lipca do września 2012 roku, w czasie których obrano sobie za cel zbadanie 
obrazu Włocha w oczach młodych Polaków zamieszkujących różne regiony kraju.

W badaniach uczestniczyło 89 respondentów, dalszej analizie poddano jednakże 
wyniki uzyskane tylko od 81 osób. Kryterium, które zastosowano do ich wyłonienia 
było udzielenie przez nich negatywnej odpowiedzi na znajdujące się w części metry-
kalnej pytanie o osobistą znajomość z mieszkańcem Włoch. Pozwala to wnioskować, 
że pozyskane dane mogły w zaledwie niewielkim stopniu być kształtowane i mody-
fikowane przez bezpośrednie doświadczenie nabyte w kontaktach interpersonalnych. 
W eksplorowanej grupie znalazło się 38 mężczyzn i 43 kobiety. Wszyscy znajdowali 
się między 20 a 35 rokiem życia, zaliczając się tym samym do ludzi w fazie rozwojo-
wej określanej jako wczesna dorosłość. 19% ankietowanych zadeklarowało odebra-
nie wykształcenia na poziomie zawodowym, 23% — na poziomie szkoły średniej, 
47 osób zaś, czyli ponad połowa wszystkich badanych, posiadało wykształcenie wyż-
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sze. Zarówno wykonywany zawód oraz deklaracja stanu cywilnego w czasie analizy 
danych nie ujawniły istotnego statystycznie związku z badanymi zmiennymi, dlatego 
odnoszenie się do nich zostało pominięte w dalszej prezentacji wyników.

Badanie ankietowe skonstruowane zostało z czterech części. Na pierwszą z nich 
składały się pytania wchodzące w skład metryczki. Druga część zawierała trzy pyta-
nia otwarte; ankietowani mieli opisać wygląd zewnętrzny Włocha, wymienić kilka 
zalet oraz wad typowego mieszkańca Italii. Kolejna część miała charakter metody 
projekcyjnej i proszono w niej respondentów o niezastanawianie się nad odpowie-
dzią, ale uzupełnienie siedmiu zdań pierwszą myślą, która przyjdzie im do głowy. 
Badanie kończyło się prośbą o wypełnienie testu przymiotnikowego ACL autor-
stwa H. B. Gough’a i A. B. Heilbruna w przekładzie Z. Płużek [Gough i Heilbrun, 
2008]. Otrzymane wyniki pozwoliły na uzyskanie stereotypowego obrazu Włocha, 
uwzględniającego typowe dla niego zdaniem Polaków w okresie wczesnej doro-
słości cechy fizyczne, psychiczne, związane z jego życiem aspekty społeczne oraz 
kwestie kulturowe.

W trakcie charakteryzowania wyglądu zewnętrznego mieszkańca Półwyspu 
Apenińskiego, badani mieli uwzględnić m.in. rysy twarzy, wzrost, budowę ciała, 
ubiór. Mężczyźni statystycznie najczęściej, bo aż w ponad 89%, określali wzrost 
typowego Włocha jako średni. Budowę ciała nazywali szczupłą, bądź też dokony-
wali jej rozróżnienia na szczupłą w okresie młodości i otyłą, noszącą ślady nad-
wagi w okresie późnej dorosłości. Wszyscy ankietowani wymieniali jako typowe 
ciemne włosy, czarne lub piwne oczy. Rysy twarzy określali mianem pociągłych 
lub zwyczajnych. W opisach ubioru dominowały jeansy, koszula, sportowa mary-
narka. Wśród dodatków wymieniano: okulary przeciwsłoneczne, nowoczesne, po-
złacane zegarki, cygara. Jeden z respondentów za typowy element stroju Włocha 
uznał złoty łańcuszek z dużą przywieszką w kształcie krzyża oraz przewieszony 
przez ramię futerał na gitarę.

W charakterystyce wyglądu dokonywanej przez kobiety w 34 przypadkach, 
czyli w 79%, pojawiły się określenia przystojny, męski, atrakcyjny. Przymiotni-
ki te niejednokrotnie otwierały cały opis. Polki pisały o typowych Włochach jako 
o mężczyznach wysokich, umięśnionych, wysportowanych, o ciemnych oczach 
oraz czarnych włosach ułożonych przy pomocy żelu. Niewiele ponad 60% ba-
danych w charakterystycznych rysach twarzy uwzględniało wydatny podbródek. 
W opisie stroju dominował styl nieformalny, często niepozbawiony jednak pew-
nych elementów elegancji w postaci np. marynarki czy koszuli z kołnierzykiem 
rozpiętej na wysokości splotu słonecznego (podane wyznaczniki ubioru typowego 
Włocha odnotowano w odpowiedziach 14 pytanych kobiet). Pośród dodatków domi-
nowały pozłacane zegarki, nowoczesne gadżety elektroniczne w postaci dotykowych 
modeli telefonów komórkowych i odtwarzaczy muzyki w formacie mp3.

Zarówno kobiety jak i mężczyźni okazali się być zgodni w wyliczaniu cech 
mieszkańców Włoch, które klasyfikowali jako zalety. Wszystkich 81 responden-
tów odnosiło się do przewidywanych zdolności kulinarnych Włochów (dobrze 

Aleksandra Pawłowska



115

gotuje; jest świetnym/najlepszym w Europie/utalentowanym kucharzem; potrafi 
przyrządzić danie na każdą okazję; wie, jak dobrze zjeść i umie sam ugotować 
ciekawy obiad). Wśród cech charakteru za zalety postrzegano otwartość, opty-
mizm, radość życia. Ponad połowa ankietowanych wymieniała również znajo-
mość trendów w modzie, umiejętność rozpoczynania rozmowy z nieznajomymi.

Pytanie odnoszące się do postrzegania wad u typowego Włocha ujawniło 
liczne różnice w grupie mężczyzn i kobiet. Respondenci wymieniali przede 
wszystkim skłonność do gadulstwa, brak odpowiedzialności w pracy, kłótliwość 
i krzykliwość. Kobiety w swoich odpowiedziach w dużym odsetku (ponad 74%) 
wskazywały na sferę kontaktów damsko-męskich i kwestię wierności. Do naj-
częstszych odpowiedzi mówiących o postrzeganych przez Polki wadach Wło-
chów należały: bycie babiarzem, kobieciarzem, podrywaczem, bajerantem, zbyt 
natarczywe okazywanie względów, adorowanie kobiet, podrywanie mężatek lub 
bardzo młodych dziewcząt. Ponad 3/5 ankietowanych podało, że w ich obrazie 
włoskich mężczyzn wśród negatywnych cech znajduje się także brak dbałości 
o porządek. Wspólne dla grupy kobiet i mężczyzn było przypisywanie miesz-
kańcom Półwyspu Apenińskiego braku punktualności i częste uczestnictwo 
w imprezach.

W kolejnej części badania respondenci zostali poproszeni o dokończenie 
siedmiu sformułowanych specjalnie na potrzeby badania zdań. Poniżej poda-
no odpowiedzi odnoszące się do zagadnień, które pojawiały się statystycznie 
najczęściej:

1. Marco jest Włochem, ale: jest blondynem; nie żeluje włosów; nie nosi roz-
chełstanej koszuli; jest wierny partnerce; nie jest pewny siebie; rzadko 
się uśmiecha; nie ma pojęcia o gotowaniu;

2. Włosi często: głośno się śmieją; chodzą na imprezy; kupują drogie samocho-
dy; przekraczają prędkość na drodze; piją kawę; jedzą makaron/spaghetti; 
podchodzą do życia z przymrużeniem oka; podrywają kobiety;

3. wyjeżdżając na bezludna wyspę, Włoch na pewno zabrałby: odtwarzacz mu-
zyki; makaron; mamę; ukochaną kobietę; telewizor, by kibicować ukochanej 
drużynie; emblematy ulubionej drużyny piłkarskiej;

4. nikt, tak jak Włoch: nie całuje; nie potrafi gotować; nie umie śpiewać; 
nie potrafi bawić się / rozbawiać innych;

5. Eros jest Włochem, dlatego: żeluje włosy; lubi spaghetti/pizzę; dziewczyny 
go lubią; zna się na modzie; ma wujka w mafii; wie dużo o mafii;

6. z Włochem nigdy nie chciałbym: bić się; zakochać się w jednej dziewczynie; 
próbować poderwać tę samą dziewczynę; mieszkać; robić interesy;

7. prawdziwy Włoch nigdy: nie obrazi swojej matki; nie zdradzi członka mafii; 
nie zje bigosu; nie przypali makaronu; nie odmówi sobie porannej kawy; 
nie stresuje się; nie zapomina zniewagi.
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Test przymiotnikowy ACL skonstruowany jest z 300 przymiotników. Zadaniem 
respondentów było zakreślenie tych określeń, które uznają za właściwe do opisu 
typowego ich zdaniem Włocha. Analiza zgromadzonych danych pokazała, iż męż-
czyźni mieli tendencję do wybierania większej ilości przymiotników pozytywnych 
niż kobiety. Wśród przymiotników, które zostały wybrane przez ponad 70% wszyst-
kich badanych znalazły się: aktywny, szukający przygód, przystojny, życzliwy, po-
rywczy, pełen humoru, niecierpliwy, dziecinny, zmienny, śmiały, otwarty, przyja-
zny, męski, impulsywny, entuzjastyczny, kapryśny.

Wyłaniający się z odpowiedzi udzielanych przez Polaków między 20 a 35 ro-
kiem życia, którzy zadeklarowali brak osobistego kontaktu z mieszkańcem Włoch, 
obraz jawi się jako wewnętrznie spójny. Przeprowadzone badania pozwoliły na wy-
odrębnienie cech, postaw, zainteresowań, uzdolnień, preferowanych wartości oraz ak-
tywności, które według przebadanych młodych kobiet i mężczyzn są typowe i tym 
samym składają się na stereotypowy wizerunek Włocha.

bibliografia

beck a. t., alFord b. a., 2005, Terapia poznawcza jako teoria integrująca 
psychoterapię, Kraków.

BujnowSka A. (red.), 2011, Stereotypy — walka z wiatrakami?, Lublin.
gough h. g., heilbrun a. b., 2008, Lista przymiotnikowa ACL, Warszawa.
jarco j., 2002, Polskie stereotypy i uprzedzenia, Wrocław.
kaPuścińSki R., 2007, Ten Inny, Kraków.
koFta m., bilewicz m. (red.), 2011, Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne 

a stosunki międzygrupowe, Warszawa.
nelSon T. D., 2003, Psychologia uprzedzeń, Gdańsk.
Pająk-PatkowSka B. (red.), 2011, Stereotypy w obszarze społecznym i politycznym: 

praca zbiorowa, Poznań.
Solly M., 2004, Poradnik ksenofoba. Włosi, Warszawa.
StePhan w. g., StePhan c. w., 2007, Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia 

relacji, Gdańsk.

Aleksandra Pawłowska



Aleksandra Bajerska 
Uniwersytet Łódzki

CHOPIN BYŁ POLAKIEM!

KULTURA POLSKA W OCZACH FRANCUZÓW

Słowa kluczowe: stereotyp Polaka, Francuzi, kultura polska, francuskie podręczniki do j. polskiego

Niezbędnym elementem każdego kursu językowego jest kształtowanie kompetencji 
kulturowej. Obecność faktów kulturowych w procesie nauczania z reguły jest 
zróżnicowana jakościowo i ilościowo, zależy również od indywidualnych preferencji 
lektora. Przy wyborze zagadnień kulturowych należy kierować się stopniem 
ich zakorzenienia w świadomości Polaków. Przedstawienie polskich konwencji 
językowych, kultury wysokiej oraz popularnej jest niezbędne do swobodnego 
funkcjonowania cudzoziemców w polskiej rzeczywistości.

Poznawanie odmiennej rzeczywistości zachodzi przeważnie na zasadzie 
porównywania do kultury własnego narodu. Dlatego, aby uzyskać lepszy efekt 
w wyjaśnianiu zjawisk polskiej kultury dobrze jest poznać doświadczenie 
kulturowe uczącego się. Poniższe rozważania będą dotyczyły konkretnej grupy, 
którą stanowią Francuzi, niezbędne zatem będzie odwołanie się do francuskich 
doświadczeń kulturowych.

Spróbuję odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania:

1. Co Francuzi wiedzą o Polsce i Polakach?
2. Jak ta wiedza pokrywa się z informacjami zawartymi w materiałach dydaktycz-

nych do nauki języka polskiego?
3. Na jakie zagadnienia warto zwrócić uwagę ucząc Francuzów języka polskiego?

co Francuzi wiedzą o PolSce i Polakach? — SteReotyPy

Polityczne, gospodarcze i kulturalne związki polsko-francuskie rozpoczęły się 
już w XIV wieku. Od tego czasu kontakty zacieśniały się lub rozluźniały, ale nie za-
nikały. XIX wiek to czas nasilonych kontaktów między Polską a Francją. Z tego 
też okresu pochodzą najbardziej zakorzenione w kulturze francuskiej stereotypy 
dotyczące Polski i Polaków. Okres pobytu emigrantów polskich we Francji zaowo-
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cował licznymi wyrażeniami, które na stałe weszły do języka francuskiego. Naj-
więcej wyrażeń opiera się na przymiotnikach polonais/polonaise, które używane 
są na określenie przedmiotów kojarzonych z Polakami i kulturą Polski, np. la polo-
naise na określenie tańca, stroje à la polonaise (w stylu, który prezentowała XIX-
-wieczna polska emigracja), lit à la polonaise (rodzaj łóżka z baldachimem), dames 
à la polonaise (rodzaj gry w warcaby)1. Sytuacja historyczna i polityczna Polaków 
w XIX wieku utrwaliła w języku francuskim stereotypy, które przez wieki kształto-
wały wizerunek Polaków w oczach Francuzów. Były to zarówno skojarzenia pozy-
tywne, jak i negatywne. Wśród pozytywnych najbardziej popularne były: stereotyp 
Polaka jako dzielnego, nieustraszonego żołnierza, walczącego o niepodległość i go-
towego do poświęceń dla ojczyzny (‘lubić coś jak Polak walkę’ — comme les Po-
lonais aiment les batailles), opinia o niespotykanej gościnności, polskim honorze 
i powszechnym szacunku dla kobiet. Pojawiają się również skojarzenia negatywne 
objawiające się w porównaniu boire comme un Polonais ‘pić bez umiaru’, lub être 
gris, ivre comme un Polonais ‘być zawianym, pijanym do najwyższego stopnia’. 
Wyrażenia te do dziś funkcjonują w języku francuskim, choć stereotyp dotyczą-
cy polskiego pijaństwa, w najnowszych badaniach ankietowych pojawia się coraz 
rzadziej.

W czasach napoleońskich Polska stała się symbolem kraju napiętnowanego nie-
szczęściem, gdzie mieszkają krzywdzeni przez historię ludzie. Stereotyp „Polski 
cierpiącej” utrwalił się w literaturze i w świadomości Francuzów na tyle, że po-
brzmiewał jeszcze w czasach Marca ’68 i „Solidarności”.

W XX wieku słowo „Polak” coraz rzadziej kojarzyło się z romantycznym 
emigrantem-patriotą, a coraz częściej ustępowało miejsca emigrantowi-robotni-
kowi, sumiennie pracującemu jako górnik lub hutnik. Zmiana ta związana była 
z falą emigracji zarobkowej. We Francji tego okresu znana była trudna sytuacja 
polityczna Polski, mówiono o bezradności Polaków i nieumiejętności radzenia 
sobie z problemami kraju. Pojawiło się pejoratywne określenie imigranta z Polski 
— Polaque (Polack), które nacechowane było dezaprobatą i pogardą. W języku 
francuskim funkcjonuje do dziś.

Historycznie wizerunek Polaków we Francji zmieniał się tak, jak zmieniał się 
charakter polskiej emigracji. Niewielu Francuzów znało prawdziwy obraz kul-
tury polskiej. Do dziś ugruntowane stereotypy stanowią jedno z podstawowych 
źródeł wiedzy Francuzów o Polsce. Ze względu na stosunkowo małą liczbę Fran-
cuzów odwiedzających Polskę (4% ankietowanych), wiedza na temat naszego 
kraju czerpana jest głównie z mediów lub poprzez sporadyczne kontakty z Pola-
kami, zamieszkującymi na terenie Francji (45%), bądź przebywającymi czasowo 
na jej terenie (11%).

1 Więcej przykładów w artykule Joanny Cholewy Jak język polski i francuski odzwierciedla po-
strzeganie Polaków i Francuzów? [w:] Anglosasi, Francuzi i Polacy — wzajemny wizerunek dawniej 
i dziś, pod red. P. Guzowskiego i M. Kameckiej, Białystok 2005, s. 313–322.
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Duży wpływ na postrzeganie Polski w oczach zachodnich sąsiadów miało roz-
szerzenie Unii Europejskiej2. Przed 2000 rokiem bardzo wielu ankietowanych Fran-
cuzów określało Polskę jako kraj słabo rozwinięty, o wysokiej stopie bezrobocia, 
w którym żyje się trudno. Podkreślano istnienie bariery komunizmu, która przez 
lata izolowała Europę Wschodnią od Zachodniej. Często pojawiały się wzmianki 
o polskim pijaństwie i zimnie (uwarunkowane historycznie). Pozytywne skojarze-
nia dotyczyły polskiego folkloru oraz Polaków jako ludzi pracowitych i sympatycz-
nych. Prasa francuska, pisząc o polskiej biedzie i zacofaniu, zwracała szczególną 
uwagę na ogromny kontrast między miastem a wsią.

Po roku 2006 odpowiedzi ankietowanych zaczęły znacznie różnić się od tych 
sprzed rozszerzenia UE. Polska stała się w oczach Francuzów krajem europejskim, 
który szybko się rozwija. Znacznie mniej respondentów kojarzyło Polskę z zim-
nem, cierpieniem, pijaństwem i trudną historią. Najczęściej podawane odpowiedzi 
na pytanie o skojarzenie związane z Polską to: wojna, obozy koncentracyjne, pa-
pież Jan Paweł II (katolicyzm), Lech Wałęsa, „Solidarność”, polski hydraulik, daw-
ny kraj komunistyczny, dobrzy sportowcy, Warszawa, Kraków, polsko-francuskie 
więzi historyczne, kraj wolny od niedawna, stan wojenny.

Pośród wymienionych skojarzeń przeważają te pozytywne. 87% francuskich 
respondentów wyrażało sympatię w stosunku do Polaków, zaledwie 9% odpo-
wiedziało, że Polaków nie lubi. Mały dystans społeczny Francuzów do Polaków, 
otwartość oraz brak poczucia zagrożenia ze strony polskich imigrantów na rynku 
pracy świadczą o tym, że Polska stała się krajem bliższym, bardziej oswojonym.

W opinii Francuzów typowy Polak jest: pracowity (97%), religijny (92%), 
sympatyczny (90%), uczciwy (84%), dobrze wychowany (84%), zdyscyplinowa-
ny (80%), odpowiedzialny (79%), nadużywający alkoholu (44%). Powoli odchodzi 
w zapomnienie negatywny obraz Polaka-tradycjonalisty, zawzięcie, wręcz fana-
tycznie broniącego religii i historii. Polska tradycja jest wartościowana pozytywnie 
jako dziedzictwo narodowe pielęgnowane przez pokolenia3. Polska jest doceniana 
we Francji głównie jako partner gospodarczy, jej kultura nie jest popularyzowana 
na szeroką skalę. Zaledwie 24% respondentów odpowiedziało, że czytało książki 
napisane przez Polaków lub oglądało polskie filmy. 47% ankietowanych przyznaje, 
że wiedzę na temat Polski czerpie wyłącznie z mediów4.

2 Dokładna analiza procentowa wizerunku Polaków we Francji znajduje się w artykułach Michała 
Warchali: Polska–Francja: wzajemny wizerunek i jego zmiany [w:] Polska–Niemcy–Francja. Wza-
jemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, M. Fałkowskiego, War-
szawa 2008; Polska i Unia Europejska — wiedza, stereotypy, sympatie i antypatie [w:] Obraz Polski 
i Polaków w Europie, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Warszawa 2003; Polska–Francja. Wzajemny 
wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001; Polacy i Francuzi. Wzajemny 
wizerunek po  rozszerzeniu UE. Przytoczone dane liczbowe na podstawie powyższych tekstów.

3 Dane na podstawie badań Instytutu Spraw Publicznych, rok 2006.
4 Informacje na podstawie artykułu Zbigniewa Bokszańskiego pt. Młodzież krajów członkowskich 

Unii Europejskiej o Polakach. Opinie studentów fińskich, francuskich, i niemieckich [w:] Obraz Polski 
i Polaków w Europie, pod red. L. Kolarskiej-Bobińskiej, Warszawa 2003.
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obraz PolSki w wybranych Podręcznikach do nauki języka PolSkiego Przeznaczo-
nych dla Francuzów

 Wiedząc, jakie informacje na temat Polski posiada przeciętny Francuz 
niezainteresowany bliżej naszym krajem, warto sprawdzić, czego może się dowiedzieć 
z podręczników do nauki języka polskiego. Analiza obejmuje teksty czytanek, 
ćwiczeń, dodatkowe notki kulturowe, wyjaśnienia w ramkach, obejmuje następujące 
podręczniki:

• N. Bolgert, Le polonais tout suite; Comment le dire en polonais;
• T. Giermak-Zielińska, A. Wójcik, Dites-le en polonais. Guide de conversation;
• B. Bartnicka, W. Jekiel, Nous apprenons le polonias;
• B. Ordish, Le polonais de poche;
• B. Kuszmider, Le polonais sans peine;
• B. Kuszmider Le Polonais, Assimil;
• P. Czajkowski, Guide De Conversation Polonais.

Są to książki skierowane do francuskojęzycznego odbiorcy, dostępne na polskim 
i francuskim rynku wydawniczym. Większość z nich ukazała się w latach 90-tych 
i wznawiana była w niezmienionej formie. Analizie zostaną poddane również publi-
kacje, które ukazały się po roku 2000.

Najpierw przyjrzyjmy się okładkom. Najczęściej pojawiające się na nich mo-
tywy to: kamienice na wrocławskim Rynku, pomnik Neptuna w Gdańsku, gdań-
ski Żuraw, Stare Miasto w Warszawie, Warszawska Syrenka, Łazienki Królewskie, 
Kościół Mariacki, bociany, ludowe stroje: góralski i krakowski, pisanki wielkanoc-
ne oraz motywy folkloru łowickiego.

Polacy przedstawiani są jako naród pozytywnie nastawiony do cudzoziemców, 
otwarty i pełen szacunku dla ludzi zadających sobie trud nauki języka polskiego. 
Porozumiewanie się w Polsce z jej mieszkańcami, pomimo bariery językowej, nie 
jest trudne, gdyż Polacy znają język angielski i rosyjski. Polska gościnność nazwa-
na jest „legendarną” i traktowana jako odzwierciedlenie serdeczności i otwartości 
Polaków. Polacy to ludzie z poczuciem humoru, którzy lubią i potrafią się bawić. 
Większość imprez ma miejsce w domu, gdzie wszyscy biesiadują przy jednym sto-
le. Picie alkoholu to rytuał, goście piją jednocześnie, wznosząc toast („do dna”) 
lub wspólnie śpiewając. Za ciekawostkę kulturową uważane jest wyjątkowe trakto-
wanie kobiet przez polskich mężczyzn (całowanie w rękę, pomoc w zdejmowaniu 
i zakładaniu płaszcza, ustępowanie miejsca w autobusie).

Kuchnia polska jest różnorodna i niezwykle bogata. Można w niej znaleźć 
żydowskie, rosyjskie i wschodnie inspiracje. Podręczniki wymieniają i krótko 
charakteryzują typowo polskie potrawy, takie jak: bigos, barszcz czerwony, żurek, 
flaki, barszcz ukraiński i krupnik. Za tradycyjny alkohol uważana jest wódka. 
Najpopularniejsze jej rodzaje to: czysta, żubrówka, wiśniówka i pieprzówka. 
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Polskie lokale gastronomiczne mają szeroką ofertę kuchni tradycyjnej. Za typowy 
przykład polskich jadłodajni uchodzą restauracje oraz występujące tylko w Polsce 
bary mleczne, które wg podręczników serwują wyłącznie dania bezmięsne na 
bazie jajek i mleka.

Polska to kraj piękny, przystosowany dla turystów, wprost stworzony do zwie-
dzania go na rowerze i spania w campingach. Piękno polskiej przyrody najlepiej 
oglądać z okien pociągów (gł. południowo-wschodnia Polska), które nie są zbyt 
nowoczesne, ale tradycyjne i działają sprawnie. Dobrze rozwinięta sieć dróg i dużo 
połączeń lotniczych zapewniają szybkie i wygodne poruszanie się pomiędzy naj-
większymi miastami Polski.

W omawianych pomocach naukowych dużo miejsca poświęca się roli Kościo-
ła Katolickiego w życiu Polaków. Autorzy podręczników zwracają uwagę na to, 
że w przeszłości Polska była przedmurzem chrześcijaństwa (l'étenard du christiani-
sme catholique) i że do dziś Kościół odgrywa ważną rolę społeczną i polityczną. Pod-
kreśla się, że podczas rozbiorów to język i Kościół były ostojami polskości, stąd m.in. 
silne przywiązanie Polaków do tradycji, historii i religii. Zwraca się uwagę na symbo-
liczne, dla Polski i Polaków, znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II oraz na jednoczącą 
funkcję religii w trudnych momentach historycznych. Ze względu na konserwatywne 
podejście Kościoła do spraw aborcji i AIDS, instytucja kościelna spotyka się z kryty-
ką. Ponadto w wyniku zmian społecznych kościoły pustoszeją, ale nie przekłada się 
to na obniżenie społecznego szacunku do Kościoła. Polska wieś wypełniona jest ma-
łymi, przydrożnymi kapliczkami, a każdego roku 1,5 miliona pielgrzymów dociera 
na Jasną Górę.

Podręczniki krótko, lecz trafnie przedstawiają historię Polski, zwracając szcze-
gólną uwagę na bliskie relacje polsko-francuskie w okresie od XVII do XIX wieku. 
Pojawiają się informacje dotyczące rozbiorów, Księstwa Warszawskiego i Króle-
stwa Polskiego (zapewne przez powiązanie dwu ostatnich z osobą Napoleona), tra-
gedii II wojny światowej i sytuacji Polski w okresie komunizmu. Najczęściej wy-
mieniane nazwiska znanych Polaków to: Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Sta-
nisław Moniuszko, Krzysztof Penderecki, Andrzej Wajda, Jan Matejko, Aleksander 
Fredro i Tadeusz Kościuszko.

Kalendarz polskich świąt jest przedstawiony schematycznie i nie odbiega od kla-
sycznego omówienia w polskich podręcznikach dla cudzoziemców. Pojawiają się 
nazwy świąt, przedmioty oraz obyczaje z nimi związane. Wśród najczęściej wymie-
nianych nazw miast znajdują się: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk wraz z ich 
historią i zabytkami. Stosunkowo mało zróżnicowane wydają się imiona i nazwiska 
Polaków używane przez autorów tekstów i ćwiczeń. Są to przede wszystkim kobiety 
o imieniu: Ewa, Barbara, Danuta, Maria, Zofia oraz mężczyźni: Marek, Piotr, Adam 
i Jan. Najpopularniejsze nazwiska to Nowak, Kowalski i Zalewski.

Podręczniki wiernie odtwarzają elementy typowe dla polskiej rzeczywistości, 
np.: nazwy ulic, skróty typu PKP i MPK, specyficzne rodzaje sklepów, np. Cepelia. 
Zwrócona jest uwaga na informacje praktyczne, np. dopuszczalna ilość promili 
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alkoholu we krwi podczas prowadzenia samochodu, zachowanie wobec kontrolera 
biletów w autobusie, specyfika asortymentu w kioskach Ruchu, nominały 
polskich pieniędzy czy tekst nagrania z poczty głosowej. Wskazuje się na dobrze 
wyposażone polskie sklepy, jednak z zastrzeżeniem, że dużej części Polaków nie 
stać na zaopatrywanie się we wszystkie dostępne produkty ze względu na zbyt 
niskie zarobki.

na co warto zwrócić uwagę ucząc Francuzów PolSkiego?

Jak zatem widać obraz Polski i Polaków w podręcznikach dla Francuzów jest 
wielopłaszczyznowy i zawiera elementy wiedzy z wielu dziedzin typu: polska rze-
czywistość, geografia, historia, zwyczaje, literatura, muzyka, sztuka. Są to zgod-
ne z wymaganiami programów kształcenia kompetencji socjologicznokulturowej 
w nauczaniu języka polskiego jako obcego5. Jednak nadal istnieją elementy wiedzy 
o kulturze Polski pominięte lub przedstawione nie dość wyraźnie. Poniżej zostaną 
przedstawione przykładowe zagadnienia, które mogą być wykorzystane jako pol-
skie konteksty w procesie nauczania Francuzów języka polskiego. Nie jest to lista 
wyczerpująca, zawiera jedynie propozycje atrakcyjne ze względu na francuskie do-
świadczenia kulturowe.

Sądzę, że warto by było uzupełnić ten obraz o komparatystykę grzeczno-
ści językowej polskiej i francuskiej. W wielu przypadkach widać wyraźne róż-
nice w sposobie zachowania Polaków i Francuzów i należy różnice te podkreślić, 
aby zwiększyć komfort codziennej komunikacji, a także swobodę w funkcjonowa-
niu w polskim społeczeństwie. Oto kilka przykładów, które mogłyby znaleźć się 
na kartach podręczników:

• Forma powitania i pytania grzecznościowe — w języku polskim pytania 
grzecznościowe nie są obowiązkowym aktem grzeczności, jeżeli występu-
ją, to mogą być różnorodne (od zwykłego „co słychać?” po szczegółowe: 
„jak po weekendzie?” czy „co ty tu robisz?”). Rodzimy użytkownik języka 
na ogół wie, jakie pytania może zadać w danej sytuacji. W języku francu-
skim na konwencjonalne pytanie Comment ça va? Przewidywana jest jedy-
nie pozytywna reakcja Ça va bien. Można więc ostrzec Francuza uczącego 
się polskiego, że odpowiedź Polaka na pytanie „co słychać?” może być bar-
dzo zróżnicowana i zawierać wszystkie dolegliwości i tragedie, które wła-
śnie się wydarzyły, typu: „Fatalnie!”, „Ledwo żyję!”, „Mąż w pracy, dzieci 
chore...” itp. Należy go również wyczulić na fakt, że pytanie o stan zdrowia 
czy samopoczucie, które następuje tuż po „Dzień dobry”, nie jest w oczach 
Polaków nietaktem lub brakiem dyskrecji.

5 Szczegółowe omówienie programów kształcenia kultury znajduje się w tomie zbiorowym pod red. 
T. Miodunki, pt. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
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• Częstowanie jako forma polskiej gościnności oraz składanie wizyty w pol-
skim domu — polska norma grzecznościowa wymaga, aby zaproponować 
każdemu, kto odwiedza nasz dom przynajmniej coś do picia, a prowadzenie 
pertraktacji w akcie częstowania (często do skutku) oraz niezliczone zachęty 
do dalszego konsumowania są elementami konwencji. Charakterystyczna dla 
Francuzów chęć poszanowania czyjejś prywatności może czasami stanowić 
barierę w składaniu wizyt domowych i swobodnym przyjmowaniu serdecz-
nych gestów gospodarzy. Ponawianie zachęt może być dla nich kłopotliwe.

• Komplementowanie i przyjmowanie komplementów przez Polaków — 
we Francji panuje zasada równości w kontaktach społecznych, więc dziwne 
może wydawać się skrępowanie jakie wywołują u Polaków komplementy. 
Polacy z reguły podejmują polemikę z komplementującym, która ma na celu 
umniejszenie własnej wartości.

• Tradycja wznoszenia polskich toastów, które charakteryzują się stałą zachę-
tą gospodarza do wspólnego picia alkoholu. W oczach Francuzów może to 
być uznane za niestosowne, ze względu na odmienny sposób zachowania 
przy stole we Francji.

• Używanie zdrobniałych i nieoficjalnych form imion typu: Anna — Anka, 
Ania, Aneczka z zaznaczeniem sytuacji, w których mogą być stosowane.

Ważne jest różnicowanie polskich dni świątecznych. Warto zaznaczyć, które 
z nich mają charakter religijny, a które państwowy; jakie obrzędy bądź obchody 
są z nimi związane; które dni są wolne od pracy, a które są dniami świąteczny-
mi nieuprawniającymi do wzięcia w pracy dnia wolnego. Można zwrócić uwagę 
na święta, które występują zarówno w Polsce jak i we Francji, ale przypadają w in-
nym terminie, jak na przykład Dzień Matki — w Polsce 26 maja, we Francji ostat-
nia niedziela maja lub pierwsza niedziela czerwca. W przypadku świąt związanych 
z rocznicą wydarzeń historycznych: Święto Niepodległości 11 listopada czy roczni-
ca bitwy pod Grunwaldem warto podać kilka faktów historycznych, które uzasad-
nią, dlaczego dana rocznica jest ważna dla Polaków.

Przy okazji omawiania wydarzeń historycznych, można wspomnieć o znanych 
Polakach, którzy związani byli lub są z Francją, np. Adam Mickiewicz, René 
Goscinny, Maria Skłodowska-Curie, Roman Polański. Ciekawą propozycją byłaby 
zachęta do zapoznania się z nazwiskami Polaków spoczywających na paryskich 
nekropoliach: Père-Lachaise, Montmartre i Montparnasse, a także w podparyskim 
Montmorency. Są to osoby tak znane i zasłużone dla polskiej historii, że biogram 
każdej z nich mógłby posłużyć za materiał dydaktyczny na zajęcia.

Istnieje również mnóstwo polskich fenomenów kulturowych, które na pewno Fran-
cuzów zainteresują i zachęcą do pogłębiania wiedzy o Polsce. Oto kilka przykładów:

• Polski komiks: Kajko i Kokosz; Kapitan Żbik; Tytus, Romek i A'Tomek; Kwa-
piszon — ze względu na popularność komiksu we Francji, jest to ciekawa 
propozycja dla fanów opowieści obrazkowych;
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• Legendy i podania polskie, wierzenia Słowian — mogą to być zagadnienia 
interesujące ze względu na popularność we Francji festiwali prezentujących 
tradycyjną sztukę, muzykę i rzemiosło, np. Międzynarodowy Festiwal Sar-
dany (pokazy tańca katalońskiego) czy festiwal celtycki.

• Polskie festiwale filmowe i kino polskie — ze względu na dużą ilość fran-
cuskich festiwali i ogromną popularność jaką się cieszą. Polskie kino nie 
jest dobrze znane we Francji, ale należy pamiętać o dwóch polskich filmach 
nagrodzonych Złotą Palmą w Cannes, czyli o Pianiście Romana Polańskie-
go i o Człowieku z żelaza Andrzeja Wajdy. Mogą one stać się pierwszymi 
krokami na drodze do poznania polskiej kinematografii.

• Wiersze Juliana Tuwima: Abecadło, Lokomotywa, Okulary, Ptasie Radio, 
Spóźniony słowik — są to utwory znane i lubiane przez wiele pokoleń Po-
laków, stanowią zatem ważną część polskiej kultury. Poza tym są świetnym 
ćwiczeniem fonetycznym, dla osób francuskojęzycznych, polecanym mię-
dzy innymi przez Władysława Miodunkę w jego książce pt. Prononciation 
polonaise pour les francophones.

Powyższe przykłady to jedynie propozycja i wskazanie obszarów kultury, które 
mogą być interesujące dla Francuzów ze względu na ich doświadczenia kulturowe. 
Przedstawienie wiedzy o kulturze naszego kraju na lekcjach polskiego nie może 
ograniczać się do wskazywania podobieństw i różnic między Polską a Francją, 
ale na pewno będzie to dobry punkt wyjścia do zaprezentowania Francuzom bogactwa 
polskiej kultury.

Aleksandra Bajerska
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Komunikacja niewerbalna



Kamila Kubacka 
Uniwersytet Łódzki

CO MÓWI LEKTOR, A CO KOMUNIKUJE?

GESTY RĄK, DŁONI I PALCÓW ORAZ ICH SZCZEGÓLNE MIEJSCE 
W KOMUNIKACJI NA LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

Słowa kluczowe: gesty, gestologia, komunikacja werbalna, komunikacja niewerbalna

Za pomocą rąk, dłoni lub samych palców możemy przekazywać dowolne infor-
macje — prawdziwe lub nieprawdziwe, świadome i nieświadome, zależne oraz nie-
zależne od mowy. Oprócz wspomagania wypowiedzi słownych, ruchy rąk stano-
wią również autonomiczne komunikaty, niekiedy ważniejsze i bardziej wiarygodne 
od przekazu werbalnego. Dlatego też większość ludzi obserwuje ruchy wyłącznie 
kończyn górnych, odbiera treści przekazywane niewerbalnie i na tej podstawie oce-
nia swojego rozmówcę.

Gesty definiowane są jako ruchy ciała (lub poszczególnych części ciała) wyko-
rzystywane w komunikacji międzyludzkiej w celu oddania określonych idei, inten-
cji bądź uczuć [Knapp i Hall, 2000, s. 315] lub też jako: duże i małe ruchy dłoń-
mi i rękami, które komunikują znaczenia w społeczeństwie lub kulturze [Samovar 
i Mills, 1998; za: Leathers, 2008, s. 182]. Kendon z kolei używa pojęcia ‘gestykula-
cja’ w celu scharakteryzowania sytuacji komunikacyjnej, w której to poszczególne 
części ciała biorą czynny udział w przekazie informacji, wspierając przekaz słowny. 
Badacz jest również zdania, że

jasna i skuteczna komunikacja wymaga synchronizacji rodzaju i natężenia znaczeń 
komunikowanych werbalnie, wokalnie i za pośrednictwem ciała. Aby zrozumieć rolę gestów 
w synchronizowanej komunikacji […], musimy pojąć znaczenie frazy gestykulacyjnej 
jako rdzenia ruchu posiadającego jakąś jasno określoną formę, którą poprzedza ruch 
przygotowujący, a po której następuje ruch, który albo wycofuje kończyny do pozycji 
spoczynkowej, albo zmienia ich pozycję, aby rozpocząć nową frazę gestykulacyjną.

[Kendon, 1986, s. 24‒45, za: Leathers, 2007, s. 100]

Warto wspomnieć o pracy, która stanowi jedną z pierwszych prób opisu gestów 
— Gesture and Environment z 1941 r., autorstwa Efrona. Zyskała ona ogromną 
popularność, głównie ze względu na drobiazgowość opisu poszczególnych gestów 
i uwzględnienie podłoża kulturowego, wcześniej pomijanego.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.17

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.17
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Szerokie zainteresowanie ruchami ciała w drugiej połowie XX wieku doprowa-
dziło ostatecznie do stworzenia nowej dyscypliny humanistycznej, jaką jest ‘gesto-
logia’ — nauka badająca gesty i ich percepcję. Na przestrzeni lat badacze zajmujący 
się mową niewerbalną pogrupowali gesty, wyróżniając wiele kategorii, wśród któ-
rych pojawił się m.in. podział Ekmana i Friesena na gesty autonomiczne, niezależ-
ne od mowy, zwane ‘emblematami’, zależne od mowy, inaczej zwane ‘gestami ilu-
stracyjnymi’, towarzyszące komunikatowi słownemu, a także na ‘wskaźniki emocji’ 
(ekspresji), ‘regulatory konwersacyjne’ i ‘adaptory’.

Gesty, szczególnie gesty rąk, pełnią wiele istotnych funkcji.
Mogą zastępować mowę (w trakcie rozmowy albo wtedy, gdy z jakichś względów nie 
możemy posługiwać się językiem mówionym), regulować przepływ i rytm interakcji, 
przywoływać uwagę odbiorcy, kłaść nacisk na określone informacje werbalne, uzupełniać 
i wyjaśniać komunikat słowny, charakteryzować i utrwalać treść przekazu lub antycypować 
nadchodzące informacje.

[Knapp i Hall, 2000, s. 317]

Mnogość wymienionych funkcji wiąże się również z częstością, ilością i wi-
docznością wykonywanych gestów. 

Ze względu na „widoczność” i przykuwanie uwagi odbiorcy, ręce zyskują szcze-
gólne miejsce w nauczaniu, zwłaszcza w nauczaniu języka obcego. Za pomocą okre-
ślonych gestów można nie tylko wprowadzać nową leksykę, ale również niektóre 
zagadnienia gramatyczne (np. użycie czasu przeszłego). Knapp i Hall są zdania, że:

kiedy mówimy, z reguły korzystamy z gestykulacji, starając się oddać i wzbogacić 
treść naszego przekazu. Nasze gesty mogą charakteryzować nie tylko konkretne 
obiekty, ale także ulotne i abstrakcyjne pojęcia. Przykładowo ruchy wskazujące mogą 
być pomocne w identyfikacji osób, miejsc lub przedmiotów stanowiących temat 
wypowiedzi. Przedmiot wypowiedzi może znajdować się w bezpośrednim otoczeniu 
konwersacyjnym, ale także w znacznej odległości. Gesty kreślące w powietrzu kształt 
przedmiotu lub oddające ruch, a także gesty definiujące zależności przestrzenne między 
opisywanymi obiektami pomagają odbiorcy dokonać wizualizacji cech kojarzonych 
z przedmiotem wypowiedzi.

[2000, s. 329]

Biorąc pod uwagę różne gesty i funkcje, jakie pełnią w interakcji między uczest-
nikami dyskursu, postanowiłam sprawdzić udział gestów w komunikacji między 
lektorem i grupą studentów oraz wpływ tych gestów na nauczanie języka polskie-
go jako obcego. W tym celu w 2010 roku w Studium Języka Polskiego dla Cudzo-
ziemców UŁ przeprowadziłam badania polegające na obserwacji m.in. ruchów rąk, 
dłoni oraz palców, wykonywanych przez lektorów (9 kobiet i 3 mężczyzn) w ciągu 
dziewięćdziesięciominutowej lekcji języka polskiego w dwunastu grupach cudzo-
ziemskich na różnych poziomach zaawansowania językowego1. Na tej podstawie 

1 Spośród wspomnianych dwanaściorga lektorów ośmioro pracowało z grupami cudzoziemców, 
uczących się języka polskiego od października (poziom A), dwoje z grupami polonijnymi (poziom 
B/C), jeden z grupą wschodniosłowiańską (poziom B1/B2) i jeden z grupą studentów, którzy odbyli 
pięciomiesięczny kurs języka polskiego (poziom B1).

co mówi lektor, a co komunikuje?
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wyróżniłam osiem kategorii odmiennych gestów lub też ich zespołów, przekazują-
cych informacje istotne z punktu widzenia glottodydaktyki.

Pierwsza kategoria dotyczy pojedynczego sygnału niewerbalnego, jakim jest 
uniesienie ugiętych w łokciach rąk na wysokość klatki piersiowej, skierowa-
nych wewnętrzną stroną w kierunku studentów, z dłońmi ułożonymi pionowo. Gest 
ten odnotowałam u czterech lektorów, ale na oznaczenie różnych treści. U pierw-
szego z nich pojawił się dwukrotnie podczas jednej lekcji i towarzyszył wypowie-
dziom werbalnym: „Zaraz”, „Zaczekajcie, zrozumcie dobrze”2. Podobna interpre-
tacja występuje u Knappa i Hall, którzy sądzą, iż uniesione ręce, zwrócone wnę-
trzem w kierunku adresata stanowią sygnał zapewnienia: „Pozwól mi wyjaśnić…” 
lub „Nie denerwuj się”. U drugiego lektora trzymanie rąk w tej pozycji z dodatko-
wym ruchem w przód i w tył oraz z szeroko rozstawionymi palcami obu dłoni, to-
warzyszyło pytaniom skierowanym do studentów. Nauczyciel zadawał kilka pytań 
na raz i gest ten miał na celu chwilowe zatrzymanie odpowiedzi studentów, tak, 
aby udało mu się najpierw przekazać zamierzone treści. Działania takie mają swoje 
dobre strony — studenci, wstrzymywani przez nauczyciela, mają możliwość wcze-
śniejszego przemyślenia swoich odpowiedzi, dzięki czemu jest szansa, że ich wy-
powiedzi będą spójniejsze i pozbawione znacznej ilości błędów.

U trzeciego lektora znak ten był następstwem innego gestu, który pojawił się za-
raz po zdaniu: „Obie [studentki] są na pierwszym roku”. Lektor wykonywał wów-
czas pionowy ruch prawą dłonią w przestrzeni, przecinając ją na dwie pozorne 
części. Dokonał symbolicznego oddzielenia jednej części zdania od drugiej. Sy-
gnalizował studentom, że chce skupić się wyłącznie na części pierwszej i w tym 
celu zastosował omawiany gest rąk, któremu dodatkowo towarzyszy komentarz: 
„Stop”. Dłonie są zatrzymane na kilka sekund w pozycji wyjściowej, wyraźnie in-
formując adresata komunikatu: „zatrzymaj się”, „na tym należy się skupić”. Takie 
ułożenie rąk i dłoni sugeruje pojawienie się istotnych treści, na które lektor chce 
zwrócić uwagę, i które zamierza wytłumaczyć.

U czwartego lektora natomiast omawiany znak niewerbalny pojawił się w mo-
mencie wypowiadania słów: „Norma – zakres”, a więc na oddzielenie pewnych tre-
ści, raczej jako czynność przemieszczenia, o której wspominał Borg [2011]. Nie niósł 
za sobą żadnych nowych treści, nie informował o niczym studentów, odnosił się wy-
łącznie do wypowiadanych słów, wspomagając przekaz werbalny.

Gestem korespondującym wymową i intencją z omówionym ułożeniem rąk jest 
uniesienie palca wskazującego (prawej ręki, co prawdopodobnie było związane 
z praworęcznością tych osób) na wysokość twarzy. Uniesiony palec, podobnie jak 
uniesione ręce, przekazuje podobną informację odbiorcy — po pierwsze oznacza 
komunikat: ‚zatrzymaj się”, „stop”, po drugie nakazuje rozmówcy zastanowienie 
się nad podjętą kwestią, przemyślenie jej oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wy-

2 Wszelkie cytowane w referacie komunikaty towarzyszące różnorodnym gestom są wypowiedzia-
mi autentycznymi. Stanowią one materiał własny, zebrany podczas badań w SJPdC UŁ w 2010 roku.
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powiedź werbalną. Może to być również próba powstrzymania interlokutora, przed 
przejęciem roli mówcy.

Sygnał ten powtórzył się u siedmiorga badanych. Pięcioro z nich wyrażało 
w ten sposób prośbę lub nakaz, sugerujące studentom zachowanie większej czujno-
ści w danym momencie lekcji. Zwykle pojawiał się wraz z komunikatem słownym, 
np.: „Pamiętajcie! To jest ta forma — na policję”, „Dlaczego muszę iść do lekarza? 
Bo bolą mnie oczy”. W drugim przykładzie wyraz „bo” powiedziany jest ze szcze-
gólnym naciskiem, czemu towarzyszyło uniesienie palca wskazującego i zatrzyma-
nie go w powietrzu na dłuższą chwilę.

Knapp i Hall nazywają znaki tego typu gestami przestankowymi, które
akcentują i organizują najważniejsze segmenty wypowiedzi. Segment taki może składać 
się z pojedynczego słowa lub większego fragmentu (np. podsumowanie lub nowy temat). 
Kiedy gesty przestankowe wykorzystywane są do podkreślenia [...] słowa lub frazy, ich 
wystąpienie najczęściej zbiega się w czasie z głównym akcentem fonetycznym

[2000, s. 333]

Komunikaty te zawierały często również przestrogę przed użyciem danego 
przyimka, nieregularną odmianą rzeczownika lub czasownika. Do gestów przestan-
kowych można również zaliczyć omawiane wcześniej uniesienie rąk i zatrzymanie 
ich w momencie mówienia o treściach istotnych. Ten sam gest u dwojga lektorów 
oznaczał już nieco inną informację — stanowił przestrogę, przed nieprawidłowym 
użyciem formy lub zwracał uwagę na błędny tok rozumowania, czego dopełnie-
niem był komentarz: „Poczekaj, uważaj, posłuchaj uważnie, ponieważ nie masz ra-
cji”. Dzięki zastosowaniu przekazu niewerbalnego lektor nie musiał przerywać wy-
powiedzi studenta, aby wskazać mu błąd składniowy, gramatyczny czy leksykalny. 
Wystarczyło, że w danym momencie uniósł palec, aby student zrozumiał, że w jego 
odpowiedzi pojawiła się błędna forma. Miał on również możliwość natychmiasto-
wej autokorekty wypowiedzi. Co niezwykle istotne, był w stanie samodzielnie od-
naleźć właściwą formę i zastąpić błędną odmianę poprawną.

Dwoje lektorów stosowało ten gest w momencie zadawania pracy domowej, 
co może świadczyć o jej dużym znaczeniu podczas lekcji. Poprzez uniesienie palca 
wskazującego nauczyciel manifestował informacje istotne, o których należy pamię-
tać, na które trzeba zwrócić uwagę.

Palec wskazujący ułożony poziomo, równolegle w stosunku do podłoża służył 
również niektórym lektorom (dwie osoby) do wskazywania konkretnych studen-
tów, m.in. w celu uzyskania od nich odpowiedzi ( „Czy chcesz czytać pracę domo-
wą?”, „Jak się dzisiaj czujesz?”, „Kim jest jej ojciec?” ) czy poproszenia o podej-
ście do tablicy. Wszyscy badani najczęściej stosowali wyprostowaną rękę z otwar-
tą dłonią. Niekiedy gestowi temu towarzyszyło skinienie lub też kiwanie głową. 
U różnych nauczycieli znak ten pojawił się 10–20 razy w ciągu jednej lekcji, tak-
że w innych kontekstach. Osoba prowadząca zajęcia mogła w ten sposób szybko 
i łatwo wyjaśnić niektóre treści, nie do końca zrozumiałe dla studentów, np. lektor 
wskazywał na konkretne osoby z klasy, przy okazji omawiania różnicy pomiędzy: 
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„moją/twoją/swoją…”: „Ty kochasz swoją matkę, ale on kocha twoją dziewczynę” 
— wskazywał na chłopców, siedzących w pierwszej ławce.

Użycie palca wskazującego podczas dowolnej rozmowy budzi liczne kontro-
wersje wśród badaczy. Niektórzy doszukują się w jego ekspozycji cech osobowych 
samego nadawcy, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. P. Turchet przypisuje 
palcu wskazującemu istotną rolę w każdym etapie życia człowieka. Początkowo, 
w okresie dziecięcym, przy użyciu palca wskazującego dziecko pokazuje konkret-
ne osoby i przedmioty. Następnie jego rola ulega zmianie.

W szkole dziecko podnosi palec, gdy nauczyciel wywoła jego imię: palec wskazujący staje 
się oznaką jego tożsamości. Już w przedszkolu dziecko uczy się podnosić palec wskazujący, 
żeby powiedzieć Ja. […] Ja jest afirmacją, ale także oznaką autorytetu w afirmacji. […] 
Musimy ściśle określić na której strefie ciała spoczywa palec wskazujący, żeby uchwycić 
nastawienie umysłu osoby wykonującej ten gest.

[2006, s. 58‒59]

Zdaniem Ch. Eisler-Mertz palec wskazujący uosabia samorealizację, dumę, roz-
wój własnych możliwości i siłę przywódczą [1998, s. 76]. Z kolei Wołowik wskazuje 
na dwie interpretacje tego znaku. Pierwsza, gdy palec jest uniesiony pionowo ku gó-
rze, oznacza według niego przejęcie roli wychowawczej, dydaktycznej. W połącze-
niu z wypowiedzią werbalną nadaje jej pouczający, moralizatorski ton. Druga, gdy 
palec wskazujący jest uniesiony w pozycji poziomej, odnosi się do częstego gestu, 
stosowanego przez dowódców, kaznodziei i działaczy politycznych. Skierowany do 
tłumu palec wskazujący sprawia, iż każdy ze słuchaczy myśli, że mówca zwraca się 
właśnie do niego. Podobny gest na lekcji jest nie na miejscu [1998, s. 109].

Z kolei Allan Pease mało pochlebnie wyraża się o nadawcy takiego komunika-
tu niewerbalnego, a sam wyciągnięty palec wskazujący uważa za jeden z najbar-
dziej irytujących gestów, jaki osoba mówiąca może wykorzystać w czasie rozmowy, 
szczególnie gdy wybija rytm przemowy [2001, s. 34]. Collins jeszcze inaczej po-
strzega ten gest. Dla niego

palec wskazujący skierowany w stronę rozmówcy — to oręż w ręku osobnika atakującego, 
próbującego w ten sposób zwiększyć celność i siłę uderzeniową swoich argumentów. 
Ta niewerbalna broń używana jest często podczas zażartych polemik. Wnętrze dłoni — 
zakryte wówczas — świadczy, że właściciel palca pilnuje się, aby nie odsłonić swoich słabych 
punktów.

[2002, s. 40]

W obliczu tak różnych, skrajnych opinii, nie można jednoznacznie uznać, 
że gest ten jest wyrazem despotyzmu, tyranii i dominacji jego nadawcy. Nie moż-
na też zakwalifikować go do uprzejmych i pożądanych gestów, szczególnie w glot-
todydaktyce. Lektor nieustannie musi mieć na uwadze przede wszystkim istnienie 
różnic kulturowych, które warunkują interpretację poszczególnych sygnałów cia-
ła polskiego nauczyciela. Knapp i Hall zauważyli, że nie ma takiego gestu, który 
byłby jednakowo interpretowany we wszystkich krajach świata. Lektor, stosujący 
komunikaty niewerbalne, powinien więc używać ich z pełną świadomością i od-
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powiedzialnością. Student, którego wskazał nauczyciel palcem, może czuć się nie-
zręcznie, nieswojo, a nawet postrzegać takie zachowanie za przejaw negatywnych 
emocji nadawcy lub nawet agresji. Dlatego zamiast tego wieloznacznego gestu le-
piej jest stosować znacznie bezpieczniejszy wariant otwartej, wyciągniętej w stro-
nę rozmówcy dłoni. Lektorzy zdają się o tym pamiętać, gdyż, jak pokazały badania 
wszyscy stosują ten gest w omawianym tu kontekście, niektórzy jednak zamien-
nie z palcem wskazującym. Warto byłoby wyeliminować ten sygnał niewerbalny 
na rzecz użycia dłoni, przynajmniej kiedy chcemy kogoś wskazać. W innym kon-
tekście uniesienie palca może przynieść pozytywny, pożądany przez lektora rezul-
tat (np. zwrócenie uwagi studentów na istotne informacje).

Dodatkowym problemem zdaje się być użycie omawianego gestu, w celu po-
chwały studenta. Gest staje się więc dość niejasny, mało precyzyjny, niezrozu-
miały, gdyż oznacza skrajne informacje: pochwałę i krytykę, a także przestrogę. 
To dodatkowy czynnik, który sugeruje zaniechanie częstego stosowania omówio-
nego znaku niewerbalnego.

Kolejną kategorię stanowią znaki niewerbalne rąk, towarzyszące wyliczeniom. 
Odnotowałam dwa główne sposoby wyliczeń za pomocą rąk lub też samych palców, 
stosowane bardzo często przez dziewięciu lektorów. Pierwszy sposób to wylicza-
nie kolejnych treści za pomocą palców jednej dłoni, zaczynając od kciuka. Dłoń 
jest wtedy ułożona zwykle w pozycji poziomej. Wyliczenia tego typu stosowało 
aż ośmioro spośród dziewięciorga lektorów. Często towarzyszyło temu wyliczanie 
słowne: „Po pierwsze, po drugie…”, choć nie zawsze. Niekiedy samo uniesienie 
kciuka było informacją dla studentów, że podanych przykładów może być więcej niż 
jeden i lektor prosi o podanie ich większej liczby, np. prowadzący prosił studentów 
o wymienienie przymiotników określających rzeczownik „studia”: „Jakie są studia? 
— ciężkie, trudne, ale ciekawe…” lub inny przykład: „Uczymy się języka polskie-
go, hiszpańskiego…” itd. Niektórzy nauczyciele szczególnie lubią ten sposób wy-
mieniania kolejnych informacji — u jednego z lektorów pojawił się on ok. 30 razy, 
w ciągu dziewięćdziesięciominutowej lekcji. Drugi gest stosowany przez trzech lek-
torów podczas wyliczeń to zakreślanie dłonią okręgów w przestrzeni. Ręka była 
przy tym ugięta w łokciu, dłoń sztywna, palce złączone. Każdy kolejny ruch okręż-
ny, wykonywany przez rękę, odpowiadał następnemu przykładowi, podawanemu 
przez lektora. U jednego z nich powtarzał się on pięciokrotnie w czasie zajęć, przy 
jednoczesnym komentarzu słownym: „po pierwsze…, po drugie…,”.

Oprócz wymienionych wyżej sposobów wyliczeń, pojawiają się jeszcze trzy, 
o których warto wspomnieć. Pierwszy, stosowany przez dwoje lektorów, odnosił się 
do konkretnej wypowiedzi werbalnej. Nauczyciele przy pomocy wyciągniętego pal-
ca (przy zaciśniętej pięści), wskazywali poszczególne osoby, znajdujące się w sali, 
w tym również na siebie, chcąc przypomnieć odmianę czasowników, np. „ja…, ty…, 
on…”. Czynność ta powtarzała się ok. 5–8 razy u poszczególnych lektorów. Drugi, 
również jednokrotny, przypominał dzielenie przestrzeni na mniejsze fragmenty. 
W tym celu lektor układał lekko ugiętą rękę z usztywnioną dłonią pionowo, w sto-
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sunku do podłoża i wykonywał nią pionowe, szybkie, dynamiczne ruchy, dzieląc 
przestrzeń na małe odcinki. Każdy z odcinków odpowiadał jednemu przykładowi, 
podawanemu przez lektora. Gest ten wykonywany był ok. 10 razy w ciągu jednej 
lekcji. Trzeci sposób to przechylanie dłoni raz na jedną, raz na drugą stronę, przy 
czym każdej zmianie pozycji towarzyszył jeden przykład. Następnie przy kolejnych 
ruchach dłoni, dochodziły rytmiczne ruchy ciała na lewą i na prawą stronę.

Inną, odnotowaną przeze mnie kategorię, stanowi charakterystyczny ruch pra-
wej ręki do tyłu, za prawe ramię, pojawiający się u trojga lektorów. W ten niewer-
balny sposób tłumaczyli oni użycie czasu przeszłego. Wykonując ruch dłoni za sie-
bie, a tym samym zagarniając przestrzeń znajdującą się przed nimi do tyłu, jakby 
od razu pokazywali, że czynność, o której mowa, jest już za nimi, jest czynnością 
minioną, przeszłą. Studenci niemal natychmiast właściwie rozpoznali znaczenie 
gestu, który później funkcjonował jako sygnał autonomiczny, np. na przypomnie-
nie lub zwrócenie uwagi studentom, także przy indywidualnym tworzeniu przez 
nich zdań w czasie przeszłym.

Ciekawym i dość niekonwencjonalnym znakiem ciała było pocieranie rąk lub 
samych palców jednej ręki o siebie. Sam gest pocierania palców mógłby wska-
zywać na mówienie o pieniądzach lub interesach, gdyż taka interpretacja jest zako-
rzeniona w europejskiej kulturze, ale w sytuacji lekcji szkolnej nie miałaby uzasad-
nienia. Omawiane gesty, choć pojawiły się zaledwie u trojga lektorów, były użyte 
w różnych kontekstach. U dwojga z nich pojawił się ok. 10 razy podczas jednych 
zajęć, a więc stosunkowo często, zważywszy na to, że nie niósł za sobą większego 
znaczenia semantycznego. Mogłoby się wydawać, że pocieranie dłoni było zaled-
wie próbą pozbycia się pyłu z kredy, jednak trwało to zdecydowanie zbyt długo i po-
jawiało się zbyt często, aby przyjąć taką interpretację za jedyną i słuszną. Bardziej 
prawdopodobne wydaje się tu pozorne pocieranie rąk, w celu chwilowego ich zaję-
cia, skupienia uwagi na czym innym, podczas rozmowy ze studentami. Jest to typo-
wy przykład ‘czynności przemieszczenia’.

Pocieranie palców u trzeciego lektora miało już odmienne znaczenie, niż 
w dwóch pozostałych przypadkach. W tej sytuacji gest uległ drobnym modyfika-
cjom: ręka lektora była uniesiona na wysokość twarzy, co może świadczyć o próbie 
wyeksponowania tego znaku niewerbalnego przez jego nadawcę. Gest był świado-
my, celowy, a jego adresat miał go dostrzec i odpowiednio zinterpretować. Ponadto 
opatrzony został komentarzem lektora: „To jest mało konkretne”. Kontekst, w ja-
kim pojawił się znak niewerbalny, jest tu zdecydowanie odmienny od wcześniej-
szych. Przede wszystkim sygnał ten pełnił dodatkową funkcję, zyskał znaczenie nie 
tylko dla samego lektora, lecz również dla studentów. Lektor uruchamia przekaz 
nie tylko werbalny, ale i niewerbalny, aby uzmysłowić studentom, że oczekuje in-
nej, bardziej precyzyjnej odpowiedzi.

Zaprezentowane tu gesty rąk, dłoni oraz palców posłużyły jedynie do zasygna-
lizowania problemu komunikacji niewerbalnej zachodzącej pomiędzy lektorem 
i grupą cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego. Jednocześnie 
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stanowią część znacznie obszerniejszych badań nad mową ciała i jej funkcjonowa-
niem w dydaktyce języka polskiego jako obcego.

Podsumowując powyższe rozważania na temat różnych treści przekazywanych 
przez ręce, warto zastanowić się nad tym, co mówimy na lekcji języka polskiego 
jako obcego, a co komunikujemy naszym ciałem. Większość badaczy jest zdania, 
że komunikacja niewerbalna jest ważniejsza od słownej, ponieważ prezentuje fak-
tyczne stany emocjonalne interlokutorów oraz rzadziej dopuszcza możliwość prze-
kazywania nieprawdziwych informacji oraz nieszczerych intencji.

Jeśli jednak pewnych gestów zaczniemy używać intencjonalnie i świadomie, 
niewątpliwie możemy poprawić jakość kształcenia, a także zwiększyć jego efektyw-
ność. Dzięki konsekwentnemu, częstemu stosowaniu jednoznacznych gestów mo-
żemy w bardzo łatwy i przystępny dla studentów sposób wytłumaczyć zagadnienia 
gramatyczne, leksykalne, a nawet fonetyczne. Co więcej, dzięki powtarzaniu wybra-
nych znaków ciała studenci przez skojarzenia wizualne szybciej będą zapamiętywać 
i utrwalać pożądane przez nas informacje. Z czasem możliwe będzie nawet wyeli-
minowanie komentarza słownego, który niejednokrotnie zakłóca lub burzy strukturę 
wypowiedzi słuchacza (np. przypominanie o użyciu czasu przeszłego zamiast teraź-
niejszego). Komunikacja niewerbalna może również z powodzeniem wspomagać 
proces powtarzania zrealizowanego już materiału na lekcji języka polskiego jako 
obcego (np. wyliczenia na palcach).
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ZROZUMIEĆ OBCOKRAJOWCA

MOWA CIAŁA UWARUNKOWANA KULTUROWO
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Paznokcie, rękaw płaszcza, buty, nogawki, zgrubienia na palcu wskazującym i kciuku, 
wyraz twarzy, mankiety koszuli, ruchy — każda z tych rzeczy wyraźnie świadczy o tym, 
czym zajmuje się dany człowiek. To nie do pomyślenia, żeby wszystko to razem wzięte 
nie doprowadziło kompetentnego detektywa do rozwiązania każdej sprawy.

[Pease, 2010, s. 21]

Genialny detektyw Sherlock Holmes w rozwiązywaniu zagadek kierował się de-
dukcją. Takie stwierdzenie nasuwa się na samą myśl o tej postaci. Jednak przy bliższej 
obserwacji stwierdzić należy, że nie mamy do czynienia z ‘dedukcją’ a ‘abdukcją’. Ter-
min wywodzi się z filozofii Charlesa Peirce’a, ukuty na oznaczenie procesu budowania 
wyjaśnień. Ów proces rozumowania polega na tworzeniu najbardziej prawdopodobnych 
wyjaśnień z określonego zbioru faktów. Wydawać by się mogło, że termin ‘dedukcja’ 
jest tożsamy z ‘abdukcją’. Różnica jest jednak znaczna. Dedukcja polega na wyprowa-
dzaniu wniosków z tego, co jest nam dobrze znane. Natomiast abdukcja jest procesem 
wyjaśniania tego, co jest nam już wiadome. Nawiązanie do tej myśli filozoficznej jest 
uzasadnione przy opracowywaniu tematu związanego z komunikacją niewerbalną.

W obecnym świecie ludzie coraz częściej porozumiewają się poprzez cyber-
przestrzenie. Relacje międzyludzkie, w tradycyjnej formie rozumienia, tracą swą 
prymarną formę. Aby poprawnie zrozumieć sygnały wysyłane przez nadawcę, na-
leży być bacznym obserwatorem. Niczym „komunikacyjny detektyw” z bogatym 
bagażem doświadczeń w poznawaniu ludzkiej natury, jesteśmy w stanie sprostać 
nowym wyzwaniom rzucanym przez coraz to ciekawsze sposoby przekazywania 
treści. Uzmysłowienie tego, co się dzieje z drugim człowiekiem, okazuje się być 
prostym mechanizmem, który polega na dopasowaniu obrazów i dźwięków w da-
nym środowisku, a następnie wyciągnięciu prawdopodobnych wniosków. Niestety, 
w dużej mierze ludzie widzą tylko to, co sądzą, że widzą. Stąd konkluzja — aby po-
prawnie zinterpretować wiadomość, niezbędna jest szeroka wiedza. Wśród czynni-

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.18

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.18


137

ków warunkujących kreację indywidualnego obrazu świata każdego z nas, można 
wymienić m.in.: narodowość, klasę, status społeczny, wykształcenie, język, poglądy 
polityczne, religię, rasę, płeć biologiczną i płeć kulturową (gender). Wpływ wymie-
nionych wyżej elementów widoczny jest we wszystkim, co mówimy, robimy i sły-
szymy. Aby jednak zrozumieć innych, najpierw powinniśmy poznać własne prefe-
rencje wynikające z kultury, w której przyszło nam funkcjonować. Taka postawa 
okazuje się być istotna szczególnie w takich czasach, jakie mamy obecnie, gdy po-
pulacja nawet małych miast różnicuje się etnicznie, narodowościowo.

Musi istnieć jakiś język, który odbywa się bez słów. (…) Jeśli nauczę się rozszy-
frowywać ten język bez słów uda mi się rozszyfrować świat [Coelho, 2012, s. 17]. 
Językiem tym jest mowa ciała, którą zdefiniować można jako zespół niewerbal-
nych komunikatów nadawanych i odbieranych przez ludzi na wszystkich niewerbal-
nych kanałach jednocześnie. Swoją problematyką obejmuje: wygląd fizyczny, gesty, 
wszelkie ruchy ciała, mimikę twarzy, ruch oczu, głos, zachowania dotykowe, prze-
strzenne. Nie zawiera gestów, które zawierają słowa, np. język migowy. Komuni-
katy niewerbalne przekazują informacje dotyczące stanów emocjonalnych, intencjo-
nalnych, są nośnikiem oczekiwań wobec rozmówców. Dzięki nim dowiadujemy się 
o temperamencie interlokutora, jego statusie, pochodzeniu itd. Nadawane są i odbie-
rane najczęściej na poziomie nieświadomym. Mogą być również nadawane i odbie-
rane świadomie.

Kluczem do odczytania mowy ciała jest zrozumienie stanu emocjonalnego 
współrozmówcy podczas słuchania, co i w jaki sposób mówi. Odszyfrowując kody, 
pamiętać należy o kontekście i sytuacji, w których jest on używany. Ostatnimi cza-
sy obsesyjnie zajmujemy się słowem mówionym, sztuką prowadzenia prawidłowej 
konwersacji. Niesamowite jest jednak to, że większość z nas nie uświadamia sobie, 
że nasze ciało wysyła niemalże cały czas  liczne sygnały. Dlaczego ten poziom po-
rozumiewania się jest tak istotny? Spoglądając na wyniki badań amerykańskiego 
psychologa Alberta Mehrabiana [zob. Oberska, 2012], odpowiedź wydaje się być 
jednoznaczna. Badacz odkrył, że w procesie komunikacji międzyludzkiej 7% in-
formacji przekazują słowa a pozostały skład procentowy wypełniają komunikaty 
pozawerbalne (38% brzmienie głosu, 55% mowa ciała). 

Przedmiotem dyskusji wielu naukowców jest określenie podłoża występowa-
nia i kształtowania sygnałów niewerbalnych. Wychwytując dany gest czy postawę, 
można zastanowić się, czy jest on wrodzony, genetyczny, czy wyuczony kulturowo. 
Ostatni z wymienionych determinantów stanowi oś, wokół której oscylować będą 
moje dalsze rozważania.

Przebywając w obcym kraju należy uszanować obyczaje i tradycje jego miesz-
kańców. Mowa ciała, wpisująca się w zwyczaje danej kultury często jest interpreto-
wana zupełnie inaczej niż w Polsce. Najprostszym przykładem jest kiwanie głową 
informujące o potwierdzaniu lub zaprzeczeniu czegoś, które w Bułgarii stosowane 
jest odwrotnie niż w pozostałych państwach. Podobnie mlaskanie podczas posiłku, 
może być odebrane jako brak ogłady albo jako dowód ukontentowania gospodarza.

zrozumieć obcokrajowca. mowa ciała uwarunkowana kulturowo
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Bardzo dobitnie wpływ kultury na zachowanie pozawerbalne przedstawia hi-
potetyczna sytuacja: Chcesz kupić dom. Oglądasz dokładnie każde pomieszczenie. 
Docierasz do łazienki. Ze zdumieniem odkrywasz, że w wannie znajduje się naga 
kobieta, zszokowana zaistniałą sytuacją. Jak zareaguje na to niespodziewane spo-
tkanie? Jeżeli byłaby to Amerykanka lub Angielka przykryłaby jedną ręką piersi, 
a drugą narządy płciowe. Szwedka natomiast zasłoniłaby jedynie krocze. Muzuł-
manka ukryłaby twarz w dłoniach, kobieta z Sumatry osłoniła kolana, podczas gdy 
Samoanka — wyłącznie pępek [Pease, 2010, s. 137].

Co się dzieje, kiedy spotykają się ze sobą przedstawiciele różnych kultur? Nie-
znajomość lokalnych nawyków niewerbalnych może wprawić w zdumienie, zakło-
potanie a nawet doprowadzić do nieintencjonalnej obrazy. Po pierwsze, różnie się 
witamy. Brytyjczykom, Australijczykom, Nowozelandczykom, Niemcom, Ame-
rykanom czy Polakom, gest podania dłoni towarzyszy przy powitaniu jak i poże-
gnaniu. Przedstawiciele różnych kultur ściskają dłonie kilkakrotnie w ciągu dnia, 
np. Francuzom zajmuje to ok. trzydzieści minut w ciągu dnia. Mieszkańcy Indii 
i pozostałych krajów azjatyckich jak również arabskich, mogą przytrzymać nieco 
dłużej dłoń już po uścisku. Niemcy i Francuzi potrząsają przy tym dłoń dwa razy, 
Brytyjczycy do pięciu a Amerykanie nawet do siedmiu [Tamże, s. 144]. Mieszkań-
cy Fidżi gestów powitalnych nauczyli się stosunkowo niedawno, bo w XIX wieku. 
Ceremonia ta nad wyraz dobrze została przez nich przyjęta. Podczas spotkania, Fi-
dżyjczyk potrafi przez cały czas konwersacji trzymać dłoń swojego interlokutora, 
od czasu do czasu energicznie nią potrząsając. Z kolei w Maroku gesty towarzyszą-
ce powitaniu potrafią trwać długo. Wynika to stąd, że mieszkańcy tego afrykańskie-
go kraju, oprócz potrząsania dłońmi, przykładania ich do klatki piersiowej, mogą 
wysławiać swoich najbliższych. Jeżeli rodzina jest liczna, czas tego spotkania może 
się znacznie wydłużyć [Mowa ciała, etykieta i gesty..., 2011].

Przy powitaniu pojawia się i inna czynność — pocałunek w policzek — gdzie 
Skandynawom wystarczy jeden, większość Francuzów preferuje dwa, z kolei Holen-
drzy, Belgowie, Arabowie czy Rosjanie całują się trzykrotnie [Pease, 2010, s. 144].

Powitania, pocałunki należą do tych czynności, w których niezbędny jest do-
tyk ze współrozmówcą. Antropolodzy wymieniają kultury „dotykowe” i „bezdo-
tykowe” [Agryle, 1999, s. 55‒56]. Obecnie dostrzega się dominację tego drugiego 
z wymienionych typów. Zdaniem psychologów, ludzie preferujący dotykowe formy 
obcowania z innymi, są zdecydowanie bardziej asertywni, bezpośredni i życzliwi 
od tych nastawionych jedynie na formę wzrokowego kontaktu. Dotykiem przekazu-
je się znacznie więcej niż samym spojrzeniem [Hall, 1997, s. 82]. W kręgu kultury 
amerykańskiej czy brytyjskiej, tego typu kontakt ogranicza się do najbliższego gro-
na, przede wszystkim rodziny. Częściej posługują się komunikatami werbalnymi, 
np. podczas powitania: hi, hallo, how are you? Rzadko pojawia się w takiej sytuacji 
uścisk dłoni, nie mówiąc o bliższym kontakcie, typu przytulenie, poklepanie po ra-
mieniu. Kontakt cielesny traktuje się jako intymne doświadczenie (głównie ograni-
czone do kontaktów seksualnych), coś wstydliwego [Paleczny, 2007, s. 107]. Inaczej 
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sytuacja przedstawia się w kulturach mniej sformalizowanych, którą kształtują więzi 
rodzinne, tradycja (np. Latynosi). W pewnych kręgach kulturowych dopuszczalne 
jest dotknięcie ręki rozmówcy, by mu coś zakomunikować. Są i takie społeczeństwa, 
w których mężczyźni całują się na powitanie, publicznie trzymają za ręce, podczas 
gdy w innych takie postępowanie utożsamiane jest z przejawami homoseksualizmu. 
Francuzi czy Włosi uwielbiają się dotykać. Brytyjczycy stronią od takich nawyków. 
Wyjątek stanowią rozgrywki piłki nożnej. Kiedy zawodnik zdobywa punkt, wszyscy 
się cieszą, poklepują, ściskają, całują. Możliwe jest to wyłącznie na boisku. W kra-
jach arabskich takie zachowania funkcjonują na innych zasadach. Publiczne oka-
zywanie uczuć płci przeciwnej nie jest mile widziane w Maroku. Nie dziwi jednak 
nikogo okazywanie sobie sympatii w obrębie tej samej płci. Podobnie jak w Arabii 
Saudyjskiej, gdzie na ulicach często spotkać można spacerujących mężczyzn trzyma-
jących się za rękę. To forma wyrażania szacunku. Na tego typu obraz natrafić można 
odwiedzając Baku, stolicę Azerbejdżanu. Jedną z form manifestacji przyjaźni jest 
obejmowanie siebie, chodzenie pod rękę. W żadnym wypadku nie jest to traktowane 
jako przejaw skłonności homoseksualnych. Ci z kolei wyróżniają się w inny sposób: 
tylko oni ubierają krótkie spodenki, sportowe buty lub sandały [Jakubowska, 2012].

Eskimosi bardzo rzadko się obejmują. Miłość i przywiązanie wyrażają poprzez 
dotykanie się nosami. Bywa tak, że delikatnie się nimi stykają, bądź jeden z partne-
rów swoim nosem, ruchami okrężnymi porusza się wokół nosa drugiego. Samoań-
czycy swoje uwielbienie względem ukochanej osoby, wyrażają przez przyciśnięcie 
policzka do policzka [Davis i in., 2001, s. 143].

Ken Cooper, doktor medycyny, twórca pojęcia ‘aerobik’, przeprowadził badania 
dotyczące częstotliwości dotykania się w różnych krajach. Jego wyniki są zaskakujące: 
liczba dotyków na godzinę w Portoryko wyniosła sto osiemdziesiąt, w Paryżu sto 
dziesięć, Florydzie dwa a w Londynie zero.

Wśród całej gamy gestów, którymi posługujemy się na co dzień, są i te najbar-
dziej popularne pod względem globalnym. Bliżej przeanalizuję interpretacje i im-
plikacje kulturowe trzech z najpopularniejszych gestów dłoni: ,,kółka”, uniesione-
go kciuka oraz znaku V.

„kółko”

Zostało rozpowszechnione na początku XIX wieku przez amerykańskie cza-
sopisma. Było efektem tendencji do stosowania skrótowych postaci powszech-
nych sformułowań, poprzez używanie pierwszych liter wyrażenia. ,,Kółko” należy 
odczytywać jako niewerbalny odpowiednik OK, który można rozszyfrować jako: 
1) ‘wszystko w porządku’, ang. all correct, często zapisywane w postaci fonicznej 
oll correct; 2) przeciwieństwo terminu ‘nokaut’, ang. knockout, w skrócie KO. Inna 
teoria mówi, jakoby skrót ten pochodził od Old Kinderhook — miejsca urodze-
nia prezydenta Stanów Zjednoczonych Martina Van Burena, który pierwsze litery 
od tej nazwy użył w swojej kampanii wyborczej [Pease, 2010, s. 149].
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Powszechnie gest ten jest zrozumiały w krajach anglojęzycznych, jednak dzięki 
ekspansji amerykańskich programów i filmów emitowanych w programach telewi-
zyjnych wielu narodów, jest on zrozumiały powszechnie. Są jednak kraje, gdzie gest 
ten ma inne źródło, a co za tym idzie inne znaczenie. Znajomość różnic kulturowych 
okazuje się niezbędne przed popełnieniem gafy, sytuacji nieświadomego obrażania 
czy lekceważenia. W Europie i Ameryce Północnej oznacza OK, czyli ‘wszystko 
w porządku, świetnie, doskonale, jestem zadowolony’; w krajach śródziemnomor-
skich, Rosji, Brazylii, Turcji jest symbolem otworu, zniewagą na tle seksualnym, ge-
stem określającym osoby homoseksualne; w Tunezji, Francji i Belgii równoznaczny 
jest z zerem, czymś bezwartościowym, mało istotnym; natomiast w Japonii oznacza 
pieniądze, monety. Nie trudno popełnić komunikacyjne, ale i kulturowe zarazem 
faux pas, wykorzystując ten gest w nieodpowiedniej sytuacji. Poczynił tak w latach 
pięćdziesiątych Richard Nixon. Wygrawszy wybory prezydenckie odwiedził Ame-
rykę Łacińską, w ramach załagodzenia napiętych stosunków z jej mieszkańcami. 
Opuszczając samolot, pokazał zebranemu tłumowi właśnie gest OK i był zdumio-
ny, widząc reakcję tłumu. Został całkowicie zdyskredytowany poprzez wyzwiska, 
gwizdy. Prezydent nie był świadom lokalnych zwyczajów mowy ciała, gdzie gest 
kółka został odczytany jako zniewaga, obelga.

unieSiony kciuk

Gest ten w krajach, gdzie były silne wpływy imperium brytyjskiego, tzn. Australia, 
Stany Zjednoczone, RPA, Singapur czy Nowa Zelandia, posiada trzy różne odczytania:

1. jest powszechnie stosowany przez podróżujących autostopowiczów do 
zatrzymania auta, co i w Polsce i całej Europie się przyjęło;

2. oznacza OK ‘wszystko w porządku’;
3. kiedy towarzyszy mu gwałtowny ruch w górę traktowany jest jako obelga, 

wówczas odczytuje się go jako ‘nie chcę cię widzieć’, ‘odejdź stąd jak 
najszybciej’.

W Grecji kciuk wypchnięty do przodu, oznacza podobnie obelgę i brak chęci 
na jakąkolwiek komunikację. Wystawiony kciuk wykorzystywany jest jako oznaka 
władzy. Często widzi się wystający kciuk z kieszeni marynarki, czy spodni, co odczy-
tywać można: ‘czuję się wywyższony, mam nad tobą przewagę’. Silny akcent na ten 
układ widać w kulturze angielskiej, gdzie np. na fotografiach Książę Karol uwiecz-
niony jest w takiej pozie, z kciukiem wystającym z kieszeni. W języku angielskim 
z gestem tym wiąże się wiele zwrotów językowych, umotywowanych tym, że kciuk 
jest najsilniejszym palcem.

znak V

Gest swoje pochodzenie zawdzięcza angielskim łucznikom, którzy w dawnych 
czasach używali tych dwóch palców, aby strzelać z łuku. Krąży stwierdzenie, jakoby 
dla zagorzałego łucznika nie był większego upokorzenia, jak dostać się do niewo-
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li i w formie kary pozwolić odrąbać palec środkowy i wskazujący [Pease, s. 152]. 
Mniej hańbiące było zawiśnięcie na szubienicy. Z czasem, gest V wykorzystywany 
był przez Brytyjczyków jako sygnał prowokujący podczas bitew, skierowany do wro-
ga i oznaczał tyle co: ‘Zobacz, wciąż mam palce i mogę strzelać’ [Tamże, s. 152].

Gest ten w Australii, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii interpretuje się jako 
stwierdzenie wulgarne. Dodać należy, że sygnał odbierany w ten sposób następu-
je wtedy, kiedy wnętrze dłoni skierowane jest do wewnątrz w kierunku ciała wy-
konawcy. Tak ułożona dłoń w Stanach Zjednoczonych jest ilustratorem liczebnika 
dwa, w Niemczech oznacza zwycięstwo a we Francji — pokój. Z kolei wnętrze dłoni 
skierowane na zewnątrz powszechnie uznawane jest za symbol zwycięstwa, w Grecji 
przeciwnie — jako inwektywa.

Znak V oznaczający ‘zwycięstwo’ (ang. victory) swoje spopularyzowanie 
zawdzięcza Winstonowi Churchillowi, który użył go podczas II wojny światowej 
w omawianym spectrum semantycznym. Jedynie w Anglii gest ten, ukazany 
od zewnętrznej strony dłoni, ma bardzo obelżywe znaczenie.

Krajem, w którym mowa ciała jest na tyle rozwinięta, że dzięki niej możemy się 
bez trudu porozumieć, są Włochy. Mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego w swoim nie-
werbalnym komunikowaniu, są nadzwyczaj ekspresyjni. Żywej gestykulacji czy mi-
miki nie należy traktować zatem jako zwykłego „wymachiwania” rękami czy gryma-
sami. Jest to bowiem swoistego rodzaju kod, za którym stoją określone zdania i słowa. 
Chcąc przerwać Włochowi jego rozbudowana wypowiedź opartą na wymachiwaniu 
rąk, należy złapać go za uniesione ręce i pociągnąć je w dół. Pozycja mowy ciała jest 
uwarunkowana społecznie. Jest na tyle istotna, iż została wielokrotnie zilustrowana 
i opisana w wielu publikacjach. Odpowiednie opisy odnajdziemy m.in. w wielu pod-
ręcznikach akademickich służących do nauki kultury oraz języka włoskiego. Wybiera-
jąc się do Włoch warto, poznać podstawową paletę gestycznych zachowań.

Jak się okazuje, wpływ otoczenia, kultury, w której się wychowujemy, ma istotny 
oddźwięk w naszych niewerbalnych komunikatach. Błędna kulturowa interpretacja 
mowy ciała może stać się powodem wielu kłopotliwych sytuacji. Zatem zanim po-
chopnie wyciągnie się wnioski dotyczące czyjegoś zachowania, gestów, należy wziąć 
pod uwagę to, skąd dana osoba pochodzi. Kultura, w której przyszło nam żyć i funk-
cjonować jest ogromnym pokładem wiedzy na temat drugiego człowieka. Otwarcie 
się na nowe doznania, może okazać się kluczem do komunikacyjnego sukcesu. Każ-
dy człowiek jest indywidualnością. Dopiero w zbiorowości widać cechy wspólne. 
Aby wyraźniej zaznaczyć odrębność jednej grupy od drugiej, często posługujemy 
się uogólnieniami dotyczącymi kobiet, mężczyzn, grup etnicznych. Niejednokrotnie 
na obcokrajowca spoglądamy przez pryzmat stereotypów. Pamiętać należy, że wyjąt-
ki od reguły nie są pustym frazesem a rzeczywistością. Stąd na swojej drodze może-
my spotkać małomównego Włocha, rywalizujące kobiety, bezpośredniego Japończy-
ka czy głośnego Szweda.

zrozumieć obcokrajowca. mowa ciała uwarunkowana kulturowo
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Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest zbadanie zagadnienia, jakim jest szeroko rozu-
miana komunikacja niewerbalna. Bazą materiałową, na podstawie której opraco-
wałam zagadnienie, jest program Dzień Dobry TVN.  Do analizy wybrałam tylko 
niektóre odcinki programu.

Postanowiłam wykazać, iż znaki niewerbalne są nieodłącznym elementem 
dialogu „twarzą w twarz” i tworzą z mową zintegrowany komunikat. Podejmu-
jąc ten temat, chcę podkreślić kontekstualne znaczenie gestów oraz opisać funkcje 
i cele komunikacyjne, jakim te zachowania służą. Analizie poddałam wybrane pro-
gramy, emitowane od listopada 2010 roku do końca stycznia 2011 roku.

Wyodrębnienie komunikacji niewerbalnej z języka ogólnego

Zacznę od wyodrębnienia komunikacji niewerbalnej z języka ogólnego. Jej wy-
stępowanie ściśle wiąże się z odmianą mówioną języka i wynika z faktu, iż w roz-
mowie język bardzo często nie wystarcza jej uczestnikom do przekazania wszyst-
kich treści. Wówczas komunikacja niewerbalna staje się bardzo ważnym kanałem 
przekazu informacji.

Wariant oficjalny i nieoficjalny języka mówionego

Kazimierz Ożóg wydziela w ramach języka mówionego wariant oficjalny oraz 
wariant nieoficjalny, czyli język potoczny [2006, s. 85‒98]. Według niego wa-
riantem oficjalnym posługujemy się w sformalizowanych sytuacjach publicznych 
lub towarzyskich. Z kolei w kontaktach codziennych, prywatnych, rodzinnych uży-
wany jest powszechnie wariant nieoficjalny, czyli język potoczny. Celem moich 
badań było udowodnienie, iż zachowania niewerbalne występują w obu wariantach 
polszczyzny. Różni je tylko stopień zintensyfikowania zjawiska oraz świadoma sa-
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mokontrola uczestników interakcji w kontaktach oficjalnych w celu pożądanego 
wykorzystania mowy ciała.

Cechy komunikacji mówionej twarzą w twarz

Kazimierz Ożóg i Franciszek Nieckula wyróżniają trzy czynniki, które w za-
sadniczy sposób determinują komunikację mówioną „twarzą w twarz” (ang. face 
to face): dialogowość mowy, spontaniczność procesu mówienia, oraz sytuacyjność 
[Tamże; Nieckuła, 2006, s. 99‒113].

Dialogowość mowy wynika z bezpośredniego kontaktu nadawcy z odbior-
cą i polega na przemienności ról mówiącego i słuchającego. Bezpośredni kon-
takt rozmówców powoduje, że w odmianie ustnej bardzo ważną rolę odgrywa-
ją kody: kinezyczny (ruchowy), proksemiczny (związany z odległością między 
uczestnikami) oraz prozodyczny (czyli wokaliczny).

Spontaniczność tekstów mówionych wynika z braku ich wcześniejszego 
przygotowania i konieczności natychmiastowego reagowania. Charakterystyczne 
dla tych tekstów są tzw. potoki składniowe, czyli ciągi zdań lub wyrażeń luźno 
ze sobą powiązanych. Kategoria spontaniczności nie obejmuje tekstów ustnych od-
twarzanych, np. anegdot, żartów, tekstów folklorystycznych. Są to teksty repro-
dukowane, gdyż nadawca wcześniej je przygotował lub się ich nauczył. Z wypo-
wiedzią spontaniczną często związana jest korekta, co wiąże się z tym, że słowo 
biegnie szybciej niż myśl, częściej myślimy o czymś innym, a o czym innym mó-
wimy, zaczynamy pewne zdanie wypowiadać, ale nie kończymy go.

Trzecim czynnikiem wpływającym na kształt wypowiedzi ustnych jest sytu-
acyjność rozumiana szeroko jako otoczenie aktu mowy. Składa się na nią m.in.: re-
lacja między osobami dialogu (lub polilogu), miejsce aktu mowy, temat dialogu 
czy parametry socjalne rozmówców: ich wiek, płeć, zawód, pochodzenie, wiedza 
o świecie, cechy fizyczne i psychiczne. Sytuacyjność aktu mowy sprzyja szerokie-
mu zastosowaniu elipsy.

Jerzy Bartmiński i Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska [2009] wyróżniają 
dodatkowy element determinujący komunikację mówioną „twarzą w twarz”, 
czyli gestyczność. I to właśnie gestyczność jest przedmiotem moich badań. Mówienie 
jest sposobem somatycznego (od grec. soma ‘ciało’) zachowania się człowieka, 
a tekst werbalny jest składową tekstu zachowaniowego. Komunikacja face to face 
pozwala na zaktywizowanie najbardziej elementarnego kodu gestycznego, czyli kodu 
kinezycznego (grec. kinesis ‘ruch’). Elementy gestyczne współtworzą ze słowami 
jednolity całościowy komunikat ustny.

Typy komunikacji niewerbalnej

Istnieją trzy główne kody komunikacyjne: kod prozodyczny (‘wokaliczny’), kod 
kinezyczny (‘ruchowy’) i kod proksemiczny.
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Na kod wokaliczny1 składają się: intonacja, siła głosu, przedłużanie niektórych 
głosek (iloczas), barwa głosu, tempo mówienia czy pauzy. Intonacja to strona ryt-
miczno-melodyjna wypowiedzi, informuje ona odbiorcę o rozczłonkowaniu wy-
powiedzi oraz wyraża stosunek emocjonalny mówiącego do wygłaszanego komu-
nikatu. Tempo mówienia, rytm i barwa głosu także przekazują dodatkowe sensy, 
zwykle natury emocjonalnej.

Proksemika jest związana z odległością między rozmawiającymi. Odległość 
niewielka jest charakterystyczna dla kontaktu nieoficjalnego, poufnego, z kolei od-
ległość większa charakteryzuje kontakt oficjalny, sformalizowany.

Kodem, któremu w badaniach poświęciłam najwięcej uwagi jest kod kinezycz-
ny. Kinezyka bada, w jaki sposób człowiek za pomocą gestów przekazuje informa-
cje, jest to zatem mowa ciała. Szacuje się, że ludzie za pomocą mowy ciała przeka-
zują około 60–70-ciu procent informacji. W ramach kinezyki wyróżnia się mimikę 
twarzy (czyli ekspresywność twarzy), ruchy i kierunek spojrzeń, gesty, postawę ciała 
i haptykę, czyli dotyk. Mimika może służyć różnym celom. Za jej pomocą można in-
tensyfikować uczucia, dezintensyfikować je (pomniejszać), neutralizować (nie oka-
zywać uczuć) lub maskować (tłumić ekspresję).

Cechy i funkcje komunikacji niewerbalnej

Przejdę teraz do omówienia cech i funkcji komunikacji niewerbalnej. Pierwsze 
próby opisu i charakterystyki komunikacji niewerbalnej traktowały ją jako „dodatek” 
do komunikacji słownej. Zatem miała ona niejako ilustrować to, co człowiek określił 
słowem. Jednak późniejsze badania (z zakresu psychologii, antropologii i etnologii) 
dowiodły, że bardzo często komunikacja niewerbalna „wyprzedza” komunikację 
słowną, a nawet może nie mieć z nią nic wspólnego (niespójność gestów i przekazu 
słownego). Wielu badaczy twierdzi wręcz, że w pierwszych latach swego rozwoju 
człowiek komunikuje się z otoczeniem głównie kanałem niewerbalnym.

Zachowania niewerbalne cechują się między innymi następującymi właściwo-
ściami [Załazińska, 2006, s. 69‒70]:

1. Jesteśmy w nie zaangażowani w toku konwersacji bez przerwy.
2. Pozostają poza świadomością zachowania — „dzieją się” bez udziału myśli.
3. Gesty samodzielnie nie istnieją, nie mają znaczenia, są zależne od kontekstu, 

a zatem nie są konwencjonalne. Dodatkowo są one uwarunkowane kulturowo!
4.  Są zintegrowane z zachowaniami.

1 Robert Andrzej Dul w artykule pt.: Komunikacja niewerbalna w teorii i badaniach stosuje okre-
ślenie parajęzyka, które jest szersze znaczeniowo niż pojęcie subkodu wokalicznego. Parajęzyk obejmu-
je dwie kategorie. Pierwszą są właściwości głosowe, na które składają się te same elementy, co na sub-
kod wokaliczny u Ożoga. Drugą kategorią są niewerbalne wokalizacje, obejmujące trzy typy zjawisk 
dźwiękowych: 1) charakteryzatory wokalne, np. śmiech, płacz, gwizd itp.; 2) wokalne kwalifikatory, 
np. intensywność głosu, jego rozciągłość itp.; 3) wokalne oddzielniki, czyli dźwięki lub okresy milczenia 
występujące między wypowiadanymi słowami i zdaniami, np. „hmm”, „tss”, „bzz” itp.
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Jan Andrzej Dul podstawowych przyczyn użycia zachowań niewerbalnych 
w procesie komunikacji upatruje w ograniczoności i niedostateczności dostosowa-
nia języka do wyrażania niektórych treści i doświadczeń o charakterze emocjonal-
nym bądź osobistym. W języku brakuje niekiedy określeń dla jakichś zjawisk, uczuć 
— wówczas kanałem przekazu informacji stają się zachowania niewerbalne, posiadają-
ce ogromną zdolność komunikacji. Dul [1995, s. 43‒68] jako zasadnicze funkcje komu-
nikacji niewerbalnej podaje:

 ¾ preartykulacja idei i znaczeń,
 ¾ inicjowanie i przekaz informacji,
 ¾ pobudzanie wyobraźni,
 ¾ maskowanie uczuć,
 ¾ przekaz treści ukrytych i subtelnych.

D. Leathers [2007, s. 33–37] wskazuje zaś na takie funkcje komunikatów nie-
werbalnych, jak:

 ¾ przekazywanie informacji,
 ¾ regulowanie interakcji,
 ¾ wyrażanie emocji,
 ¾ tworzenie metakomunikacji,
 ¾ kontrolowanie sytuacji społecznych,
 ¾ kształtowanie i kierowanie wrażeniami.

Typologia gestów

Przedstawię teraz typologię gestów, według której porządkowałam zgromadzo-
ny materiał i będzie to pierwsza semiotyczna klasyfikacja gestów, przeprowadzona 
w 1969 r. przez Paula Ekmana i Wallace’a Friesena, a opisana przez Anetę Załaziń-
ską [2006]. Według niej wyróżniamy:

1. Emblematy, które mogą zastąpić elementy lingwistyczne, będące niewerbal-
nymi substytutami konkretnych słów (np. machamy komuś zamiast powie-
dzieć „do widzenia”).
a) Wypowiedź prowadzącego — Roberta Kantereita z odcinka pt. Choro-

ba pocałunków z dn. 10.01.2011 r.: Ciii… Cicho… Weź łyka herbaty… 
GEST: palec wskazujący przyciąga do ust i kieruje gest do współpro-
wadzącej program. ZNACZENIE: konwencjonalny gest nakazujący za-
chowanie ciszy; ma bezpośredni werbalny odpowiednik — słowo cisza.

b) Wypowiedź gościa — Emiliana Kamińskiego z odcinka pt. Koniec 
zdobywania po ślubie? z dn. 24.01.2011 r.: Na kolana, chodź…, siadaj 
na kolana. GEST: przywoływanie palcami dłoni (kogoś). ZNACZENIE: 
niewerbalny odpowiednik słów chodź, przyjdź.
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2. Ilustratory, które wspomagają słowa, oferują komentarz do wypowia-
danych słów, stanowią formę wizualizacji rzeczy (np. mówię idź prosto 
i wskazuję palcem).
a) Wypowiedź psycholog z Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" — 

Karoliny Czynsz-Grabiec z odcinku pt. Stuprocentowy rodzic. Stupro-
centowy pracownik z dn. 09.12.2010 r.: A więc on musi się rozpychać 
łokciami, a przez to uczy się bardzo wielu rzeczy. GEST: ruch zgiętymi 
w łokciach rękami od siebie „na zewnątrz”; ZNACZENIE: gest obrazu-
jący/ilustrujący wypowiadane słowa, redundantny wobec komunikatu.

b) Wypowiedź gościa — Anny Marii Wesołowskiej z odcinku pt. Prawny 
aspekt nastoletnich ciąż z dn. 18.12.2010 r.: Od trzynastego roku życia 
u nas dziecko odpowiada przed sądem. GEST: palec wskazujący unie-
siony w górę, na wysokość głowy. ZNACZENIE: szczególne podkre-
ślenie informacji, uznanie jej za ważną i zasługującą na wyróżnienie 
spośród innych. Jest to przykład ilustratora mentalnego, czyli obrazują-
cego abstrakty, tworzącego płaszczyznę ideacyjną dialogu [Załazińska, 
2006, s. 117‒118]. Dzięki takim zachowaniom niewerbalnym myśli 
zyskują status rzeczy fizycznej, materialnej, są także komunikowane 
ludzkie idee.

3. Wskaźniki emocji, ujawniają przeżywane stany emocjonalne. Najmocniej 
są wyrażane za pomocą układu mimicznego lub odpowiedniego ułożenia i po-
zycji ciała.
a) Wypowiedź prowadzącego — Marcina Prokopa z odcinku pt. Ratunku! 

Pracuję z samymi kobietami z dn.18.01.2011 r.: Ja bym zabrał głos na-
tychmiast! GEST: uniesienie obu otwartych dłoni do góry, na wysokość 
głowy, palce wyprostowane (gest „poddawania się” ). ZNACZENIE: 
tworzenie z rąk bariery, odsuwanie czegoś, podkreślenie dystansu mó-
wiącego wobec tematu. W tym przypadku gest nie jest spójny z wypo-
wiedzią — wręcz jest jej zaprzeczeniem. Świadczy o rozbieżności wy-
powiedzi i stanu faktycznego.

b) Wypowiedź prowadzącego — Marcina Prokopa z odcinku pt. Miłość na 
odległość z dn. 19.11.2010 r.: Ale okazja czyni złodzieja, przepraszam! 
GEST: uderza wewnętrzną stroną otwartych dłoni o swoje kolana, iro-
nicznie się uśmiecha. ZNACZENIE: przybija jakby wypowiadane sło-
wa, potwierdza ich słuszność, wyraża pewność siebie, a jednocześnie 
swój sceptyczny stosunek wobec słów rozmówcy.

4. Regulatory konwersacji, regulują i organizują interakcję i odnoszą się 
do sposobów używania całego ciała (np. dotykamy kogoś, by zwrócić jego 
uwagę); służą zatem sterowaniu rozpoczęciem, czasem trwania i zakończe-
niem wypowiedzi lub rozmowy.
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a) Wypowiedź gościa — Marcina Żebrowskiego z odcinku pt.: Miłość na 
odległość z dn. 19.11.2010 r.: I podczas tych dni: co będziesz robił? 
Jaki masz następny live? GEST: Prowadząca — Dorota Wellman pod-
nosi dwa złączone palce do góry. ZNACZENIE: jako osoba słuchają-
ca i chcąca zabrać głos w rozmowie, sygnalizuje chęć zabrania głosu. 

b) Wypowiedź prowadzącej — Doroty Wellman z odcinku pt. Dla kobiet 
najważniejsze są pieniądze z dn. 23.11.2010 r.: Jeśli mogę do Małgosi 
Rozenek. Małgosiu, ty miałaś bardzo dobrą pracę, byłaś prawnikiem 
w bardzo dobrej kancelarii i w pewnym momencie życia, z powodu wiel-
kiej miłości, podjęłaś decyzję, że zostaniesz w domu. GEST: Palec wska-
zujący skierowany w stronę konkretnej rozmówczyni. ZNACZENIE: 
Gest potwierdzający werbalny zwrot do gościa, informujący innych 
gości o tym, kto jest konkretnym adresatem oraz obligujący wskazaną 
Małgorzatę Rozenek do skupienia uwagi na wysyłanym komunikacie 
słownym, a także do nawiązania i podtrzymania kontaktu.

5. Adaptatory, które służą do osiągnięcia najbardziej komfortowej dla mó-
wiącego sytuacji konwersacyjnej, świadczą o jego nastawieniu wobec danej 
sytuacji. W ich ramach można wyróżnić autoadaptatory, czyli zachowania 
prowadzące do uregulowania napięcia psychicznego nadawcy. (np. skoro 
puka długopisem / macha nogą — jest zdenerwowany).
a) Wypowiedź prowadzącej — Doroty Wellman z odcinku pt. Ratunku! 

Pracuję z samymi kobietami z dn.18.01.2011 r.: Marku, od ciebie za-
czniemy, […] bo rzeczywiście wszedłeś do gniazda os, same kobiety. 
GEST: Gość — adresat wypowiedzi (tj. Marek) reaguje na zwrot prowa-
dzącej i zmienia pozycję: z wyprostowanej pozycji siedzącej, pochyla 
się w stronę prowadzącej i opiera ręce na kolanach. ZNACZENIE: Wy-
raz zainteresowania i zaangażowania w rozmowę.

b) Wypowiedź prowadzącego — Roberta Kantereita z odcinku pt. Koniec 
zdobywania po ślubie? z dn. 24.01.2011 r.: Co moglibyśmy zrobić, żeby 
sprawić kobiecie przyjemność? GEST: Jeden z zaproszonych gości dra-
pie się po policzku, zmienia pozycję ciała na bardziej komfortową, wy-
godnie usadza się na kanapie, na słowa prowadzącego reaguje uśmie-
chem. ZNACZENIE: gość szuka najbardziej komfortowej pozycji, która 
pozwoli mu na odpowiednie zaangażowanie w interesujący go temat 
rozmowy.

Makro- i mikrosytuacja wywiadu telewizyjnego

Po wykazaniu nieodłączności kodu niewerbalnego od komunikacji werbalnej, 
przejdę do omówienia zależności między specyfiką programu Dzień Dobry TVN 
w kontekście makro- i mikrosytuacji wywiadu telewizyjnego. Wywiad jest przeka-
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zem telewizyjnym. Na sytuację telewizyjną składają się: sytuacja traktowana glo-
balnie, czyli makrosytuacja, i sytuacja traktowana lokalnie, czyli mikrosytuacja. 
Elementy makrosytuacji to: nadawca medialny (stacja telewizyjna lub konkretna 
redakcja programu, bądź osoby w nim uczestniczące, czyli dziennikarz i zaproszo-
ny gość), odbiorca masowy i zachodzące między nimi relacje (podział ról nadaw-
ca – odbiorca). Stacja telewizyjna to zarówno urządzenia techniczne, nakłady fi-
nansowe, jak i liczny personel czy prawne ramy działania. Nadawca zespołowy, 
czyli redakcja to wszyscy, którzy mają wpływ na decyzję o powstaniu przekazu 
i jego udostępnianiu. Jednak musi ona wykorzystywać instytucję medialną, ponie-
waż ta posiada potencjał techniczny. Nadawcą indywidualnym jest dziennikarz/
prezenter, również nieposiadający potencjału technicznego, zatem on także musi 
współpracować z instytucją medialną. Odbiorca jest rozumiany jako zespół osób 
składających się z widzów określonych programów [Sobczak, 2006, s. 46–47].

Mikrosytuację zaś tworzą osoby w studiu, prowadzące rozmowę przed kame-
rami i wchodzące w relacje nadawania i odbierania. Mikrosytuacja jest wpisana 
w makrosytuację telewizyjną, czego wszyscy w studiu są świadomi i co ma niema-
ły wpływ na przekaz.

Po rozpoznaniu sytuacji, jakie mogą się tworzyć w studiu lub w szerszym ukła-
dzie nadawczo-odbiorczym, przejdę do omówienia specyfiki gatunkowej programu 
Dzień Dobry TVN.

1.8. Specyfika programu Dzień Dobry TVN

Dzień Dobry TVN to poranny magazyn (morning show) telewizji TVN, nada-
wany codziennie między 8:30 a 11:00. Trzon programu stanowią rozmowy z za-
proszonymi gośćmi. Inne stałe elementy to kącik kulinarny, relacje reporterów, cy-
kliczne bloki i prognoza pogody. DD TVN zadebiutowało we wrześniu 2005 roku. 

Prymarnie programy telewizyjne należą do sytuacji oficjalnych, co wynika 
z właściwości komunikacji masowej i roli dziennikarza, jednak w przypadku ma-
gazynów śniadaniowych strategia mediów zakłada przełamanie konwencji. Nowa 
strategia kładzie nacisk przede wszystkim na przyciągnięcie widza, zatem mamy 
do czynienia z wtórną nieoficjalnością czy też wtórną spontanicznością.

Umberto Eco [999, s. 174] uważa, że żyjemy w epoce neotelewizji, której waż-
ną cechą jest zachęcenie widza do aktywności, zerwanie z nadrzędnością nadaw-
cy w stosunku do widza, co ma prowadzić do powstania „przestrzeni wspólnego 
biesiadowania”. Prowadzący stają się bliscy widzowi, nie dominują, są swobodni. 
Panuje familiarna forma kontaktu. Konstrukcję i tematykę tego typu programów, 
można opisać stosując takie pojęcia, jak infotainment (hybryda informacji i roz-
rywki), niusyzacja, czy tabloidyzacja mediów. Stąd swoboda w sferze zachowań 
prezenterów i gości, a co się z tym wiąże, szeroka gama gestów i innych subko-
dów komunikacyjnych (np. postaw), będących przedmiotem moich badań.
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Zakończenie

Badania dotyczące zachowań niewerbalnych nie są w polskim językoznawstwie 
mocno ugruntowane, warto jednak zauważyć, że już w czasach starożytnych Kwin-
tylian przekonywał o wartości gestów w interakcji werbalnej. Analiza materiału 
potwierdziła cel moich badań, iż gesty i słowa stanowią całość znaczeniowo-ko-
munikacyjną i należy je badać jednocześnie podczas zdarzenia mownego. Gesty 
są ściśle zintegrowane z myślami mówiącego. Niekiedy zdarza się tak, że zacho-
wanie niewerbalne jest niespójne z wypowiadanymi słowami. Świadczy to o zata-
jonych, prywatnych intencjach mówiącego, który ma na celu ukrycie jakichś in-
formacji, jednak gest demaskuje jego prawdziwy stosunek do poruszanego tema-
tu. Taki nadawca staje się wówczas osobą nie do końca wiarygodną. Ze względu 
na to, że prowadzący kreują program na sytuacje wtórnie nieoficjalne, co zresztą 
wynika z konwencji magazynu porannego, możliwe jest w nim aż takie nagroma-
dzenie zachowań niewerbalnych. Ponadto uczestnicy wybranych przeze mnie pro-
gramów w większości nie byli debiutantami przed kamerami telewizyjnymi, dla-
tego ich gesty były naturalne i spontaniczne, zwłaszcza gdy angażowali się emo-
cjonalnie w przebieg rozmowy. Typ programu nie ograniczał wykonywanych przez 
nich sygnałów ilościowo ani jakościowo. Toteż badanie zagadnienia komunikacji 
niewerbalnej na podstawie DD TVN dostarczyło tylu różnych przykładów. Gdyby 
konwencja telewizji śniadaniowej nie zakładała wtórnej spontaniczności, to uczest-
nicy interakcji zdecydowanie rygorystyczniej staraliby się panować nad swoimi za-
chowaniami. Jednak bardziej formalne wystąpienia rozmówców pozbawiłyby pro-
gram „przestrzeni wspólnego biesiadowania”, a zatem zaburzyłyby formułę telewi-
zji śniadaniowej.

Należy także podkreślić, iż gesty są uwarunkowane kontekstowo i kulturowo. 
Nie można ich uniwersalizować, ponieważ w zależności od kraju dany gest często 
przywołuje zupełnie inne konotacje. Nawet w ramach określonego języka czy krę-
gu kulturowego nie jest możliwe stworzenie jednoznacznego, pełnego inwentarza 
gestów, można jedynie dążyć do wydobycia pewnych dominant lub dystynktyw-
nych ruchów w gestach o określonych funkcjach.
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Literatura i sztuka 
jako elementy bogactwa Europy
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WSPÓŁCZESNA LITERATURA POLSKA 
W TŁUMACZENIACH NA JĘZYK SŁOWIEŃSKI

Słowa kluczowe: literatura polska, przekład, recepcja literatury polskiej w Słowenii, 
współcześni pisarze polscy za granicą

Stosunki kulturowe panujące pomiędzy Polską a Słowenią nie są z pewno-
ścią tak ożywione, jak kontakty z jakąkolwiek inną „dużą” kulturą europejską, 
jak choćby z niemiecką, francuską, angielską, czy rosyjską. J. Heilbron, analizując 
liczbę tłumaczeń z danego języka, zaliczył polski do tzw. języków „półperyferyj-
nych” [Heilbron, 1999, za: Łukaszewicz, 2010, s. 7]. Zapewne język słoweński 
znalazłby się w grupie języków, których tłumaczenia pojawiają się na europej-
skim rynku literackim sporadycznie. Biorąc pod uwagę ogólną liczbę tłumaczeń 
ze słoweńskiego na język polski, można stwierdzić, że język i kultura słoweńska 
w polskiej świadomości kulturowej praktycznie nie istnieją. Przekłady słoweń-
skiej literatury są sporadyczne, nie zawsze trafione pod względem tematycznego 
doboru, a także, co z przykrością należy podkreślić, często spolszczone poprzez 
trzeci język (jak choćby wiersze wybitnego słoweńskiego poety S. Kosovela prze-
tłumaczone z języka francuskiego, por. Piechal, 1973). Odwołując się do klasycz-
nej teorii polisystemów literackich I. Even-Zohara, który zauważył, iż literatura 
przekładowa oddziałuje na literaturę rodzimą i tworzy specyficzny podsystem li-
teracki [por. Bukowski, Heydel, 2009, s. 197‒203], można by rzec, iż twórczość 
polska pozostaje głucha na zewnętrzne bodźce słoweńskie, a literatura słoweńska 
nie daje jakichkolwiek wzorów, idei, czy przesłanek, które znalazłby odzwiercie-
dlenie w literaturze polskiej. Zupełnie inaczej, moim zdaniem, kształtuje się sytu-
acja w Słowenii.

Polskie utwory literackie w kulturowe życie Słowenii wkroczyły już w XVIII 
wieku, kiedy to dokonano pierwszego przekładu z języka polskiego na słoweński1 
[por. Štefan, 1990; Jež, 2010, s. 204]. Od tego czasu można właściwie mówić o ist-

1 O kontaktach polsko-słoweńskich można już mówić w XV i XVI wieku, jednak były one 
sporadyczne [Ostromęcka-Frączak, 1998, s. 165].
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nieniu nieprzerwanych stosunków kulturowych ze Słowenią. Jak zauważa N. Jež 
choć nie zawsze istniał bliski związek między słoweńskim i polskim życiem literac-
kim, to obraz polskiej literatury wciąż dopełniał się w świadomości i w refleksji 
krytycznoliterackiej Słoweńców [2006, s. 67]. Jako jeden z możliwych czynników, 
przyczyniających się do powstania ówczesnego powiązania kulturowego należy 
z pewnością wymienić fakt, iż słoweńska Kraina i polska część Galicji w wyniku 
pierwszego rozbioru znajdowały się wówczas w tym samym organizmie państwo-
wym — Monarchii Austriackiej, a dokładniej w królestwie Galicji i Lodomerii. 
Z pewnością nie bez znaczenia pozostawała również rola wspólnych ośrodków kul-
turowych, np. Lwowa czy Wiednia, do których ściągali wybitni naukowcy z róż-
nych zakątków Monarchii. Jeszcze jednym możliwym powodem polsko-słoweń-
skich powiązań była stosunkowo mocna w owym czasie pozycja literatury polskiej; 
mam tu na myśli przede wszystkim romantyzm i postać A. Mickiewicza. Jak zatem 
widać, polsko-słoweńskie kontakty liczą ponad 170 lat. Ich owocami są przekłady, 
które znaleźć można nie tylko w wydaniach książkowych, ale w różnych czasopi-
smach i periodykach literackich.

Od lat dziewięćdziesiątych na słoweńskim rynku wydawniczym zauważyć 
można spore zainteresowanie polską literaturą. Najchętniej tłumaczone są przede 
wszystkim powieści, co zasadniczo nie odbiega od standardów większości rynków 
wydawniczych. Po latach osiemdziesiątych to właśnie ten gatunek litearcki przeży-
wa prawdziwy renesans. Słoweńskie tłumaczenia polskiej liteartury współczesnej, 
jak najbardziej odzwierciedlają ten stan2. W publikowanych przekładach dominują 
nazwiska popularnych w Polsce pisarzy, nie brak jednak przekładów dzieł, nale-
żących do kanonu polskiej literatury, jak również nowych tłumaczeń, pozycji zna-
nych już słoweńskiemu czytelnikowi wcześniej. Wartym zwrócenia uwagi jest fakt, 
że niektórzy pisarze doczekali sie nawet kilku tłumaczeń swoich książek, i to w do-
datku w wykonaniu różnych tłumaczy. 

Polska proza ukazywała się również w licznych czasopismach literackich, 
najobszerniejszy wybór (łącznie 28 nazwisk) został zaprezentowany w maribor-
skim periodyku „Dialogi” (1996, nr. 5/6), inne wybory zamieszczane były ponad-
to w czasopismach „Literatura” (1991, nr 13), „Mentor” (1999, nr. 8‒10; 2000, 
nr. 1‒3), „Apokalipsa” (2000, nr. 39/40/41; 2004, nr 82) [Kopczyk, 2006, s. 58]. 
Autorzy starszego pokolenia pojawiają się głównie pod auspicjami wydawnictwa 
„Nova Revija”. W 2001 roku „Literatura” (nr. 125/126) opublikowała szeroki wy-
bór utworów polskich autorów, poprzedzony esejem wprowadzającym. W wymie-
nionych czasopismach możemy znaleźć tłumaczenia A. Szczypiorskiego, H. Krall, 

2 Twierdzeniu temu sprzeciwia się M. Kopczyk, w artykule Rozmowy z dystansu..., twierdząc, 
że to właśnie poezja wiedzie prym na słoweńskim rynku wydawniczym. Swoją tezę argumentuje 
względami po pierwsze praktycznymi — jego zdaniem poezja jest łatwiejsza do wydawania, ponieważ 
chętniej wydaje się utwory krótkie, a po wtóre — słoweński rynek wydawniczy zdaniem M. Kopczyka 
jest zdominowany właśnie przez poezję i zapewne z tego względu jest na nią większe zapotrzebowani 
[por. Kopczyk, 2006, s. 57].
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M. Tulli, P. Szewc, J. Rudnickiego, I. Filipiak, O. Tokarczuk, N. Goerke, K. Var-
gi, M. Gretkowskiej, M. Bieńczyka i S. Chwina oraz P. Huellego, który znany jest 
również z wydań książkowych [Kopczyk, 2006, s. 62].

Kontakty pomiędzy słoweńskim i polskim środowiskiem literackim ożywia-
ją również liczne festiwale i spotkania autorskie. Polscy literaci, jak np. Z. Her-
bert czy A. Zagajewski, są laureatami najważniejszej słoweńskiej nagrody Vileni-
ca, przyznawanej w ramach corocznej konferencji organizowanej przez Słoweński 
Związek Pisarzy. Gośćmi słoweńskich spotkań bywają również E. Lipska, K. Ko-
ehler, M. Biedrzycki, M. Baran, M. Melecki, M. B. Kielar [Kopczyk, 2006, s. 62], 
M. Tulli, D. Masłowska i inni.

Do młodszego pokolenia jest przede wszystkim skierowany festiwal Dni po-
ezji i wina. Swoją obecnością zaszczycili go m.in. M. Biedrzycki, E. Sonnenberg, 
K. Siwczyk, J. Podsiadło, T. Pióro, B. Mazel, P. Lekszycki, E. Pasiewicz, a ich wier-
sze weszły w skład antologii prezentującej twórczość uczestników festiwalu.

K. I. Gałczyński jest znany Słoweńcom głównie z przekładów L. Krakara — 
w 1992 roku wydanych zostało 31 wierszy w czasopiśmie literackim „Liryka”. 
W 1976 roku L. Krakar jako pierwszy przygotował reprezentatywny wybór liryki 
J. Kochanowskiego. W tomiku umieszczono 37 wierszy ze zbiorów Pieśni, Frag-
menta, Pieśń świętojańska o Sobótce oraz Treny. W „Liryce” pojawiły się tłuma-
czenia wierszy J. Tuwima, Z. Herberta, Cz. Miłosza i W. Szymborskiej autorstwa 
R. Štefan.

Kolejnym dość dobrze znanym Słoweńcom polskim pisarzem jest W. Gombro-
wicz. Pierwsze tłumaczenie jego twórczości ukazało się już w latach sześćdzie-
siątych — były to dwie nowele z Pamiętnika z okresu dojrzewania (jedna z nich 
przetłumaczona była z języka francuskiego). W 1973 roku K. Šalamun-Biedrzycka 
przetłumaczyła dramat Iwona, księżniczka Burgunda i Operetka, w 1974 natomiast 
Ferdydurke oraz w 1977 roku, do dziś nieopublikowany, Ślub. W 1986 w przekła-
dzie tej samej tłumaczki ukazała się Pornografija. Tłumaczenia W. Gombrowicza 
podjął się jeszcze jeden tłumacz — M. Pavčič, który opublikował dość obszerny 
wybór fragmentów z Dziennika.

Z pewnością jednym z najlepiej znanych słoweńskiemu czytelnikowi polskich 
pisarzy jest Cz. Miłosz, a to nie tylko za sprawą liczny tłumaczeń, ale również 
dzięki wielu pracom biograficznym. Po raz pierwszy usłyszano o nim w Słowe-
nii w roku 1959, ale oczywiście do wzmożonego zainteresowania tym pisarzem 
bezsprzecznie przyczyniła się Nagroda Nobla. Zaledwie w kilka miesięcy po jej 
przyznaniu, ukazały się wiersze w tłumaczeniu K. Šalamun-Biedrzyckiej oraz 
w przekładzie J. Modra fragmenty z różnych powieści m.in. Dolina Issy, Ziemia 
Ulro (opublikowane w ramach serii wydawniczej „Sto powieści”). Jak już wspo-
mniałem, nie brak również opracowań dotyczących pisarstwa Cz. Miłosza, zarów-
no w wykonaniu słoweńskich literaturoznawców (choćby na łamach czasopisma 
„Nova Revija”), jak i tłumaczeń polskich opracowań M. Zalewskiego, A. Fiuta oraz 
J. Zarębskiego [Kopczyk, 2006, s. 59]. Do najważniejszych tłumaczeń Cz. Miło-
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sza należy zaliczyć Somrak in svit, o którym pisałem wcześniej, a także tłumaczeń 
J. Unuk: wybór esejów w Življenje na otokih (1997), Psiček ob cesti (Piesek przy-
drożny, 2001), Pričevanje poezije (2006). W 2007 roku ukazał się Prevzem oblasti 
(Zdobycie władzy, 2007) w tłumaczeniu K. Šalamun-Biedrzyckiej a rok później 
zbiór Zvonovi pozimi (2008) w tłumaczeniu J. Unuk, K. Šalamun-Biedrzyckiej, 
T. Pretnara, R. Štefan, L. Krakara, P. Čučnika i A. Będkowskiej-Kopczyk.

O wiele gorzej reprezentowany jest w Słowenii T. Różewicz, po ostatnim sło-
weńskim wyborze wierszy tego pisarza z 1966 roku, na kolejne tłumaczenie trze-
ba było czekać do 2009 roku, kiedy wydano zbiór Zapisano na vodi. Przez po-
nad 40 lat przerwy w tłumaczeniu tego pisarza wydawane były jedynie pojedyncze 
wiersze w różnych czasopismach literackich w przekładzie R. Štefan i P. Čučnika. 
W ogóle nie są znane Słoweńcom dramaty T. Różewicza.

Niewielkim zainteresowaniem obdarzony został również M. Białoszewski. 
T. Pretnar opublikował jedynie kilka jego utworów. W 2005 roku ukazał się wybór 
wierszy Białoszewskiego w redakcji i tłumaczeniu P. Čučnika. 

Twórczość W. Szymborskiej zasłynęła w Słowenii właściwie dopiero po wyróż-
nieniu poetki literacką nagrodą Nobla. Tomik Semenj čudežev ukazał się w 1997 roku 
i stanowił reprezentatywny wybór wierszy tejże autorki w przekładzie J. Unuk 
i R. Štefan. Ważną pozycją jest również zbiór poetycki W. Szymborskiej Trenutek 
(Chwila, 2005) w tłumaczeniu N. Ježa. Utwory W. Szymborskiej znajdują się rów-
nież na liście obowiązkowych lektur szkolnych.

Prace Z. Herberta ukazały się tuż po przyznaniu mu prestiżowej nagrody sło-
weńskiego Związku Pisarzy Vilenica, tomik zatytułowany został Beli raj vseh mo-
žnosti, a autorami przekładu byli T. Pretnar i N. Jež. W 2003 roku pod egidą eli-
tarnego wydawnictwa Beletrina wyszedł wybór esejów Z. Herberta zatytułowany 
Barbar v vrtu. Wyboru oraz przekładu dokonały J. Šuler-Galos i J. Unuk.

Słoweńscy tłumacze chętnie sięgają również po laureatów literackiej nagrody 
Nike — P. Čučnik przetłumaczył tomik laureta tej nagrody z 2009 roku E. Tkaczy-
szyna-Dyckiego Kamen poln hranila (Kamień pełen pokarmu). 

Ukazały się również dwie antologie polskiej liryki: Dotik duha K. Šalamun-
-Biedrzyckiej oraz Akslop — antologia młodej poezji polskiej w wyborze P. Čučni-
ka. Tłumacz ten jest ponadto autorem przekładów wielu współczesnych polskich 
poetów — spod jego pióra wyszyły tłumaczenia wierszy P. Sommera, M. Świetlic-
kiego i artystyczno-literacki projekt z A. Widemannem (P. Čučnik tłumaczył wier-
sze A. Wiedemanna razem z samym autorem).

Z poetów najnowszych najbardziej popularny jest inny laureat nagrody literac-
kiej Vilenica z 1996 roku — A. Zagajewski. W 1997 roku ukazał się tomik jego 
wierszy w tłumaczeniu N. Ježa, poświęcono mu ponadto artykuły w prasie literac-
kiej. W 2012 roku w ramach akcji Liber.ac Targów Książki Akademickiej na Uni-
wersytecie w Lublanie gościli A. Zagajewski i A. Michnik. Spotkanie to zbiegło 
się w czasie z wydaniem wyboru esejów A. Michnika Iskanje izgubljenega smisla 
w tłumaczeniu T. Podržaj i J. Sławińskiej. Słoweńscy czytelnicy mogli się wcze-
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śniej zaznajomić z twórczością A. Michnika dzięki wydanej w 1997 roku książce 
Skušnajvec našega časa (Diabeł naszego czasu) w tłumaczeniu N. Ježa.

Znany jest również w Słowenii J. Podsiadło — w wyborze i tłumaczeniu 
K. Šalamun-Biedrzyckiej ukazał się tomik jego wierszy, które został entuzjastycznie 
przyjęty, zarówno przez krytykę literacką, jak i samych czytelników.

Ze współczesnych prozaików przekładami na język słoweński może pochwalić 
się niezwykle poczytna autorka O. Tokarczuk. W słoweńskim tłumaczeniu ukazały 
się do tej pory następujące jej książki:

• Dnevna hiša, nočna hiša (2004, Dom dzienny, dom nocny), przełożyła J. Unuk,
• Pravek in drugi časi (2005, Prawiek i inne czasy) w tłumaczeniu J. Šuler-Galos, 
• Beguni (2010, Bieguni) w przekładzie J. Unuk.

Kolejnym polskim autorem, po którego słoweńscy tłumacze chętnie sięgają, 
jest P. Huelle. Spośród jego twórczości w przekładzie na język słoweński ukazały 
się następujące pozycje książkowe:

• Castorp (2007, Castorp),
• David Weiser (2008, Weiser Dawidek), w przekładzie J. Šuler-Galos, 
• Zadnja večerja (2010, Ostatnia wieczerza) w tłumaczeniu J. Unuk.

Inna polska pisarka M. Tulli znana jest Słoweńcom z jednego przekładu książ-
kowego, mianowicie V rdečem (2008, W czerwieni) w przekładzie J. Unuk.

W dzienniku „Delo” ukazało się również jej krótkie opowiadanie Usedlina, 
również w tłumaczeniu Jany Unuk w 2010 (nr 181, s. 19‒20), czasopismo literac-
kie „Literatura” opublikowało natomiast jej opowiadanie Sanje in kamni (Sny i ka-
mienie) w tłumaczeniu J. Šuler Galos (2001, nr. 125/126, s. 80‒87).

A. Stasiuk oprócz licznych tłumaczeń na język słoweński może również po-
szczycić się słoweńską nagrodą literacką Vilenica, którą otrzymał w 2008 roku. 
Polski pisarz i podróżnik w swoich książkach zajmuje się Słowenią, jego wydaw-
nictwo promuje ponadto współczesną prozę polską oraz środkowoeuropejską, wy-
dając m.in. książki słoweńskich autorów, np. Smeh za leseno pregrado J. Virka 
(2007, Śmiech za drewnianą przegrodą), czy Kava antropologa B. Jezernika (2011, 
Kawa), w przygotowaniu jest również Non cogito ergo sum. Arheologija neke šale, 
(2012). W Słowenii ukazały się powieść Devet (2007, Dziewięc), następnie Na poti 
v Babadag (2004, Jadąc do Babadag). Kolejnym tłumaczeniem była książką Ga-
licijske zgodbe (2005, Opowieści galicyjskie). W tłumaczeniu N. Ježa ukazała się 
również książka W. Kuczoka Gnoj (2009, Gnój).

Oprócz wyżej wymienionych nowości w ostatnich latach nadal tłumaczy się 
polską klasykę. Najważniejsze pozycje to przede wszystkim W. Gombrowicz 
Kozmos (2007, Kosmos) w tłumaczeniu N. Ježa i K. Kenda-Jež i Bakakaj (2008, 
Bakakaj) oraz Narkotiki (1993, Narkotyki) S. I. Witkiewicza i Svatba (2004, Wesele) 
S. Wyspiańskiego w przekładzie J. Unuk.
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Do osobnej kategorii zaliczyć można tłumaczenia literatury dokumentalno-be-
letrystycznej. Najczęściej tłumaczonym przedstawicielem tego gatunku jest z pew-
nością R. Kapuścińki, tłumaczony przez N. Ježa: Cesar (1999, Cesarz), Ebenovina 
(2003, Heban), Potovanja s Herodotom (2009, Podróże z Herodotem). 

Niewielkim zainteresowaniem darzy się w Słowenii polską literaturę dziecięcą 
i młodzieżową. Jedynymi przetłumaczonymi książkami są Duh stare hiše, Mati-
ček in lovci na duhove, Dolga pot i Kje si, očka? A. Onichimowskiej (Duch starej 
kamienicy, Maciek i łowcy duchów, Daleki rejs i Gdzie jesteś tatusiu?), Vrbova 13 
D. Wawiłow i N. Usenko (Wierzbowa 13) oraz seria książek detyktywistycznych 
dla dzieci G. Kasdepke, spośród których niektóre zostały opatrzone ilustracjami 
polskich ilustratorek np. A. Krelli-Moch [por. Unuk, 2010].

Z najnowszych tłumaczeń wymienić należy także przekład odważnej powieści 
M. Witkowskiego Lubiewo (2010, Lubiewo). Na słoweński powieść przełożył de-
biutujący tłumacz B. Kern. Inna tłumaczka — T. Jamnik dokonała przekładu dru-
giej powieści M. Witkowskiego Kraljica Barbara (2010, Barbara Radziwiłłówna 
z Jaworzna-Szczakowej). Ta sama tłumaczka wydała również znakomity przekład 
S. Lema Solaris (2010, Solaris) oraz rok później niezwykle głośną w Polsce po-
wieść D. Masłowskiej Poljsko-ruska vojna pod belo-rdečo zastavo (2011, Wojna 
polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną).

W tłumaczeniu K. Piska ukazały się z kolei dwie powieści J. Pilcha: w 2004 
roku Pod mogočnim angelom (Pod mocnym aniołem), a w 2012 roku Seznam pre-
šuštnic (Spis cudzołożnic). W tym samym roku w tłumaczeniu J. Unuk wydano 
jeszcze dwa przekłady: powieść M. Szczygła Gottland (Gottland) oraz wybór po-
ezji Cz. Miłosza Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda.

Powyższa analiza jednoznacznie wskazuje, że literatura polska w Słowenii 
stanowi ważną część literatury obcej. Przekłady twórczości polskich pisarzy są dość 
częste i zróżnicowane pod względem pokoleniowym, tematycznym i językowym. 
Do popularyzacji naszej literatury przyczyniają się również spotkania autorskie, 
festiwale kulturalne oraz inne wydarzenia wspierane przez zarówno stronę polską, 
jak i słoweńską. Sytuacja ta jest znakomitym przyczynkiem do rozpowszechaniania 
polskiej literatury, kultury i języka w Słowenii.
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BOGACTWO KULTUROWE NIEMIEC

ARTYSTYCZNA KONFRONTACJA WIELKICH KOMPOZYTORÓW: 
JAN SEBASTIAN BACH VS. JERZY FRYDERYK HAENDEL 

W KOLACJI NA CZTERY RĘCE PAULA BARZA

Słowa kluczowe: muzyka poważna, literatura niemiecka, rozwój talentu, Bach, Haendel

Mówiąc o bogactwie kulturowym danego kraju, często sięgamy po wielkie dzie-
ła literatury, pamiętając o utrwalonej klasyce. Jednakże bogactwo kulturowe to też 
muzyka, szczególnie muzyka poważna, która coraz częściej schodzi na dalszy plan. 
Obecną niechęć do muzyki poważnej podkreśla także znany kompozytor i krytyk 
muzyczny — Krzysztof Baculewski [2002]. W perspektywie konsensusu warto jed-
nak szukać oryginalnych rozwiązań w postaci połączeń literatury i muzyki. Niemiec-
kiego bogactwa literackiego i jednocześnie muzycznego nie brakuje w twórczości 
Paula Barza. Ten zachodnioniemiecki pisarz i publicysta w swojej kunsztownej ko-
medii Kolacja na cztery ręce przedstawia artystyczną konfrontację dwóch wielkich 
kompozytorów — Jana Sebastiana Bacha i Jerzego Fryderyka Haendla. W związku 
z powyższym, czy można wyobrazić sobie lepsze połączenie, gdy w literackich ra-
mach zamyka się muzyczna historia wielkich osobowości schyłku baroku?

P. Barz, do opisu spotkania kompozytorów w 1747 r. (spotkania, do którego 
de facto nigdy nie doszło) używa konwencji realistycznej oraz kostiumu historycz-
nego, dzięki czemu utwór ma wartość poznawczą — przybliża realia epoki oraz syl-
wetki najsłynniejszych postaci. Szczegółowa analiza daje możliwość przyjrzenia się 
wielu artystycznym problemom, kwestiom — zmuszającym do przemyśleń i nietu-
zinkowych rozstrzygnięć.

1. Determinant(y) talentu artysty
Utwór P. Barza prezentuje sylwetki dwóch wielkich kompozytorów. Łączy ich 

wiek, ojczysty kraj — Niemcy, choroba. Obaj posiadają młodzieńcze wspomnienia 
i życiowe doświadczenia. Jednakże los każdego z nich toczy się zupełnie inaczej. 
Realizują odmienny model bycia muzykiem, wyznają inne zasady dotyczące kom-
ponowania, pracy, rodziny. Każdy z nich jest wielkim indywidualistą, osobowością 
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o niewątpliwym talencie. Talent staje się zatem zjawiskiem bardzo intrygującym. 
Od razu nasuwa się pytanie: Co lub kto kształtuje talent artysty? Jaki jest magicz-
ny czynnik warunkujący osiągnięcie artystycznych szczytów? Jakie jest społeczne 
przekonanie na ten temat? Warto skonfrontować z utworem kilka najpopularniej-
szych odpowiedzi, które pojawiły się w przeprowadzonej ankiecie dotyczącej spo-
łecznego odbioru kształtowania się geniuszu1.

1.1. Uwarunkowania genetyczne
W opinii publicznej to geny stanowią prymarny czynnik wpływający na kształ-

towanie artystycznego geniuszu. Wydaje się to uzasadnione, jeśli odniesie się 
do J. S. Bacha i jego utalentowanej, wielopokoleniowej rodziny. Ponadto, nie-
zwykle często w przekazie ustnym funkcjonują określenia typu: urodzony geniusz 
czy mający wrodzone zdolności kompozytorskie. To powszechne, jednakże bezre-
fleksyjne sformułowania, o czym przekonuje Norbert Elias, podejmując powyższy 
temat w pracy Mozart. Portret geniusza.

N. Elias stwierdza, że jeśli jakiś element strukturalny człowieka nazywamy wro-
dzonym to sugerujemy, że pozostaje on genetycznie uwarunkowany i odziedziczony 
biologicznie w takim samym sensie jak kolor włosów lub oczu [Elias, 2006, s. 76]. 
Zatem, to nie geny przodków miały wpływ na umiejętność twórczą Bacha. Człowiek 
nie ma zapisanych w genach dużych predyspozycji do muzyki. Ponadto, Elias wyja-
śnia, że łatwość komponowania jest raczej wyrazem sublimacyjnego przeobrażania 
naturalnych energii, aniżeli samą energią wrodzoną [Tamże, s. 77].

1.2. Rodzina
Wsparcie rodziny ma bardzo duże znaczenie, ale czy jest najważniejsze? 

W przypadku Bacha odgrywało ono znaczącą rolę. Młody Jan Sebastian wzrastał 
w atmosferze uwielbienia muzyki. W jego rodzinie dzieci uczyły się grać na instru-
mentach, a dorośli nieustannie odbywali próby. Dom był dla niego najlepszą szkołą 
muzyczną, a ojciec i wuj — najlepszymi nauczycielami. Dostawałem baty, kiedy 
nie grałem — zwierza się Bach podczas kolacji z Haendlem [Barz, 1986, s. 82]. 
Zatem dla rodziny Bachów muzyka była najważniejsza. Takie też ideały i wartości 
zostały mu przekazane. Ponadto ukierunkowanie i wspieranie go w podjętych dzia-
łaniach miało duże znaczenie, szczególnie w początkach muzycznej drogi.

W przypadku Haendla sytuacja rodzinna wyglądała zupełnie inaczej. Wycho-
wywał się w rodzinie prawników, gdzie ten zawód zyskiwał szczególny szacunek. 

1 Autorska ankieta, przeprowadzona w 2012 r., z udziałem 50 osób, zróżnicowanych wiekowo: 
od 18 do 64 lat. 68% ankietowanych (34 osoby) zgodziło się ze stwierdzeniem dot. istnienia jednego 
czynnika determinującego talent artysty. Najczęstsze odpowiedzi, jakie pojawiły się w prośbie o jego 
określenie to: geny, wieloletnia nauka, pieniądze, wytrwałość, indywidualizm. Tylko 18% responden-
tów (9 osób) nie zgodziło się z powyższym stwierdzeniem, podkreślając, że nie potrafią wskazać jedne-
go konkretnego czynnika. 7 osób pozostawiło pytanie bez odpowiedzi.
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Młody Jerzy Fryderyk nie miał wsparcia ze strony ojca w związku z rozwojem 
swoich muzycznych zainteresowań. Tak żalił się podczas fikcyjnego spotkania: Ja, 
jako pierwszy i ostatni. Jedyny. Bez spadkobierców. Tylko z ojcem, który kijem usi-
łował mi wybić muzykę z głowy [Tamże, s. 100]. Haendel jednak się nie poddawał. 
Wbrew woli ojca porzucił studia prawnicze i zaczął uczyć się muzyki.

Na podstawie tego krótkiego porównania widać, że duchowe wsparcie rodziny 
ma działanie wspomagające, ale z pewnością nie determinuje artystycznego rozwo-
ju, czego doskonałym przykładem jest postać J.F. Haendla.

1.3. Zasobność finansowa
Historia Haendla dowodzi, że wysoki status majątkowy oraz ważne znajomości 

ułatwiają dostęp do edukacji. Dzięki zamożności Haendlów, (głównie ojca, który 
ostatecznie zgodził się na muzyczne nauki syna i finansował jego prywatne lekcje 
oraz utrzymanie) Jerzy Fryderyk miał szansę przebywać w najlepszych zagranicz-
nych ośrodkach i pobierać nauki od samych mistrzów. Trzeba jednak przyznać, 
iż pomimo nauki u znanych i cenionych nauczycieli oraz światowego obeznania 
jego utwory nie były pozbawione mankamentów.

Z kolei domowa nauka Bacha w żaden umniejszający sposób nie wpłynęła 
na rozwój jego talentu. Co więcej, bez zagranicznych szkoleń i edukacyjnych po-
dróży to właśnie on, Bach, pisze genialne nuty. Haendel dostrzega siłę talentu prze-
ciwnika, przyznaje, że gra on jak jakiś bóg [Tamże, s. 78], co więcej ma świado-
mość, iż ten geniusz większy jest prawie od niego [Tamże, s. 99].

W związku z powyższym zasobność finansowa jest czynnikiem wspomagają-
cym, powoduje większy dostęp do edukacji, umożliwia naukę, której w domu lub 
od bliskich pozyskać nie można. Ułatwia zdobycie wyższego wykształcenia. Trze-
ba jednak zaznaczyć, że wysokie wykształcenie nie jest wyznacznikiem doskonało-
ści dzieła. Niezamożny Bach, bez uniwersyteckiego wykształcenia tworzył genialne 
kompozycje.

1.4. Indywidualne cechy jednostki
W tej złożonej kwestii rozwoju artysty ważnym czynnikiem są także indywi-

dualne cechy: wytrwałość, konsekwencja, determinacja. Cech tych nie brakowało 
Haendlowi, który potrafił przeciwstawić się ojcu. Siła imperatywu tworzenia była 
silniejsza niż wszystkie rodzinne zakazy. I choć nie tworzył idealnie, to na pochwa-
łę zasługuje upór i determinacja z jaką dążył do odkrywania tajników muzyczne-
go świata. Z kolei Bacha cechowały: artystyczny nonkonformizm i konsekwencja. 
Pozostał wierny swoim muzycznym przekonaniom pomimo całej krytyki, która za-
rzucała mu nadmierne zdobnictwo, pompatyczność, zagmatwanie i zbytnie przy-
wiązanie do wychodzącego z mody generałbasu [Sielicki, 2000].

W krótkim podsumowaniu warto podkreślić, że nie ma jednego, konkretnego czyn-
nika warunkującego talent artysty. Nie da się tego jednoznacznie wskazać. To kwestia 
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złożona, zależna od cech jednostki i od czynników społecznych, rodzinnych, finanso-
wych. Czynniki te mogą wspierać, ale nie determinować talent artysty. Na przykładzie 
prezentowanych przez P. Barza kompozytorów widać, że ważne jest zaangażowanie 
jednostki, ale i dostęp do edukacji. A w dążeniu do marzeń — wsparcie i wszelka po-
moc najbliższych.

2. Dwa sposoby traktowania sztuki — życie sztuką i życie ze sztuki
Oni — znakomici kompozytorzy schyłku baroku, wielbiciele odmiennych form 

muzycznych, odsłaniają złożoność i bogactwo muzycznej epoki. Bach preferuje 
mniejsze formy: pisze kantaty, fugi, utwory na organy. Podkreśla, że nie napisał jeszcze 
żadnej opery. Nie pisze oratoriów [Barz, 1986, s. 82]. Z kolei Haendel interesuje się 
wyłącznie większymi przedsięwzięciami, tj. operami, później oratoriami. Różni ich 
także odmienne podejście do kwestii pojmowania i przeznaczenia muzyki. 

2.1. Życie ze sztuki
Bez wątpienia Haendel tworzy doskonałe kompozycje, a przy tym wie jak po-

stępować, by swą twórczość sprzedać, dobrze zarobić i dzięki temu móc godnie żyć. 
P. Barz pokazuje, że muzyka jest dla niego formą utrzymania, sposobem na okazałe 
materialnie życie, na podróże i światową karierę. Już w pierwszej scenie wypowiada 
fundamentalne hasło: Muzyka nie jest żadną nauką. Muzyka to biznes! [Tamże, s. 78] 
On wobec tego staje się artystą — biznesmenem, który świetnie zna wymogi rynku 
i orientuje się, na co obecnie jest popyt. To właśnie dlatego zaczyna tworzyć orato-
ria. Odszedłem teraz od pisania oper, to po prostu przestało się opłacać, wolę robić 
oratoria. Są tanie i mają wzięcie u publiczności [Tamże, s. 82]. Już sam szczegół 
w postaci zastosowanego czasownika robić, (którego w odniesieniu do sztuki używa 
kompozytor) nadaje bardzo instrumentalny ton aktowi tworzenia. Sztuka Haendla 
ma być przede wszystkim zrozumiała, dlatego ważne są dla niego czytelne i jasne 
reguły, które pomagają kształtować muzyczną materię. Miłość kwitnie — dur, śmierć 
nadchodzi — moll i na finał chór [Tamże, s. 104]. Prostota i pewna schematyczność 
powodują, że sztuka jest z łatwością odbierana przez publiczność, która to daje mu 
pieniądze i rozgłos. Dlatego też zadowolenie muzycznych gustów licznej widowni 
jest niezwykle ważne. Podkreśla to również biograf Haendla — Romain Rolland 
w książce Haendel, pisząc, że jego muzyka była dostępna masom, przeznaczona 
dla szerokiej publiczności [1985, s. 146].

Szacunek oraz uwielbienie wśród publiczności to nie wszystko. W Kolacji 
na cztery ręce, Haendel jasno daje do zrozumienia Bachowi, że niezwykle sprzyjają-
cym czynnikiem w pozyskiwaniu finansowych środków ze sztuki jest także przychyl-
ność władzy. Opłacalne jest sprytne kokietowanie jej, komplementowanie, a wszyst-
ko po to, aby osiągnąć zamierzony cel: Wicekróla Neapolu tylko dlatego prosiłem 
o napisanie tych paru nędznych wierszy do mojej Agrypiny, żeby zechciał wystawić 
ją w swoim teatrze [Barz, 1986, s. 95]. albo po to, by dobrze zarobić: Napisałem 
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muzykę z okazji urodzin królowej, chociaż nic nie było mi tak obojętne jak urodzi-
ny tej podstarzałej pannicy… Ale było za to dwieście funtów! [Tamże] Taka postawa 
autora Mesjasza to nie tylko literacka fikcja. Faktem jest, że napisał on zręczny, po-
chlebny utwór — „Odę na dzień urodzin królowej Anny”, która to pociągnęła za sobą 
następne, ważne i opłacalne zamówienia [Rolland, 1985, s. 55]. Dla mistrza bizne-
su, komponowanie to nie tylko przyjemność, ale i ciężka praca, dlatego przekonanie 
o konieczności dobrego wynagrodzenia jest jak najbardziej uzasadnione.

2.2. Życie sztuką
W Kolacji na cztery ręce widać, że tworzenie ma dla Bacha zupełnie inny wy-

miar — duchowy, emocjonalny. Muzyka nie jest metodą na zarabianie pieniędzy. 
Będąc nadwornym kompozytorem nie dostaje wynagrodzenia, książę elektor nic 
nie płaci [Barz, 1986, s. 82]. Jest dla niego czystą sztuką, estetyczną przyjemnością. 
Pomimo pracy na zamówienie, komponuje według własnych emocji i upodobań. 
Pierwszeństwo ma artystyczna indywidualność i lojalność wobec siebie samego, 
a nie chęć zysku i sławy wynikająca z zaspokajania oczekiwań innych (czy to sza-
rych ludzi czy władczej purpury). Biograf Bacha — Ernest Zavarský podkreśla, 
że do pracy w Arnstadt mogła Bacha ciągnąć perspektywa nowych organów i sa-
modzielnej pracy [1985, s. 41], tym samym wskazując na priorytety kompozytora 
— możliwość rozwoju i twórczą wolność. Tworzy muzykę wyjątkową, ale i trudną 
(a może wyjątkową właśnie przez tę trudność). Jest nierozumiany, krytykowany, 
odrzucany — pomimo to, tworzy dalej. Wśród nieustannych trosk i kłopotów licz-
nej rodziny — ciągle komponuje. Muzyczne ambicje i twórczy zapał są ogrom-
ne. Podczas wystawnej kolacji u Haendla sceniczny Bach kilkakrotnie powtarza: 
Ja zawsze jestem głodny [Barz, 1986, s. 101]. I nie tyle chodzi o fizyczny głód, 
ile o twórcze niezaspokojenie, o chęć tworzenia dalej, rozwijania się, nabywania 
nowych doświadczeń, nawet pomimo podeszłego wieku (w sztuce kompozytorzy 
spotykają się mając po 62 lata). Bach żyje muzyką, bezwarunkowo ją miłuje i ab-
solutnie nie chce od niej odpoczywać.

Przedstawieni przez Barza bohaterowie reprezentują odmienne postawy w sto-
sunku do muzyki, skrajne, ale jakże pełne i kompletne w momencie ich połącz-
nia. Muzyka stałaby się wówczas idealną formą łączącą w sobie daleko posunięty 
pragmatyzm (byłaby źródłem dochodów pozwalających na dostatnie życie) oraz 
nonkonformistyczny estetyzm traktujący muzykę jako piękną sztukę samą w so-
bie, nie poddającą się presji otoczenia i wymogom dostosowania. W końcowym 
fragmencie Kolacji na cztery ręce Haendel proponuje Bachowi współpracę: on — 
mistrz w biznesie, znawca rynku, Bach — mistrz sztuki, obdarzony łatwością kom-
ponowania genialnych form — razem mogliby wszystko… W rzeczywistości ni-
gdy się nie spotkali, nigdy nie współpracowali. Ważniejsze jest, że razem tworzyli 
wielką historię muzycznego baroku. Historię, która w kunsztowny sposób została 
utrwalona na kartach rodzimej literatury.
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KOBIECOŚĆ W MIZOGINISTYCZNYM ŚWIECIE, CZYLI 
O MAZEPIE JULUIUSZA SŁOWACKIEGO
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Mazepa Juliusza Słowackiego ukazuje się czytelnikowi jako dramat o wyraziście 
zarysowanej akcji, zwartej kompozycji, a zarazem jako utwór, w którym jest pełno 
intensywnych emocji, gdzie stopniowo narastające napięcie, oparte na szeregu kon-
fliktów, nieporozumień i omyłek, prowadzi do krwawego i tragicznego finału. Sło-
wacki prezentuje tu galerię wielu różnorodnych postaci, przedstawia świat skompli-
kowanych relacji międzyludzkich, odsłaniając przy tym bogactwo uczuć — miłość, 
namiętność, pożądanie, a także zazdrość, nienawiść i cierpienie.

Cóż właściwie dzieje się w Mazepie? Do zamku starego Wojewody ożenione-
go powtórnie z młodziutką i piękną Amelią przybywa Król Jan Kazimierz, wraz 
ze swym paziem Mazepą, znanym powszechnie uwodzicielem niewieścich serc. 
Obaj panowie od razu wykazują zainteresowanie żoną gospodarza, jednak Amelia 
wyraźnie odtrąca ich zaloty. Uczuciem do wojewodziny pała również jej pasierb 
Zbigniew. Gdy cisza nocna ogarnia zamek, rozwój wypadków toczy się w nie-
spodziewanym kierunku. Zazdrosny Zbigniew, podejrzewając Mazepę o nocną 
schadzkę z macochą, napada na rywala, nie przypuszczając, że pod płaszczem pa-
zia kryje się monarcha. Do akcji wkracza także Wojewoda, w którym zaczynają 
się budzić podejrzenia co do wierności żony. Każe Królowi wypędzić dworzanina 
z zamku, a ten zadowolony z takiego obrotu spraw, postanawia wysłać pazia z li-
stami do Warszawy. Na Mazepę czyha jednak zakochany bez pamięci Zbigniew. 
Dochodzi między nimi do pojedynku, w czasie którego, przez przypadek, zostają 
rozdarte listy królewskie — paź dowiaduje się, że Król zamierza porwać wojewo-
dzinę, a jego zgładzić. Mazepa wraca potajemnie do zamku, by ostrzec Amelię, 
ale splot wypadków sprawia, że omal nie zostaje zamurowany żywcem w alkowie 
kobiety przez zazdrosnego i okrutnego Wojewodę. Bieg wydarzeń nabiera coraz 
bardziej tragicznych wymiarów i w konsekwencji kończy się śmiercią Amelii, sa-
mobójstwami Zbigniewa i Wojewody oraz niepewnym losem Mazepy.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.22
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Tak można by w kilku zdaniach przedstawić treść dramatu. Czy jednak w tych 
paru słowach zawiera się cała prawda o Mazepie? Czy można jedynie patrzeć na ten 
utwór, jak na historię miłosną, banalny romans? Dziwny to dramat na tle innych 
dramatów romantycznych, także dramatów samego Słowackiego, a jednocześnie 
niebywale tajemniczy i zagadkowy. Rodzi tak wiele pytań, na które trudno udzie-
lić satysfakcjonujących odpowiedzi. Tym jednak, co niewątpliwie uderza i intryguje 
w tym utworze jest niebywały mizoginizm autora1! Poeta prezentuje w Mazepie dość 
typową postawę niechęci i wrogości wobec płci pięknej, która przejawia się w po-
traktowaniu kobiety nie jako silnej osobowości, lecz istoty seksualnej, przedmiotu 
męskiego posiadania. Nie ma dramatu Słowackiego, w którym kobieta byłaby tak 
zminimalizowana i uprzedmiotowiona, a mężczyzna na każdym kroku akcentował-
by wyższość własnej osoby. Świat Mazepy to właściwie świat zdominowany przez 
pierwiastek męski. W cieniu czterech mężczyzn — Wojewody, Zbigniewa, Mazepy 
i Króla żyje bowiem tylko jedna kobieta — Amelia. W związku z tym faktem nasu-
wa się szereg pytań: w czym przejawia się ów mizoginizm w Mazepie? Jak została 
skonstruowana postać Amelii i kategoria kobiecości? Jaką rolę odgrywa wojewodzi-
na? Kim jest kobieta, która żyje w świecie zawładniętym przez testosteron? Spójrz-
my więc na Mazepę z punktu widzenia doświadczenia kobiecego.  

Amelia to piękna, zachwycająca urodą, młodziutka żona starego Wojewody 
i macocha Zbigniewa. Żyje wraz z mężem w mrocznych i potężnych murach 
zamkowych, gdzie jedynym miejscem, stanowiącym jej prywatną przestrzeń jest 
alkowa. Czuje się samotna, nie ma najbliższej rodziny. Najcenniejszymi rzeczami jakie 
posiada są drobne pamiątki po matce — portret i turkusowa szpileczka oraz książeczka 
do nabożeństwa. Ma także parę swych ulubionych łabędzi. Nade wszystko liczy się 
dla niej życie religijne, jest przepełniona miłością do Boga. Codziennie uczestniczy 
w porannej mszy i modlitwie. W tych kilku zdaniach można by opisać Amelię, biorąc 
pod uwagę, jak niewiele o niej samej przekazuje nam Słowacki. Nie podaje więcej 
szczegółów z jej życia. Tylko tych kilka suchych faktów możemy odczytać z kart 
dramatu. Umieszcza ją natomiast w relacjach z innymi bohaterami i jedynie poprzez 
związki z nimi możemy zobaczyć jej zachowanie, odczytać przeżycia i emocje.

Amelię poznajemy już w pierwszych scenach, w momencie trwających na zam-
ku przygotowań na przyjazd orszaku królewskiego. Postawiona zostaje obok Kasz-
telanowej, która w przeciwieństwie do niej jest osobą gadatliwą i wścibską. Amelia 
i Kasztelanowa to jedyne kobiety w dramacie, w dodatku diametralnie się różniące. 
Mimo iż obecność pani Robronckiej na scenie trwa krótko, rola jaką odgrywa przez 
tę chwilę jest istotna — nie tylko dla rozwoju akcji, ale również dla samej Amelii. 
Przecież to właśnie dzięki niej poznajemy wojewodzinę. Kasztelanowa zauważa 
wdzięk i urodę Amelii, jej nieśmiałość i niedojrzałość. Spostrzega, iż dziewczyna 
jest w tym zamku nieszczęśliwa. Proponuje jej swą przyjaźń, choć w rzeczywisto-

1 Według Słownika wyrazów obcych PWN pod red. E. Sobol mizoginia to ‘patologiczny wstręt 
mężczyzn do kobiet’; mizoginizm <mizo- + -ginia od gr. gyné ‘kobieta’>.
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ści z premedytacją chce skomplikować jej życie. Pragnie bowiem rozpalić serce 
Amelii i rozbudzić w niej fascynację młodym Mazepą, zachęcając jednocześnie sa-
mego Kozaka do flirtu z wojewodziną. Jest niezwykle okrutna wobec dziewczyny. 
Wie przecież, iż Amelia jest mężatką, a mimo to chce wplątać ją w intrygę, którą 
sama organizuje. Słowacki tym samym odmawia Amelii możliwości zaprezento-
wania się osobiście i ukształtowania własnego obrazu, co jest istotne dla zaakcen-
towania własnej tożsamości. Dokonuje tego poprzez inną postać, spycha wojewo-
dzinę niemal do roli prezentowanego manekina. Ponadto Słowacki tak konstruuje 
postać Kasztelanowej, by ukazać, że nawet w reprezentantce tej samej płci Amelia 
nie znajduje przyjaciela, nawet kobieta okazuje się jej wrogiem.

Amelia od początku jest osaczona przez mężczyzn. Choć różni ich między sobą 
zarówno stosunek do niej, jak i motywacja działania, to jedno ich łączy — wszyscy 
czterej pragną mieć ją tylko dla siebie. Amelia staje się więc obiektem pożądania 
i przedmiotem rywalizacji. To działania mężczyzn są na pierwszym planie, ona 
jest tylko ich punktem odniesienia. Amelia właściwie się nie liczy, jest ważna tylko 
dlatego, że to jej się pragnie. Takie skonstruowanie przez Słowackiego postaci kobiecej 
sprawia, że jest ona oglądana tylko poprzez perspektywę męską. Sama w zasadzie nie 
istnieje, a jedynie w relacji z mężczyznami. Jej kobiecość zostaje tu zredukowana 
do roli tej, która istnieje tylko i wyłącznie obok mężczyzny, dla niego i przez niego. 
Niesłychanie mizoginistyczne i upokarzające to rozwiązanie dla kobiety, kiedy autor 
kreśli jej cechy w odniesieniu do płci przeciwnej. Jednak by odpowiedzieć na pytanie, 
co myśli i czuje Amelia i kogo tak naprawdę darzy uczuciem, trzeba prześledzić jej 
relacje z poszczególnymi, ugrupowanymi dookoła niej osobnikami.

Zacznę od Króla, bo to jego przybycie do zamku daje początek całej tragedii. 
Jan Kazimierz od razu wykazuje swe zainteresowanie młodziutką żoną gospodarza. 
Bezceremonialnie szepcze jej do ucha komplementy, wodzi za nią wzrokiem pełnym 
pożądania. Udaje się nawet pod przebraniem swego pazia pod jej okno, naiwnie wie-
rząc, iż ma ona nocną schadzkę z Mazepą. Niestety jego plan zawodzi, zostaje zra-
niony w rękę przez Zbigniewa, który strzeże honoru macochy. Amelia nie reaguje 
na zaloty Króla, nawet nie podejrzewa, że monarcha byłby zdolny do zhańbienia mę-
żatki. Szybko jednak odkrywa jego prawdziwe intencje, kiedy obsceniczny władca, 
nie potrafiąc zapanować nad swą żądzą, próbuje ją pocałować. Czuje się upokorzona, 
uważa go za bezwstydnika, zupełnie pozbawionego moralności. Król, pomimo wy-
raźnego odtrącenia ze strony Amelii, nie zamierza zrezygnować. Jest typem mężczy-
zny, który uważa, że ze względu na swą pozycję społeczną i władzę ma prawo żądać 
od kobiety odwzajemnienia uczuć i spełnienia jego pragnień. Kobieta w jego odczu-
ciu nie może odmówić komuś tak ważnemu jak on. Król planuje osadzenie w wieży 
Mazepy, którego uważa za rywala oraz porwanie pięknej wojewodziny tylko dla sie-
bie. Rozwój wypadków sprawia, iż nie udaje mu się zrealizować swych zamiarów, 
ale tylko dlatego, że w tej rywalizacji zwycięża inny mężczyzna. Niepowodzenie nie 
wynika więc z silnego charakteru Amelii, która nie godzi się na flirt z władcą. Amelii 
przyznał Słowacki w tym przypadku rolę biernego przedmiotu odniesienia.
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Nie tylko Król zamierza wykorzystać swą wizytę na zamku, by uwieść uroczą 
Amelię. Swoje plany wobec niej ma także słynący ze skłonności do romansów Maze-
pa. Od razu przystępuje do działania — uwodzi Amelię słodkimi słówkami, gra przed 
nią rolę nieszczęśliwego, by wzbudzić w niej współczuje. Mówi, iż gotowy jest na-
wet strzelić sobie w łeb, jeśli dziewczyna poczuje się przez niego urażona. Dość ste-
reotypowy to przykład potraktowania kobiety jako tej, która łatwo daje się nabrać 
na sztuczki mężczyzny i której schlebia takie adorowanie. Amelia wyraźnie odtrąca 
Mazepę, ostrzega także, iż ma w zamku swojego obrońcę. Ani przez chwilę nie wy-
kazuje zainteresowania słynnym bawidamkiem, wręcz przeciwnie, czuje się skrępo-
wana, kiedy paź ją kokietuje, czerwieni się, kiedy prawi jej komplementy. Wpraw-
dzie Słowacki dał Amelii możliwość zaakcentowania swego stanowiska wobec Ma-
zepy, wypowiada ona kilka słów, w których broni się przed zalotami pazia, jednak nie 
są one zbyt mocne, by mogły zostać potraktowane poważnie. To tylko grzeczne ri-
posty, które nie mają wpływu na bieg zdarzeń. Dla mężczyzny nic nie znaczy wyraź-
ne „nie” ze strony kobiety, wręcz przeciwnie, odmowa jeszcze bardziej go intryguje 
i zachęca do dalszego działania. Wraz z rozwojem akcji dokonuje się jednak w Ma-
zepie zaskakująca przemiana. Kiedy odkrywa miłość Zbigniewa do Amelii, wycofuje 
się z rywalizacji, nie chce burzyć tego, co ich łączy. Staje się nawet obrońcą honoru 
Amelii, chce ostrzec ją przed haniebnymi planami Króla. Naraża dla jej dobra swe 
życie, omal nie ginie zamurowany żywcem przez Wojewodę. Trudno jednak tak bez-
krytycznie przyjąć „nawrócenie” Mazepy i jednoznacznie stwierdzić, dlaczego zmie-
nił swe początkowe plany. Uważam, iż ta jego błyskawiczna wewnętrzna przemiana 
wynika z poczucia solidarności ze Zbigniewem, osobnikiem tej samej płci, a nie z po-
czucia winy wobec krzywdy, jaką mógł wyrządzić żonie gospodarza. Przecież zre-
zygnował z Amelii wówczas, gdy zorientował się, jak ważna jest ona dla Zbigniewa.

Co na to wszystko mąż Amelii? Początkowo Wojewoda niczego nie zauważa. 
Jest tak pochłonięty uroczystością, iż nie spostrzega, jak goście adorują jego żonę. 
Dopiero po incydencie, do jakiego doszło w nocy, czyli napadzie na pazia, a w rze-
czywistości Króla, zaczyna snuć podejrzenia o romansie żony z Mazepą. Nieste-
ty, nie zna całej prawdy, nie domyśla się, iż Król go oszukał. Kiedy znajduje krew 
pod balkonem żony, od razu stwierdza, iż pochodzi ona ze zranionej ręki Maze-
py. Wszystko wówczas staje się dla niego jasne — paź próbuje uwieść jego żonę! 
Od tego momentu Wojewoda wkracza do rywalizacji o Amelię, chce zemścić się 
na wrogu. Zaślepiony rzekomą zdradą, z całkowitą świadomością konsekwencji, 
każe zamurować Mazepę w alkowie żony, myśląc, iż tam właśnie ukrywa kochanka.

Niezwykle istotny jest w całej tej sytuacji stosunek Wojewody do Amelii. 
Na pierwszy rzut oka o ich małżeństwie niewiele można powiedzieć, oprócz tego, 
iż dzieli ich spora różnica wieku. Czyżby Słowacki również w ten sposób zazna-
czył przewagę Wojewody nad żoną…? Dopiero narastający w miarę rozwoju akcji 
konflikt uwidacznia ich wzajemne relacje. W momencie budzących się w Woje-
wodzie podejrzeń, co do wierności żony, zaczyna on traktować Amelię jako zdraj-
czynię i cudzołożnicę. Nie daje jej szansy wytłumaczenia się, nie interesuje go 
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wcale jej zdanie w tej sytuacji. Nie dopuszcza jej do głosu, każe iść do swej kom-
naty. Nie ma do niej w ogóle zaufania, od razu ją osądza, od samego początku jest 
dla niego winna. Nie przebiera w słowach, byle tylko ukazać swą srogość wobec 
żony. Z jednej strony, uważa Amelię za świętą, niewinną kobietę, a z drugiej, ciągle 
snuje domysły o jej kolejnym spotkaniu z kochankiem. Mści się na żonie, ograni-
cza jej wolność, zamykając w ciemnym okratowanym pokoju, bez chleba i wody. 
Amelia jest w jakiś sposób dla niego ważna, dręczą go bowiem wątpliwości, myśli 
o niej, ale więcej znaczą dla niego urażona duma i honor.

Amelia jest rozczarowana zachowaniem męża. Zarzuca mu, iż myśli tylko oczy-
ma, a nie sercem. Jako żona szanuje swego męża, zawsze była mu wierna, nie do-
puściła się zdrady, o którą jest oskarżana. Przysięga, iż jest niewinna i nie ukrywa 
w sypialni kochanka, nie przypuszczając oczywiście, iż los obrócił się przeciwko 
niej. Kiedy Zbigniew uświadamia jej, iż w alkowie naprawdę znajduje się czło-
wiek, decyduje się na odważny krok — jest gotowa narazić się na wstyd i niena-
wiść męża, byle tylko ocalić niewinnego od śmierci. Między Amelią a Wojewodą 
nie ma nawet nici porozumienia. Ich małżeństwo to związek bez miłość i bez zaufa-
nia. Amelia nie ma w nim nic do powiedzenia, nie liczą się jej uczucia ani opinie. 
To Wojewoda rządzi jej życiem i to on decyduje o jego końcu, zabijając swą żonę. 
Sam również popełnia samobójstwo, kiedy Mazepa wyjawia mu straszliwą prawdę 
o miłości Amelii i Zbigniewa.

To właśnie w relacji małżeńskiej Wojewody i Amelii najbardziej uderza mizo-
ginistyczny punkt widzenia. Słowacki przedstawił tu typowy patriarchalny układ 
w związku. To mężczyzna rządzi i to on ma zawsze rację. Zostało urażone jego ego, 
więc nie może wybaczyć i zapomnieć, a jego obowiązkiem jest dać niewiernej żo-
nie nauczkę. Wojewoda doprowadza Amelię do tego, iż to ona musi podjąć próbę 
rozpaczliwego tłumaczenia się, nawet jeśli dokładnie wie o swej niewinności. Sło-
wacki ukazuje tu słabość kobiety, która nie potrafi sprzeciwić się mężowi, stanow-
czo przedstawić swoich racji. Amelia została sprowadzona do roli ofiary, dręczonej 
psychicznie przez zazdrosnego męża.

Jak natomiast wygląda sytuacja między Amelią a jej pasierbem? Młody wojewo-
dzic potajemnie kocha się w macosze, stara się jednak traktować ją oschle i obojętnie, 
aby się nie zdradzić. Nigdy nie odważył się wyjawić swych prawdziwych uczuć. Do-
piero w momencie przyjazdu orszaku królewskiego rozpalają się w nim długo skry-
wane namiętności, a co za tym idzie zazdrość i wściekłość. Nie mogąc znieść obec-
ności innego mężczyzny obok Amelii, próbuje zabić rywala. Ta miłość doprowadza 
go do szaleństwa. Wie przecież, iż nie może wyjawić swych uczuć, kocha przecież 
żonę własnego ojca! Ma świadomość, iż ta kobieta jest mu zakazana, ale zazdrość 
odbiera mu trzeźwość myślenia. Targają nim sprzeczne uczucia. Ma wyrzuty sumie-
nia, że oszukuje ojca, a z drugiej strony nie potrafi wyrzec się miłości do macochy. 
Jest tak zagubiony w całej tej sytuacji, że w pewnym momencie nawet wątpi w nie-
winność Amelii, potępia ją, czuje się oszukany. W końcu popełnia samobójstwo — 
ginie za ukochaną, aby udowodnić wszystkim jej niewinność. Zbigniew, choć jest 
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jedynym mężczyzną, który naprawdę kocha Amelię, nie różni się wiele od swych 
rywali. Włącza się przecież do tych męskich rozgrywek. Czując, że jego pozycja jest 
wyraźnie zagrożona, decyduje się na zabicie Mazepy, aby usunąć „przeszkodę”. Po-
nadto jest zbyt słaby psychicznie, by móc rzeczywiście stanąć w obronie ukochanej, 
popełnia samobójstwo i zostawia ją samą z problemami.

Amelia odwzajemnia uczucia Zbigniewa, ale tak jak on, zdaje sobie sprawę, iż ich 
miłość skazana jest na porażkę. Słowacki odebrał nawet Amelii prawo do miłości! 
Kobieta ta tkwi w nieszczęśliwym małżeństwie, a jej dramat dodatkowo pogłębia 
beznadziejne uczucie do syna swego męża! Czyż to nie okropny przejaw mizogi-
nizmu ze strony Słowackiego? Oczywiste jest bowiem, iż uczucie tych dwojga jest 
po prostu niemożliwe. Postać Amelii jest więc skazana na cierpienie pod każdym 
względem. Nie może być szczęśliwa, bo przeznaczone jej zostało kochać własnego 
pasierba. Na dodatek Amelia nigdy nie zdecydowałaby się na zmianę swego życia, 
na romans ze Zbigniewem, gdyż wierność i uczciwość małżeńska to dla niej świętość.

Scena pożegnania ze Zbigniewem, który nieszczęśliwy i bezradny decyduje się 
uciec z Mazepą od palącej go miłości, to jedyna sytuacja, w której Amelia nieco bar-
dziej odsłania stan swej duszy i opowiada o uczuciach. Słowacki nie dał jej jednak 
większego znaczenia, jeśli wziąć pod uwagę wpływ na rozwój wydarzeń. Ta rozmo-
wa przecież odbywa się na osobności. Amelia nawet w chwili wybuchu emocji i prze-
żyć nie może nic zrobić, by zmienić bieg akcji. Wiadomość o wyjeździe Zbigniewa 
jest dla niej bolesna, wie, iż jego brak tylko pogłębi uczucie samotności w tym domu. 
Niestety, nawet teraz nie może mu wyjawić wprost co czuje, może ofiarować mu tyl-
ko łzy. Dla niej samej ta rozmowa wiele znaczy, również czytelnikowi pomaga w zro-
zumieniu sytuacji, ale na tym kończy się waga tej sceny. W tym także przejawia się 
mizoginizm Słowackiego. Amelia może jedynie wyjawić swe prawdziwe uczucia, 
to co kryje się we wnętrzu jej duszy, potajemnie, w ukryciu przed mężem i pozostały-
mi. Zresztą sposób w jaki się wypowiada jest również niezwykle istotny, mianowicie 
robi to bardzo powściągliwie i dyskretnie. Dobiera tylko subtelnych słów, które nie 
wykraczają poza ramy przyzwoitości, o których powinna pamiętać wierna mężatka. 
To plama dla jej czystej duszy w ogóle rozmawiać ze Zbigniewem. Amelii zostało 
dane prawo tylko do własnych tajemnic i sekretów. Zresztą nawet w tej scenie, kiedy 
w końcu zostaje przez Słowackiego tak wyraźnie dopuszczona do głosu, nie może się 
swobodnie wypowiedzieć, zostaje ograniczona przez narzucone jej normy zachowa-
nia, nie wypada jej przecież bezpośrednio wyjawić swych namiętności.

Amelia niemal przez cały rozwój akcji niewiele robi, prawie nic nie mówi. 
Nie jest postacią tak dynamiczną i wyrazistą jak pozostali bohaterowie. Właściwie 
Słowacki przeznacza dla niej jedną tylko funkcję — tej, która nieświadomie wywo-
łuje na zamku burzę, urastającą do rozmiarów tragedii — i na tym koniec. Nie miała 
żadnego wpływu na to, co działo się wokół niej. Przez uczucia i zachowania czte-
rech mężczyzn została wplątana w sieć dramatycznych w skutkach zdarzeń. To wła-
śnie oni, bez jej woli i zgody, włączyli ją do swych męskich rozgrywek i tym samym 
doprowadzili do śmierci. Stała się ich ofiarą, a jednocześnie została obarczona winą 
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za to, co się wydarzyło. Każdy z tych mężczyzn odebrał jej podmiotowość i potrak-
tował jak fascynujący przedmiot, który za wszelką cenę musi zdobyć. Właściwie 
Amelia nie wpływa na wypadki, które toczą się w błyskawicznym tempie, o niczym 
też nie decyduje. Istnieje tylko jako pociągające piękno, które działa na zmysły męż-
czyzn. Choć cała akcja obraca się wokół niej, w większości scen istnieje wyłącznie 
jako niemy świadek. Jej tylko biernym przedmiotem rywalizacji, jaka rozegrała się 
między Królem, Mazepą, Zbigniewem i Wojewodą. Nie odegrała w całej tej sytuacji 
istotniejszej roli, była tylko zalążkiem konfliktu. Jej życie potoczyło się według pla-
nu wyznaczonego przez jej męża, do którego oczywiście przyczynili się też w jakiś 
sposób inni.

Słowacki od początku do końca uczynił z Amelii kobietę naiwną i niedojrzałą, 
wierzącą w sprawiedliwość losu. Nie pozwolił jej rozpoznać zasad rządzących 
w świecie męskiej rywalizacji, a tym samym zredukował jej rolę do minimum. 
Odebrał prawo do głosu, do wyboru, decydowania o sobie, a także do miłości 
i do szczęścia. Nawet jej śmierć nie była dramatyczna, przeciwnie — cicha i spokojna... 
Słowacki informuje o jej zgonie w didaskaliach — to kolejny powód, aby posądzać 
go o mizoginizm. Takie przedstawienie przez poetę kobiety budzi sprzeciw i bunt. 
To niebywale przerażające, jak w każdym najdrobniejszym elemencie w dramacie 
widać wyraźne zminimalizowanie i uprzedmiotowienie kobiety. Kobieta w Mazepie 
została określona w relacji do mężczyzny jako kategorii nadrzędnej i wyższej, 
a nie ze względu na własne wartości, indywidualne cechy, wyraziście określoną 
tożsamość. Tym samym kategoria „kobiecości” została całkowicie zdominowana 
przez klasę „męskości”, potraktowana jako ta niższa, drugorzędna, zepchnięta 
na margines.
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KRYTYKA GLOBALIZACJI I AMERYKANIZACJI KULTURY 
EUROPEJSKIEJ W TWÓRCZOŚCI KATHRIN RÖGGLI

Słowa kluczowe: globalizacja, amerykanizacja, literatura austriacka XX w., Kathrin Röggla

Centralnym aspektem w twórczości Kathrin Röggli jest ukazanie w krytycznym 
świetle wybranych aspektów globalizacji, która wiąże się również z procesem 
amerykanizacji, ponieważ językiem globalizacji we wszystkich dziedzinach 
(od gospodarki do nauki i kultury) stał się język angielski [Żmigrodzki, 2011, s. 177]. 
Oba zjawiska występują na co najmniej kilku płaszczyznach: w sferze ekonomicznej, 
informacyjnej, socjalnej, polityce i kulturze [por. Jacko, 2008, s. 261‒277]. 

Do publikacji naukowych, które w zwięzły sposób omawiają pojęcie „globali-
zacji”, należy Politologia. Przewodnik encyklopedyczny. Jego autorzy sformułowali 
następującą definicję tego zjawiska:

globalizacja — charakterystyczne i dominujące w końcu XX i na początku XXI w. tendencje 
w światowej ekonomii, polityce, demografii, życiu społecznym i kulturze, polegające 
na rozprzestrzenianiu się analogicznych zjawisk, niezależnie od kontekstu geograficznego 
i stopnia gospodarczego zaawansowania danego regionu.

[Politologia. Przewodnik..., 2008, s. 67]

W większości opracowań pojęcie „globalizacji” definiuje się jednak w kontekście 
problemów gospodarczych:

Robert Reich uważa, że pierwszy etap globalizacji rozpoczął się w chwili, gdy nastąpił 
koniec gospodarek narodowych (zaspokajanie własnych potrzeb i kierowanie na rynki 
zewnętrzne tylko nadwyżek towarowych). Na drugim etapie przedsiębiorstwa i koncerny 
zaczęły eksportować fabryki do krajów, w których siła robocza i surowce są tanie, a zyski 
duże. Trzeci etap charakteryzuje się przeniesieniem poważnej części produkcji do Ameryki 
Południowej, Chin i Afryki Południowej.

[Żmigrodzki, 2011, s. 177]

Według Robertsona natomiast zjawisko globalizacji polega m.in. na:
powstaniu relacji gospodarczych, które przekraczają granice państwowe. Największe kor-
poracje działają na terenie kilku krajów, produkując komponenty, sprzedając towary i zdo-
bywając fundusze na działalność w państwach na całym świecie (…). Gospodarki różnych 
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krajów stały się współzależne: spadek produkcji w jednym rejonie świata może wpłynąć 
na sytuację na rynku geograficznie niezwykle odległym.

[Robertson, 2009, s. 129]
Zdaniem autora, charakterystyczny jest również:

gwałtowny rozwój instytucji ponadnarodowych oraz zjawisko zanikania tożsamości naro-
dowej pośród świetnie wykształconej elity międzynarodowej gospodarki i polityki.

[Tamże, s. 129‒130]

Niektóre opracowania podkreślają jednak, że fenomen globalizacji dotyczy nie 
tylko kwestii gospodarczych, ale także determinuje życie społeczne i polityczne 
oraz rozwój kultury1. Zdania są podzielone co do tego, kiedy datują się początki 
procesu globalizacji: Niektórzy (np. noblista Armatys K. Sen) traktują globaliza-
cję jako proces historyczny, rozwijający się od najdawniejszych czasów. Większość 
uczonych nie podziela jednak tego poglądu wskazując, że jest to zjawisko należące 
do XX i XXI wieku. [Żmigrodzki, 2011, s. 178].

Z procesem globalizacji wiąże się ściśle również amerykanizacja kultury europejskiej, 
która często bywa z nią utożsamiana. Ów fakt podkreślają autorzy Encyklopedii politologii:

Na szczycie globalnej hierarchii władzy bezspornie stoją Stany Zjednoczone Ameryki 
i dlatego często globalizacja jest postrzegana jako synonim amerykanizacji. Dominacja USA 
widoczna jest wyraźnie w sferze finansów, handlu światowego, cyberprzestrzeni, korporacji 
transnarodowych, militarnej i bezpieczeństwa narodowego.

[Żmigrodzki, 2011, s. 178]

Słownik Wyrazów Obcych pod redakcją Elżbiety Sobol podaje następującą defini-
cję „amerykanizacji”: wprowadzenie wzorów, zwyczajów amerykańskich, amerykań-
skiego stylu życia; wywieranie wpływu na kogoś, by nabrał cech Amerykanina, stał 

1 Autorzy Encyklopedii politologii stwierdzają: G.[lobalizacja] może być postrzegana jako 
zespół sprzężeń między ładami: ekonomicznym, prawnym, technicznym, moralnym, naukowym 
i artystycznym, których celem jest dążenie do ujednolicenia podstaw życia społeczno-ekonomicznego 
i politycznego świata (W. Anioł). G.[lobalizacja] oznacza także „sytuację łączenia się przestrzennego 
państw, wymuszoną koniecznością” (B. Rosomond). Według S. Arzeniego g.[lobalizacja] oznacza 
przesunięcie procesu integracji stopień wyżej, ponad i poza zwykłą współzależność. Jej następstwem 
staje się stapianie gospodarek narodowych w jedną funkcjonalną całość. H. Gomez Buendia nie 
definiując globalizacji, wskazuje jednocześnie na najistotniejsze zmienne, określając złożoność materii, 
jaka składa się na to zjawisko. Przede wszystkim na państwo, które wciąż odgrywa w nim ważną 
rolę, na instytucje międzynarodowe wciąż obecne w globalizującym się świecie, na skalę wspólnych 
problemów i możliwości ich rozwiązywania globalnie, ale też lokalnie, na wielowymiarowość procesów, 
jakie generuje, na zjawiska wzmacniające g.[lobalizację,] ale też na wektory i procesy wzmacniające 
fragmentaryzację i regionalizację (…). Niezależnie wszakże od różnic dotyczących genezy zjawiska 
nie ulega wątpliwości, że jest ono silnie związane z technologicznymi, cywilizacyjnymi, kulturowymi 
i politycznymi wyzwaniami 2 poł. XX wieku (…). Proces globalizacji obejmuje przede wszystkim handel, 
kulturę i bezpieczeństwo (…). Najgłębiej i najbardziej całościowo obejmuje wymianę i handel w skali 
globalnej, w mniejszym stopniu sferę kultury, w jeszcze mniejszym bezpieczeństwo międzynarodowe 
(…). Spośród znanych koncepcji tego typu wskazać jednak można na teorię globalnej wioski 
H. M. McLuhana, ideę wspólnej kultury Q. Wrighta czy koncepcję kultury uniwersalnej W. Coplina 
[Żmigrodzki, 2010, s. 108‒109].
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się Amerykaninem [s. 41]. Popularna encyklopedia mass mediów określa natomiast 
to pojęcie jako proces przepływu wzorów i wartości kulturowych oraz stylu życia ty-
powego dla społeczeństwa amerykańskiego do reszty świata [s. 20]. W dalszej części 
definicji autorzy również wskazują na ścisły związek globalizacji i amerykanizacji, 
a także na istotną rolę mediów w pogłębianiu się obu procesów:

Głównym nośnikiem a.[merykanizacji] jest — rozpowszechniona za pomocą mass mediów 
— kultura popularna. W tym kontekście podaje się przykłady amerykańskich stacji 
telewizyjnych CNN i MTV, których przekaz dociera do niemal wszystkich społeczeństw.

Autorzy Słownika politologii [s. 10] podkreślają natomiast, iż
[w]raz z pojawieniem się Stanów Zjednoczonych jako dominującej ekonomicznie, 
militarnie i politycznie siły świata, pojęcie „Ameryka” zaczęło być kojarzone z agresywnym 
promowaniem interesów USA poprzez działania ekonomiczne i prowadzoną politykę 
zagraniczną.

Z procesami globalizacji i amerykanizacji wiąże się także szereg zagrożeń. W tym 
kontekście warto zacytować inny fragment Słownika politologii [s. 179]:

Globalizacja stawia pytanie, jak potoczą się dalsze losy demokracji i jej mechanizmów 
w warunkach ubóstwa wielu milionów ludzi, bezrobocia, ograniczonego dostępu wielu 
milionów osób do oświaty i osiągnięć nauki, wzrostu terroryzmu międzynarodowego 
i rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia, problemów ekologii?

Na zagrożenia związane z procesem globalizacji oraz negatywny wpływ amery-
kanizacji na rozwój kultury i wrażliwość jej odbiorców wskazuje w swej twórczości 
współczesna pisarka austriacka Kathrin Röggla. Mieszkająca od 1992 r. w Berlinie au-
torka odnosi się z dystansem do otaczającej rzeczywistości. W swej prozie często uka-
zuje życie stolicy Niemiec, m.in. w Irres Wetter (Dziwna pogoda)2 z 2002 roku. Pisarka 
debiutowała w Austrii w 1988 roku. Zyskała sławę dzięki wydaniu w 1995 r. zbioru fe-
lietonów Niemand lacht rückwärts (Nikt nie śmieje się wspak). Od roku 2002 pisze rów-
nież sztuki teatralne, które są wystawiane na wiodących scenach niemieckich i austriac-
kich teatrów. Prapremiera jej ostatniego dotychczas dramatu Kinderkriegen (Posiada-
nie dzieci) odbyła się 12 V 2012 roku w monachijskim Residenztheater. Sztuka jest 
wystawiana na tej scenie również w roku 2013. W latach 1999‒2012 rozgłośnie Bayeri-
scher Rundfunk oraz DRS wyemitowały 16 słuchowisk autorstwa Kathrin Röggli. Pi-
sarka otrzymała kilkanaście nagród literackich, m.in. Italo-Svevo-Preis (2001) i Arthur-
-Schnitzler-Preis (2012). Do marca 2013 roku włącznie opublikowała sześć powieści, 
tom opowiadań, liczne sztuki teatralne, a także felietony i inne utwory pisane prozą oraz 
jeden hipertekst. 7 marca 2013 roku ukazał się zbiór esejów i dramatów autorki pt. bes-
ser wäre: keine. 18 listopada 2012 roku telewizja ZDF wyemitowała pierwszy film 
w reżyserii Kathrin Röggli3. Obecnie autorka pracuje nad tomem prozy Deregulierung.

2 Wszystkie tłumaczenia tytułów i cytatów obcojęzycznych, jeśli nie zaznaczono inaczej, pocho-
dzą ode mnie [E. W.-O.].

3 Bewegliche Zukunft, steigende Katastrophe. Eine Reise ins Risikomanagement, ZDF 2012.
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W swojej twórczości pisarka podejmuje kwestie istotne dla egzystencji współ-
czesnego człowieka i rozwoju kultury. Przedstawia charakterystykę społeczeństwa 
niemieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiety oraz problemów mło-
dego pokolenia. Charakteryzuje zawrotne tempo życia we współczesnym świecie, 
wskazując na zanik kontaktów międzyludzkich i uzależnienie od nowoczesnej tech-
niki. W wybranych powieściach i dramatach ukazuje apokaliptyczne wizje związa-
ne z dewastacją środowiska naturalnego, a także podejmuje problem rekultywacji 
terenów poprzemysłowych. Autorka krytykuje ponadto tzw. voyeuryzm telewizyjny 
i dominację mediów w życiu codziennym tzw. przeciętnych ludzi. Do najważniej-
szych problemów poruszanych w twórczości pisarki należy także przedstawienie 
negatywnych następstw globalizacji i amerykanizacji kultury europejskiej.

Rozwój gospodarki na skalę światową oraz ekspansja ponadnarodowych kor-
poracji znajdują szereg zwolenników w społeczeństwie o charakterze konsumpcyj-
nym. 30-latkowie ukazani w powieści Röggli Niemand lacht rückwärts są rozcza-
rowani z powodu braku perspektyw zawodowych [s. 9]. Ich zdaniem, podejmowane 
przez młodych ludzi próby zmiany ich położenia skazane są z góry na niepowodze-
nie [Tamże, s. 37]. W większości swych dzieł autorka nie wspomina o ruchu alter-
globalistów. Wyjątek stanowi dramat die unvermeidlichen (Nieuchronni), w któ-
rym jest mowa o demonstracji przeciwników międzynarodowej konferencji.

W felietonie Worst Case Scenario (Scenariusz najgorszy z możliwych) i drama-
cie worst case (Najgorszy przypadek) autorka krytykuje rozwój gospodarki indu-
strialnej na skalę globalną. Ów proces postrzega jako zjawisko negatywne, zwłasz-
cza w kontekście dewastacji środowiska i nadmiernej eksploatacji bogactw natural-
nych. Przyczyniają się one nie tylko do obniżenia jakości życia, ale także stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia i egzystencji współczesnego człowieka [Röggla, 2009b, 
s. 45‒46; por. Röggla, 2008b]. 

W dziele die alarmbereiten (Gotowi do alarmu) artystka prezentuje katastroficz-
ny obraz świata na skraju zagłady ekologicznej. W powieści jest mowa o histerii 
wywołanej tzw. chorobą wściekłych krów (BSE), a także o efekcie cieplarnianym 
oraz jego tragicznych następstwach: huraganach i pożarach [Röggla, 2010a, s. 30, 
33, 38]. Obrazy płonących lasów i chmur pyłu, kojarzących się z Apokalipsą lub za-
gładą atomową, występują także w dramacie worst case. W fake reports (Sfałszowa-
ne sprawozdania) słuchacze telefonujący do rozgłośni radiowej wyrażają lęk przed 
wyczerpaniem zapasów żywności i wody [s. 6]. Złagodzenie kontroli granicznej 
wobec obywateli państw Unii Europejskiej ułatwiło również rozwój zorganizowa-
nej przestępczości. Bohaterowie fake reports obawiają się zastosowania przez terro-
rystów broni biologicznej, zatrucia produktów spożywczych lub otrzymania pocztą 
przesyłki zawierającej śmiertelny wirus [Tamże, s. 8]. Poczucie zagrożenia wzmaga 
się z uwagi na doniesienia w mediach dotyczące kolejnych zamachów i katastrofy 
ekologicznej. W fake reports jeden z rozmówców przyznaje, iż zadzwonił do roz-
głośni, aby się upewnić, czy jeszcze istnieje [s. 35]. O ogromnej dewastacji środo-
wiska naturalnego w wyniku rozwoju cywilizacji przemysłowej świadczy fenomen 
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„turystyki katastrof”, przedstawiony w really ground zero (Prawdziwa strefa zero) 
i worst case [por. Röggla, 2001, s. 9; Röggla, 2008b, s. 3, 65].

Kathrin Röggla piętnuje również następstwa globalizacji związane z funkcjono-
waniem mechanizmów wolnego rynku. W tym kontekście pisarka wskazuje na wa-
hania cen ropy po zamachu na WTC, a także inne skutki wydarzeń 11 września 2001 
roku dla rozwoju gospodarki, m.in. dla przemysłu lotniczego [por. Röggla, 2008, 
s. 9]. Autorka negatywnie ocenia następstwa globalizacji w sferze ekonomicznej 
i społecznej. Ów proces wiąże się bowiem z zagrożeniem utraty przez tzw. przecięt-
nych ludzi materialnych podstaw ich egzystencji w wyniku światowego kryzysu. 
Zagadnienie to przedstawia autorka m.in. w dziele draussen tobt die dunkelziffer 
(Na zewnątrz szaleje bankructwo). W Irres Wetter natomiast z biedniejszymi dzielni-
cami Berlina kontrastuje centrum miasta, gdzie młodzi Niemcy, zwani przez autorkę 
„zwycięzcami [procesu] globalizacji”, przesiadują w modnych restauracjach popi-
jając wino: ja, globalisierungsgewinner: man hätte das zwar nicht vermutet, aber 
sie existieren, mitten unter uns, man kann sie anfassen, man kann sie ansprechen, 
manchmal antworten sie auch (…)4  [s. 43].

Artystkę cechuje dystans do przedstawicieli niemieckiego społeczeństwa. Na ich 
przykładzie pisarka ukazuje zmiany w obyczajowości Europejczyków, związane się 
z postępującą globalizacją i amerykanizacją. Przedstawia m.in. hołdowanie modzie 
jako wyraz uniformizacji prowadzącej do zaniku indywidualności. Zdaniem autorki, 
popularność artykułów produkowanych przez firmy, których siedziby często znajdu-
ją się w Stanach Zjednoczonych, świadczy o rosnącej dominacji amerykańskiej kul-
tury masowej. W powieści Irres Wetter Röggla przedstawia grupę uczennic w butach 
na koturnach i strojach popularnej marki H&M, słuchających muzyki zespołu Duft 
Punk [s. 93]. Jak stwierdza narrator, reprezentowany przez dziewczęta styl ubierania 
się niezwykle łatwo skopiować [por. Tamże]. Nastolatki marzą o tym, by zamiesz-
kać na jednej z pięknych wysp, gdzie będą bez ustanku bawić się na imprezach typu 
rave [por. Tamże, s. 94]. Media o zasięgu globalnym wywierają destrukcyjny wpływ 
na obyczaje, propagując wzorce takiego zachowania. Młodzież stara się dostosować 
do trendów dotyczących wyglądu zewnętrznego, w tym szczupłej sylwetki. Jedna 
z bohaterek powieści Niemand lacht rückwärts cieszy się z konieczności utrzymy-
wania diety ze względów zdrowotnych, ponieważ, jak twierdzi, dzięki pięknej figu-
rze będzie dobrze prezentować się w trakcie wywiadu telewizyjnego [s. 105]. Pro-
gramy i audycje nagrywane w USA bywają popularyzowane w Europie przez lokal-
ne spółki amerykańskich nadawców, m.in. CNN International, CNBC Europe i Fox 
Channel. W tym kontekście należy interpretować uwagę jednej z postaci dramatu 
fake reports dotyczącą „amerykańskiej hegemonii” [s. 28]. Inny bohater tego utwo-
ru wspomina o oglądaniu wiadomości CNN [Tamże, s. 18]. Recepcja programów 
i audycji nagrywanych w Stanach Zjednoczonych sprzyja pogłębieniu amerykani-

4 Tak, zwycięzcy [procesu] globalizacji: wprawdzie nikt by tego nie przypuszczał, ale oni istnieją, 
[są] pośród nas, można do nich zagadać, czasem też odpowiedzą (...).
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zacji kultury m.in. w Niemczech. Telewizja prezentuje zwyczaje charakterystyczne 
dla mieszkańców USA, przenoszone następnie na grunt europejski. Media propa-
gują również specyficzny styl życia, którego nieodłącznym elementem jest koncen-
tracja na wartościach materialnych. Szczególnie w kręgach młodzieżowych coraz 
bardziej popularna staje się manifestacja symboli statusu. W Irres Wetter autorka 
przedstawia „nowobogackich”, którzy chwalą się wyposażeniem swoich aut: fahren 
sie vorbei in ihren sportwagen, in ihren kombis und mercedes und drehen die musik 
ganz laut auf (…)5 [s. 54]. Przejawem wpływu globalizacji na zwyczaje w Europie 
jest także zachowanie przedstawicieli subkultur młodzieżowych z różnych krajów 
w trakcie berlińskiej love parade: słuchanie muzyki punk i techno, tańczenie pogo, 
niekiedy — zażywanie narkotyków [por. Tamże, s. 79‒80, 86].

Procesy globalizacji i amerykanizacji mają również wpływ na życie politycz-
ne. W Europie często powiela się wzorce prezentowane przez media, dotyczą-
ce m.in. stylu prowadzenia kampanii wyborczych w USA i przygotowania pu-
blicznych debat. W powieści really ground zero autorka cytuje pełne demagogii 
przemówienia w Kongresie Stanów Zjednoczonych [s. 30‒34]. Röggla piętnuje 
postępowanie polityków, którzy wykorzystują żałobę narodową, aby zwiększyć 
swe szanse u wyborców [Tamże]. Pisarka z dystansem odnosi się także do relacji 
telewizyjnych prezentujących uczczenie pamięci ofiar zamachu na WTC minutą 
ciszy: sich die schweigenden leute ansehen, d.h. hier hauptsächlich herrn bush 
beim schweigen zusehen6 [Röggla, 2008a, s. 14; por. Röggla, 2001, s. 38]. Röggla 
poddaje w wątpliwość przejmowanie na grunt europejski amerykańskich wzor-
ców dotyczących kreowania w mediach wizerunku polityków. Cytowane przez 
autorkę przemówienia osób sprawujących funkcje publiczne świadczą o rosną-
cym militaryzmie: po zamachu na WTC usprawiedliwia się użycie siły bojowej 
armii USA w walce z terroryzmem. Globalizacja wiąże się z niebezpieczeństwem 
przeniesienia podobnych tendencji na grunt europejski.

W really ground zero Kathrin Röggla krytykuje ponadto wykorzystywanie wy-
darzeń 11 września 2001 roku dla celów komercyjnych, m.in. sprzedaż maskotek 
[por. Röggla, 2001, s. 18]. Autorka przedstawia także w swej twórczości reakcje nie-
mieckiej opinii publicznej na wieść o zamachu na WTC [Röggla, 2001, s. 62; Röggla, 
2008a, s. 15‒16]. Bohaterowie fake reports są przekonani o tym, iż jedynie amerykań-
ska telewizja wywiera destrukcyjny wpływ na widzów: lieber einfache menschen aus 
dem deutschen fernsehen werden. ein deutsches fernsehen gebe immer ein stabileres 
sicherheitsgefühl her als ein amerikanisches, soviel steht fest7 [s. 9]. Słowami postaci 
dramatu autorka krytykuje relacjonowanie zamachu na WTC „na żywo”, tj. nadawa-
nie tzw. breaking news. Jeden z bohaterów utworu stwierdza: jedenfalls, es gebe gren-

5 Przejeżdżają obok w swoich sportowych wozach i rozkręcają muzykę na cały regulator (…).
6 Oglądać milczących ludzi, tzn. tu głównie milczącego pana Busha (…).
7 Lepiej zostać zwykłymi ludźmi z niemieckiej telewizji. Niemiecka telewizja zapewnia bardziej sta-

bilne poczucie bezpieczeństwa niż amerykańska, to jest pewne.
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zen, über die solle man auf keinen fall hinausgehen8 [s. 16]. Pisarka uważa, że media 
nie powinny ukazywać drastycznych scen, ponieważ emitowane nagrania na zawsze 
pozostaną w pamięci widzów na całym świecie [por. Röggla, 2008a, s. 35]. Wraz 
z relacjami z tzw. „strefy zero”, świat obiegły zdjęcia dokumentujące żałobę narodo-
wą w USA oraz manifestowanie uczuć patriotycznych. Autentyczne fotografie ulic 
przystrojonych flagami autorka opublikowała również w powieści really ground zero 
[s. 107]. W dramacie fake reports słuchacze audycji radiowej wypowiadają się na an-
tenie na temat nabożeństwa ku czci ofiar zamachu [s. 14; por. Röggla, 2001, s. 42‒44]. 
Röggla podkreśla, iż celebrowanie w Stanach Zjednoczonych żałoby narodowej wy-
daje się przesadne zarówno Niemcom, jak i niektórym Amerykanom.

Obserwacja życia mieszkańców Nowego Jorku skłania artystkę do refleksji na 
temat różnic między USA a Europą, której mieszkańców cechuje, zdaniem pisar-
ki, kulturowa odrębność. Owocem przemyśleń autorki w trakcie jej 7-tygodniowej 
podróży do Japonii jest utwór tokio, rückwärtstagebuch (Tokio, pamiętnik pisany 
wstecz). Pierwszą część dzieła stanowi pamiętnik, a część druga to komiks, który 
nawiązuje do stylistyki powieści wizualnej (visual novel) i japońskich filmów z ga-
tunku anime. Zarówno tekst, jak i ilustracje Olivera Grajevskiego ukazują postać 
autorki zagubionej w wielkiej metropolii. W zetknięciu z obcą kulturą pisarka do-
świadcza zjawiska culture clash, podobnie jak bohaterowie filmu Lost In Transla-
tion (Między słowami) Sofii Coppoli (2003).

W swej twórczości Röggla wyraża przekonanie, że mentalność mieszkańców 
USA różni się od usposobienia Europejczyków. Jeden z bohaterów fake reports 
stwierdza jednak, iż w Stanach Zjednoczonych wkrótce zabraknie „wiecznych 
optymistów” [por. Röggla, 2008a, s. 26]. W 6 scenie dramatu anonimowy polityk 
niemiecki denerwuje się z powodu tego, (…) jak dalece amerykańscy Amerykanie 
są amerykańscy (wie die amerikanischen amerikaner amerikanisch sind) [Tamże, 
s. 29]. Z dystansem traktuje się też turystów z USA nagrywających w trakcie po-
dróży filmy video [por. Röggla, 2004a, s. 117]. Jedna z postaci dramatu fake reports 
zadaje pytanie, czy Europejczycy nadal chcą być bardziej amerykańscy niż Amery-
kanie (amerikanischer als die amerikaner) [s. 27]. Bohater dochodzi do wniosku: 
die amerikaner sind gar nicht so schnell. die amerikaner sind ja gar nicht so billig. 
die amerikaner sind ja gar nicht so deutsch9 [Tamże, s. 27].

Dowodem na rosnącą amerykanizację kultury europejskiej jest również, zdaniem 
pisarki, powszechne stosowanie anglicyzmów. Występują one w tytułach dzieł Röggli 
bądź ich rozdziałów, w dialogach i narracji, w nazwach miejsc i postaci oraz w didaska-
liach. Są to zwykle pojedyncze słowa i wyrażenia, na przykład sorry (‘przepraszam’). 
Zdarzają się także tzw. zdania wtrącone. Na uwagę zasługują ciekawe złożenia, a tak-
że zabawy słowem, m.in. przykłady aliteracji [por. Kremer, 2008, s. 120‒122]. W po-

8 W każdym razie, są granice, których za żadne skarby nie wolno przekroczyć.
9 Amerykanie nie są wcale tacy szybcy. Amerykanie wcale nie są tacy tani. Amerykanie wcale nie 

są tacy niemieccy.
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wieści Irres Wetter autorka podkreśla fakt, że uczestnicy love parade porozumiewają 
się w stolicy Niemiec w języku angielskim: da hilft nur noch eines, broken englisch: 
please excuse me, das ist das einzige, was hier noch greift10 [s. 6]. Pisarka nawiązuje 
ponadto do zagadnienia rosnącej amerykanizacji obywateli państw postkomunistycz-
nych: im osten redet man ja praktisch nur noch englisch, da fängt niemand etwas an-
deres an. das ist unsere muttersprache (…)11 [Tamże, s. 6]. Mimo porozumiewania się 
w języku angielskim, między uczestnikami love parade nie zanikają różnice społeczne 
i kulturowe. Narrator stwierdza: uns trennen welten (Dzielą nas światy) [Tamże, s. 8]. 
W dalszej części główna bohaterka zachęca rozmówców, aby wyobrazili sobie, iż po-
trafiliby mówić tylko „łamanym angielskim” [Tamże, s. 104].

Kathrin Röggla często przedstawia w swej twórczości kontrowersyjne sytuacje 
zmuszając czytelników do refleksji nad zagadnieniem tożsamości i odrębności kul-
turowej. Krytyka nadużywania zapożyczeń z języka angielskiego występuje także 
w powieści wir schlafen nich (Nie sypiamy) i opartym na niej dramacie pod tym 
samym tytułem [por. Röggla, 2004b; Röggla, 2004c]. Wprowadzenie anglicyzmów 
służy tu charakterystyce hermetycznego środowiska pracowników jednej z wielko-
miejskich korporacji, określanych w recenzjach obu dzieł jako zombies [por. Siegel, 
2010, s. 236]. Autorka krytykuje nadużywanie zwrotów obcojęzycznych w mowie 
potocznej. Z dystansem odnosi się także do stereotypu dotyczącego amerykańskiej 
wiary w sukces. Pisarka ukazuje pracoholików, którzy, na wzór amerykańskich 
yuppies, koncentrują się wyłącznie na karierze kosztem życia osobistego. Ów wą-
tek występuje ponadto w powieści really ground zero i dramacie fake reports. Wraz 
z amerykanizacją obyczajów postępuje oderwanie jednostki od więzów społecz-
nych. W fake reports, a także w jednym z esejów Röggli, jest mowa o człowieku 
pracującym w WTC, który, mimo pożaru, nie przerwał pracy przy swym biurku 
[por. Röggla, 2008a, s. 33; Röggla, 2009a, s. 22]. Autorka zmusza czytelnika do re-
fleksji nad tym, czy bezkrytyczne naśladowanie amerykańskich wzorców ma sens.

Do negatywnych następstw globalizacji i rozwoju cywilizacji przemysłowej na-
leży także nieodwracalna degradacja środowiska naturalnego. W utworze really 
ground zero pisarka ukazuje niemal wymarłe, zaniedbane obszary postindustrialne 
w USA [s. 63]. Globalizacja dotyka również sfery obyczajów. Bywa związana z ro-
snącą komercjalizacją życia codziennego. Proces ten zaczyna się bardzo wcześnie: 
autorka opisuje w Irres Wetter chłopca bawiącego się co wieczór, jak tysiące jego 
rówieśników, klockami Lego i czytającego przed snem komiksy [s. 72]. Dowodem 
postępującej globalizacji są również nawiązania do tradycji kulinarnych innych 
krajów. W berlińskich kawiarniach podaje się na przykład włoski deser o nazwie 
tiramisu [Tamże, s. 86].

10 Tu pomaga tylko jedno, broken English: please, excuse me, to jedyne, co tu jeszcze działa.
11 Na Wschodzie mówi się praktycznie tylko po angielsku, tu nawet nikt nic innego nie próbuje — 

to jest nasz język ojczysty (…).
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W swojej twórczości austriacka autorka podkreśla, iż globalizacja postępuje 
dzięki zdobyczom techniki. Uzależnienie od nich pisarka ukazuje jednak w krytycz-
nym świetle [por. Röggla, 2002, s. 72]. Bohaterowie prozy Röggli chętnie korzysta-
ją z komputerów lub telefonów komórkowych i coraz rzadziej znajdują czas na to, 
by spotkać się ze swymi znajomymi osobiście [Tamże, s. 107]. Młoda kobieta w po-
wieści die alarmbereiten ogranicza swe kontakty ze światem zewnętrznym do roz-
mów telefonicznych [s. 47]. Pod wpływem przerażających relacji medialnych zaczy-
na ona mieć objawy agorafobii. Globalizacja dokonuje się jednak nie tylko dzięki 
telefonii komórkowej, telewizji, rozgłośniom radiowym czy Internetowi. Ogrom-
ny wpływ na kulturę europejską wywiera również, zdaniem pisarki, recepcja sztuki 
filmowej. W Irres Wetter narrator wspomina o dziełach Lola rennt (Biegnij, Lola, 
biegnij, 1998) oraz Brassed off (Orkiestra, 1996), a wizerunek Anioła kojarzy mu 
się z nazwiskiem Nicolasa Cage’a [por. s. 74]. Chodzi tu zapewne o amerykańsko-
-niemiecką koprodukcję City of Angels (Miasto Aniołów, 1998). Zdaniem Röggli, 
kino służy amerykańskiej paternalizacji, zwłaszcza, iż premiery wielkich produkcji 
często odbywają się w USA i Europie w tym samym czasie. Autorka jest przeciwna 
dystrybucji filmów z gatunku katastroficznych (m.in. Airport, 1970) oraz dzieł za-
wierających szczególnie brutalne sceny [por. Röggla, 2009a, s. 45‒46]. Zdaniem pi-
sarki, ich recepcja przyczynia się do tłumienia wrażliwości widzów.

Reasumując, Kathrin Röggla wskazuje w swej twórczości na negatywne skut-
ki globalizacji. Autorka odnosi się krytycznie również do amerykanizacji kultury 
europejskiej, pogłębiającej się za sprawą rozwijającej się techniki i mediów. Pisar-
ka negatywnie ocenia skutki globalizacji, której efekty determinują również ży-
cie codzienne tzw. przeciętnych ludzi. Artystka piętnuje destrukcyjną działalność 
przedstawicieli państw uprzemysłowionych, polegającą na nadmiernej eksploatacji 
zasobów naturalnych, a także inne następstwa globalizacji w sferze ekonomicz-
nej, społecznej i polityce. Autorka występuje w swych dziełach w obronie kultu-
rowej odrębności narodów Europy, krytykując zarówno amerykański paternalizm, 
jak i propagowanie przez mass media tzw. „kultury niskiej”, której dominacja rów-
nież może doprowadzić ludzkość do Apokalipsy.
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OBRAZ ŚWIATA W GEOGRAFII POWSZECHNEJ CZASÓW 
TERAŹNIEJSZYCH KAROLA WYRWICZA

Słowa kluczowe: Karol Wyrwicz, Geografia powszechna czasów teraźniejszych, podręcznik 
do geografii, oświecenie, historia nauk geograficznych, nauka polska

Osiemnastowieczna geografia ściśle wiązała się z polityką, gospodarką i życiem 
społecznym. Jak pisał A. F. Büsching — niemiecki geograf z 2. poł. XVIII w.: 

opis Ziemi jest potrzebny nauczycielowi i słudze bożemu, pożyteczny jest dla celów 
przyrodnika. Duże korzyści z niego ma podróżnik, a wszystkim służy jako pożyteczna 
rozrywka. Każdy wynosi korzyść ze znajomości geografii przy czytaniu gazet książek, 
a przy tym ma przyjemność z tego, że zna świat, na którym żyje.

[za: Augustowska, 1967, s. 119]

W Polsce wzrost zainteresowania geografią nastąpił w latach 20. XVIII w. W zre-
formowanych szkołach — najpierw teatynów, później pijarów (gruntowna reforma 
w latach 40. przeprowadzona za sprawą Konarskiego), a następnie jezuitów — geogra-
fia uzyskała status przedmiotu równorzędnego z innymi [Decyk-Zięba, 2009, s. 81].

Właśnie z myślą o szkole — kształceniu i wychowaniu młodzieży — Karol Wy-
rwicz, rektor warszawskiego Collegium Nobilium jezuitów, który znacząco przyczy-
nił się do rozkwitu tej placówki i włączył ją w nurt reform prowadzonym przez obóz 
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, napisał podręcznik Geografia czasów te-
raźniejszych. Dzieło zostało wydane w Warszawie w 1768 r. Ukazało się w okresie 
represji politycznych ambasadora Rosji Repnina, który objął je indeksem. Jak poda-
je K. Augustowska, jezuici musieli podobno wycofać egzemplarze będące w druku, 
a już sprzedane — wykupywano i niszczono [1967, s. 126]1.

Po licznych modyfikacjach i uszczupleniach tekstu zmieniony podręcznik uka-
zał się w 1773 r. Jego pełny tytuł brzmi: Geografia powszechna czasów teraźniej-
szych albo opisanie krótkie krajów całego świata, ich położenia, granic, płodu 
ziemnego, skłonności obywatelów, handlu, obyczajów &c. &c. Z najświeższych 

1 Los ten spotkał książkę za zamieszczenie w niej ujemnej opinii o władzach Rosji [Augustowska, 
1967, s. 126].
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wiadomości Krajopisarzów i Wędrowników zebrana ku pożytkowi Młodzi Narodo-
wej na szkoły publiczne wydana.

Gegrafia powszechna, kilkakrotnie wydawana za życia autora, wznowiona została 
w rocznicę jego śmierci w 1794 r. Z podręcznika korzystano w szkołach Komisji 
Edukacji Narodowej, a po upadku politycznym kraju był on podstawą i wzorem 
w literaturze pedagogicznej jeszcze w XIX w. [Tamże, s. 130–131].

Wyrwicz chciał dać kurs wiedzy, który by nie obciążał zbytecznie pamięci 
uczniów, a jednocześnie dawał młodzieży szlacheckiej wiadomości potrzebne jej 
w przyszłości [Lipko, 1966, s. 25]. W przedmowie do dzieła autor wyraźnie określa 
cel, jaki sobie wyznaczył:

Między naukami początkowemi, które młódź zdobią, do gruntowniejszych umiejętności 
układają, służą i zachęcają słusznie zabiera przodkowanie Geografia (…). Dlatego 
w powszechny zwyczaj to weszło, zaczynać młodzi płci obojej naukę od Geografii, 
aby łatwych i przyjemnych opisów przynętą, nieznacznie do trudniejszych ją pociągać, 
bez najmniejszego zrażenia ochoty, można było.

[Wyrwicz, 1773, s. IX–X]2

Opisany przez jezuitę świat ujęty jest w wielu wymiarach. W pierwszej części 
autor podejmuje kwestie teoretyczne: co to jest geografia (Geografia albo nauka 
krajopisarska, to jest tej części świata z lądu i wody złożonej, na której ludzie miesz-
kają (s. 1)), na jakie części się dzieli (względem czasu: dawna, średnia, teraźniej-
sza; względem rzeczy: naturalna, fizyczna, historyczna, kościelna, święta3; wzglę-
dem części ziemi: powszechna, chorografia albo geografia szczególna4, topografia, 
hydrografia; względem związków ziemi z niebem i ludźmi: astronomiczna i poli-
tyczna). Następnie przechodzi do opisu poszczególnych państw.

Wyrwicz krytykował obcych autorów m.in. za zły rozkład materiału nauczania 
w podręcznikach, za rozwlekłość stylu, nieprzystępność treści i nieprzystosowanie 
jej do poziomu umysłowego młodzieży [Lipko, 1966, s. 25]. Przyjął jednak sche-
mat opisu państw ustalony przez A. F. Büschinga:

1. Położenie geograficzne, terytorium, góry, niziny, rzeki, jeziora, bagna, lasy, krajobrazy itp.; 
2. Nazwa kraju i jej pochodzenie; 3. Podział polityczny i administracyjny kraju; 4. Liczba 
ludności i jej zajęcia; 5. Fabryki, manufaktury, rzemiosła, handel; 6. Urodzajność ziemi 
i jej płody, kopaliny; 7. Dochody monarchów i kraju; 8. Siły zbrojne; 9. Ustrój państwowy; 
10. Sztuki piękne, nauki, akademie; 11. Ciekawe osobliwości kraju: budowle, fortece, 
mosty, dziwy natury (dawne portenta); 12. Czasem religie, podział kościelny kraju, podział 
sądowniczy itp.

[Tamże, s. 25]

2 Dalej przy cytatach z dzieła K. Wyrwicza numery stron podaję w nawiasie okrągłym.
3 Geografia święta opisuje kraje w piśmie świętym wzmiankowane (s. 1).
4 Geografia szczególna albo chorografia przestaje na opisaniu szczególnego państwa, na przy-

kład Polski, Litwy (s. 1).
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Wyrwicz wszystkie narody świata dzieli na: polerowane, grube, dzikie, błąkają-
ce się, rozproszone i ludożerców.

Wszystkie narody żyjące pod rządem politycznym, obyczajne, z przepisu prawa i wychowania 
prowadzące sposób życia przystojny, w naukach i kunsztach wyćwiczone, są polerowne. (…) 
Narody grube żyją bez ustanowionego kształtu rządów politycznych, chociaż mają niejaką 
obyczajność i niedoskonałą niektórych pożytecznych kunsztów wiadomość (…). Narody 
dzikie w grubej nauk i kunsztów, oraz prawego rządu niewiadomości zostają, i obyczajów 
żadnym prawem nie mają przepisanych (…) Narodami błąkającemi się albo Nomades 
nazywają się ci ludzie, którzy ani domów, ani osiadłości stałych nie mają, lecz z jednego 
na drugie przenoszą się miejsce, pod namiotami, albo w chałupach pastuszych na polu 
i między taborami mieszkają. (…) Narody rozproszone są, które niemając kraju żadnego 
w szczególności sobie właściwego między obcemi tułają się narodami (…) Ludojedzcy — 
Antropophagi ludzkim karmią się mięsem.

(s. 55–56).

Charakterystyczna w opisie jest wyraźna antynomia europejski — nieeuropej-
ski. To w Europie żyją narody polerowane, czyli ucywilizowane5, te, które przez 
prawa i obyczaje (…) różnią się od grubych, dzikich, błąkających się, rozproszo-
nych i ludojedzców (s. 55). Pisarz dodawał, że są jednak jeszcze w Europie narody, 
które nie otarły ze wszystkim swej grubości, ani wyrogowały z postępków okrucień-
stwa, które wszystkich grubych narodów jest cechą i znamieniem6. To, co nieuro-
pejskie jest zatem barbarzyńskie, nieokrzesane — grube7. Podstawową antynomią 
jest tu opozycja znane – obce. Nieznane odbieranie jest z jednej strony jako gorsze 
wobec najznakomitszej części świata, czyli Europy, z drugiej — jako nieprzyjazne 
człowiekowi, czyli Europejczykowi [Zob. Decyk-Zięba, 2009, s. 243–244]. Dlate-
go właśnie o rdzennych mieszkańcach Nowego Świata jezuita pisał:

Amerykanie rodowici brakiem zdają się być rodzaju ludzkiego albo ludźmi od natury jeszcze 
niedokończonymi i w przymiotach tak ciała jako duszy upośledzonymi, dla tego pierwsi nasi 
do nieznajonego świata zawodzcy wzięli ich niezdrożnie za małpy ludźmi leśnymi nazwane.

(s. 567)

Trzeba jednak podkreślić, że autor podręcznika opisu nie opiera na podziale do-
bry – zły. Uważał on, że jak każdy człowiek ma charakterystyczne dla siebie ce-
chy, tak charakter każdego narodu stanowią własności przyrodzone złe lub dobre 
(s. 56). Europocentryzm Wyrwicza nie był bezkrytyczny, chociaż przyznaje on, że: 

5 Polerowany ‘ucywilizowany, utartych obyczajów, okrzesany, ociosany’ — Słownik języka polskie-
go, B.S. Linde (red.), [oline] [dostęp 20.08.2012] http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=8173&tab=3.

6 Wyjąwszy Tatarów i Lapończyków wszystkie w Europie narody są polerowne, albo polityczne, 
jedne jednak obyczajniejsze i grzeczniejsze od drugich. Te które niedawnemi czasy polerować się za-
częły, niotarły ze wszystkim swej grubości, ani wyrogowały z postępków okrucieństwa, które wszyst-
kich grubych narodów jest cechą i znamieniem (s. 57).

7 Gruby: ‘prymitywny, niedoskonały, nieukształtowany, prostacki, pospolity, barbarzyński, 
nieokrzesany’, Słownik polszczyzny XVI wieku, [online], serwis Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 
[dostęp 25.08.2012] http://kpbc.umk.pl/publication/17781.
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O Europejskich narodach można mówić, że w ich charakterze więcej dobrych, niż 
złych wydaje się skłonności (s. 56).

Wyraziste jest natomiast modelowanie opisu przez stereotyp. Wyrwicz wycho-
dzi z założenia, że pewne cechy właściwe narodom są niezmienne i pewne. Argu-
mentuje: W przysłowie poszło mówić, lekki jak Francuz, figlarny jak Włoch, poważ-
ny jak Hiszpan, złośliwy jak Anglik, dumny jak Szkot, gnuśny jak Irlandczyk, pijak 
jak Niemiec, chytry jak Greczyn &c (s. 55). Odwołuje się do tradycji społecznej. 
O ocenie decyduje doświadczenie i utarte wyobrażenia, a nie logiczne myślenie. 
Rzeczywistość nie jest przedstawiana obiektywnie, lecz uczuciowo.

Jak podkreśla Kazimierz Puchowski, popularne w tamtych czasach katalo-
gi cnót i wad służyły jako przewodniki w naukowych czy dyplomatycznych pe-
regrynacjach, a także handlowych i kupieckich przedsięwzięciach. Wymienienie 
cech poszczególnych narodów stanowiło lekcję nauki moralnej i obywatelskiej 
[Puchowski, 2005, s. 239–239]. Część dotycząca „przymiotów i charakretu” po-
jawia się przy opisie każdego państwa w podręczniku Wyrwicza. Autor konse-
kwentnie podaje zarówno wady, jak i zalety mieszkańców. Na przykład u miesz-
kańców Państwa Kościelnego i wszystkich Włochów Wyrwicz ceni: roztropność, 
dowcip, wstrzemięźliwość. Zaznacza jednak, że słuszna pada na Włochów naga-
na, że są mściwi, skryci, zdrajcy, zawiśni, podejrzenia pełni, w okazałościach po-
wierzchnownych zatopieni (s. 62).

Surowo ocenia Neapolitańczyków. Uważa, że są: niestateczni, próżnujący, skryci 
i szalbierze, a jako potwierdzenie swoich słów przytacza przysłowie: Neapol jest ra-
jem zamieszkanym przez diabłów (s. 65). Oddaje jednak im sprawiedliwość i zazna-
cza, że są również hojni oraz ludzcy wobec tych, którzy wiedzą, jak z nimi postępować.

Niekiedy autor stara się łagodzić negatywną ocenę i unika nazywania pewnych 
przywar wprost. O Niemcach pisze: nie są zbytnią rozumu ostrością zaszczyceni, 
zdatni jednak do handlu i kunsztów (s. 85). O Szwedach: Własność powietrza zim-
nego ale zdrowego dają Szwedom postanowienie ciała mocne, rozum zaś czynią 
mniej bystrym i przenikającym (s. 188). W przytoczonym fragmencie warto rów-
nież zwrócić uwagę, że typowe cechy Szwedów Wyrwicz łączy z wpływem kli-
matu. Takie rozumowanie jest zgodne z poglądami Monteskiusza, który uważał, 
że klimat ma wpływ na postawy ludzkie, hierarchie wartości.

Wyrwicz akcentuje również cechy fizyczne. Dokładnie opisuje kolor cery po-
szczególnych nacji (biała, czarna, czarniawa, czarnooliwkowata, oliwkowata, żół-
ta, żółtawa, ogorzała, miedziana, śniada), a także proporcje i budowę ciała, Narody, 
których obywatele są „przystojnej postaci”, „wysocy”, „wzrostu pięknego”, zysku-
ją uznanie jezuity.

Najczęściej pojawiającą się zaletą jest dowcip, czyli w dawnym znaczeniu ‘ro-
zum, inteligencja, bystrość umysłu, przemyślność, spryt’. Natomiast szczególnie 
piętnowane jest pijaństwo. Jezuita ubolewa, że cudzoziemscy pisarze zarzucają Po-
lakom skłonność do hulaszczego życia. Uważa jednak, że jest to przywara charak-
terystyczna dla wielu narodów. Tak pisał na przykład o Irlandczykach, Anglikach 
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i Szkotach: Jedna wada wszystkie te trzy narody zbliża, to jest pijaństwo, którym 
jednak Irlandczyk Szkota, a Szkot przenosi Anglika, wszyscy zaś trzeh swych sąsia-
dów (s. 174–175).

Postawę autora podręcznika cechuje widzenie świata w wymiarze konfesjonal-
nym. W jego świecie panuje porządek religijny wynaczony przez przykazania. Ne-
gatywnie oceniane są więc narody, których obywatele nie żyją w zgodzie zasadami 
i wartościami chrześcijańskimi. Na naganę zasługują: lenistwo, próżność, pycha, 
nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, bycie pysznym, wiara w zabobony, święto-
kradztwo, poddawanie się rozkoszom i rozpuście.

Jednoznacznie negatywnie oceniani są Żydzi. Pojawia się stereotyp Żyda 
lichwiarza, skąpca. Geograf zauważa, np. że: Ostrość rozumu i dowcip przenikający 
są Portugalczykom udzielone od przyrodzenia, a łakomstwo i żądza zebrania 
lichwiarstwem bogactw od powinowactwa z Żydami (s. 159).

Równie ważna jest dla jezuity postawa obywatelska wobec państwa. Do cnót 
obywatelskich Wyrwicz zalicza: pracowitość, roztropność, wstrzemięźliwość, spo-
sobność do wszystkich nauk i kunsztów, bystrość, wierność, trwałość w przedsię-
wzięciach. Docenia narody odważne i umiejące znosić trudy wojny. Wiele uwa-
gi poświęca również stosunkowi do cudzoziemców. Ceni gościnnośc, otwartość, 
przyjazność i — jak to określa — „ludzkość”.

Można chyba powiedzieć, że uwagi Wyrwicza o wadach i zaletach innych nacji 
wynikały z pragnień, by jego wychowankowie sprostali kryteriom, które wyróż-
niają najświatlejszych mieszkańców Europy [Puchowski, 2005, s. 242]. Autor pod-
ręcznika nie jest zatem bezkrytyczny również wobec rodaków. Pisał: Polacy, jak 
wszystkie inne narody, z dobremi i złemi rodzą się i żyją przymiotami; w tym szczę-
śliwi, że wady ich nie górują nad skłonnościami chwalebnymi i prawym mogą być 
wytępione wychowaniem (s. 386).

Warto zwrócić uwagę, że w szkołach polskich XVIII wieku geografia była „dru-
gim okiem” historii — miała służebny charakter w stosunku do innych przedmio-
tów szkolnych [Lipko, 1966, s. 3]. Jak zauważa S. Lipko:

geografia, zwłaszcza polityczna, stała się narzędziem walki ideologicznej między zwolen-
nikami reformy politycznej a reprezentantami magnacko-szlacheckiej anarchii (…). Stawa-
ła się ona orędownikiem oświaty opartej na filozofii recentiorum (…). Używano jej wresz-
cie jako środka szerzenia nowych systemów moralnych,

Wyrwicz był przeciwnikiem systemu szkolnictwa, który doprowadzał do tego, 
że młodzi szlachcice osiemnastu lat dopełniwszy, do wolności wzdycha, a wyszedł-
szy z akademii, tego, czego się nauczyła, w domu ojcowskim zapomina, abo przy-
najmniej na pierwiastkowym przestając polorze do urzędów, a zwłaszcza posel-
stwa na sejm się drze i natrętnie ubiega (s. 387). Jako zwolennik króla i silnej wła-
dzy monarchii negatywnie oceniał wzrost przywilejów szlachty rodzący prywatę, 
postępującą anarchizację, przekładanie korzyści własnych nad dobro państwowe, 
skłonność do zbytku i wygody. Krytycznie ocenia liberum veto: Za Jana Kazi-
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mierza dopuszczona jednego poselskiego głosu powaga, jakie sprawiła i sprawuje 
skutki, każdy bacznie widzi i utyskuje obywatel (s. 666).

Jednocześnie jezuita wysoko ceni wolność osobistą, odrzuca poddańczą postawę 
wobec władzy, jej despotyzm. Przedstawia negatywny obraz narodu moskiewskiego 
i Moskali, którzy Żyjąc w niewoli pod panami także niewolnikami, nie znali ani 
nauk i kunsztów, ani poznawali swych słasnych potrzeb i pożytków (…). Za Piotra 
W., prawodawcy tego narodu, zaczęli trochę się polerować i z cudzoziemskimi 
krajami poznawać (…). Jednakże umysł ich ma coś jeszcze niewolniczego i braknie 
im na tych pobudkach sławy i honoru, które czynią ludźmi wielkimi (s. 133–134).

Podręcznik Karola Wyrwicza przybliżał ówczesnym czytelnikom obcy świat. 
Pokazywał zarówno zjawiska znane, jak i nieznane, które autor odnosił do realiów 
polskich. Jezuita – jako propogator postępu, reformy – chciał wpoić swoim uczniom 
wartości oświecenia. Podręcznik był znany w niewielkim kręgu (w prowincjonal-
nych szkółkach jezuickich i niejezuickich geografii najczęściej nie wykładano), 
dlatego — jak służnie zauważa S. Lipko — pozwala jedynie wytworzyć obraz, cze-
go powinny szkoły uczyć, ale nie daje sprawdzianu, czego naprawdę uczono [1966, 
s. 33]. Mimo to nie wolno pomijać wartości edukacyjnej dzieła i roli, jaką odegrało 
w trudnych dla Polaków czasach upadku kraju.
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Podróże do Włoch są chyba najstarszymi z polskich wojaży zagranicznych. Po-
czątkowo religijne i polityczno-dyplomatyczne splatały się, od końca XII w., coraz 
silniej z naszym życiem kulturalnym i duchowym. Jak twierdzi H. Barycz [zob. Wisz-
niewski, 1982, s. 489], średniowieczne podróże dotyczyły głównie misji dyplomatycz-
nych i kościelnych oraz adeptów wiedzy uniwersyteckiej. Podróże te do poł. XV w. 
nie przekraczały bariery jaką był Rzym. Południe łącznie z Sycylią do końca XVI w. 
istniało jako cel podróży — niezwykle rzadko. Wyspa odstraszała klimatem, trudno-
ściami komunikacyjnymi i złym stanem bezpieczeństwa.

Pierwsi podróżnicy z Polski w epoce odrodzenia i baroku

Sycylia, pomiędzy Europą a Afryką, swoją długą, skomplikowaną historią oraz 
dziką przyrodą, przyciągała, fascynowała i inspirowała, także przybyłych z Pół-
nocy. Pierwszym historycznie udokumentowanym podróżnikiem wg. H. Barycza, 
który postawił stopę na ziemi sycylijskiej był Jan Dantyszek (1485‒1548), poeta 
polsko-łaciński, podróżnik, pisarz królewski. Trafił na wyspę podczas podróży 
do Ziemi Świętej w latach 1505‒7. Wyprawę tę odnotowuje śląski poeta Kasper 
Ursinus Velius [Velii, 1522, k. L2b, za: Ostrowski, 2008, s. 111]. W latach 1520‒28 
przybywa na Sycylię Stanisław Łaski (1491‒1550), działacz reformacji, pisarz, dy-
plomata. O jego podróży wspomina z kolei Stanisław Warszewicki [zob. Ostrow-
ski, 2008, s. 112].

Pierwszym znanym zapisem z podróży jest Anonima diariusz peregrynacji wło-
skiej, hiszpańskiej, portugalskiej z 1595 r. To relacja z wojażu, odbytego prawdopo-
dobnie — jak uważa H. Barycz, przez Stanisława Niegoszewskiego (1565‒1600), 
późniejszego sekretarza królewskiego1. Dzieło wydano dopiero w 1925 roku. 

1 Lub też przez Stanisława Wapowskiego (jak sądzi A. Sajkowski), czy też Krzysztofa Pawłowskie-
go lub jezuitę — Fryderyka Szembeka (według A. Kucharskiego).

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.25

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.25
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Anonim przebył część trasy drogą morską od Stromboli po Syrakuzy, ale także od-
wiedził pieszo (!) część od Trapani do Palermo. Był wszechstronnym obserwato-
rem i uczestnikiem wielu przygód.

Filip Clüver (1580‒1622) — Gdańszczanin, twórca geografii historycznej. 
Efektem jego podróży po Italii i Sycylii w latach 1617‒18 (w dużej mierze pieszo) 
są dzieła: Sicilia antiqua item Sardinia et Corsica oraz Italia antiqua.

Epoka baroku przynosi nowy obraz włoskich podróży. Nieco „demokratyzuje je” 
— wprowadzając pątników z niższych sfer społecznych, co jednak prowadzi, we-
dług H. Barycza, do znacznego ich odintelektualizowania i pozbawienia wyższych 
wartości kulturalnych. Twierdzi on, że zanika dawny entuzjazm do antyku, nostal-
gia za nim, degeneracji ulega wizja jego wielkości, zamieniając się w pustą erudycję 
i mocno werbalistyczną retorykę [Wiszniewski, 1982, s. 492]. Choć bywały wyjątki. 
Swoista moda na Południe sprowadza w latach 1643‒44 na Sycylię przedstawicieli 
poezji barokowej — Stanisława i jego stryja Jana Andrzeja Morsztynów (1621‒1693). 
Stąd w twórczości tego ostatniego, pojawiają się pierwsze poetyckie strofy, dotyczące 
krainy Sykulów. Pisał o niej w Do Stanisława Morsztyna, rotmistrza Jego Królew-
skiej Mości, dodając także opis… trunków pitych podczas podróży. Sykańską Etnę 
i Sykulskie góry można też znaleźć w wierszu Dwoja bieda.

Sycylia oczami oświeceniowych i romantycznych literatów

Należy podkreślić, że w latach 1650‒1750 słabnie znacznie pęd podróżniczy 
Polaków, którzy pogrążyli się w kulcie swojszczyzny i fobii cudzoziemszczyzny. 
Zmianę przynosi okres Oświecenia, powodując wręcz eksplozję wyjazdów. Zda-
niem H. Barycza podróżnictwo italskie staje się prawdziwą namiętnością wieku, 
a celem — osiągnięcie wartości intelektualnych: pogłębienie wiedzy o starożytno-
ści w połączeniu z nowoczesną kulturą włoską, umysłową i społeczną. Pojawia się 
nowa koncepcja zwiedzania — oświeceniowa. Tu podkreśla się jej elitaryzm i do-
borowość umysłu, wysokie cele intelektualne oraz aspiracje literackie czy organi-
zacyjno-kulturalne [zob. Wiszniewski, 1982, s. 493]. Tymi podróżnikami byli lu-
dzie dojrzali, ukształtowani przyszli literaci i uczeni. A wynikiem tych wojaży było 
powstanie u nas pierwszych galerii sztuki oraz kolekcji archeologicznych. Prze-
obrażeniom uległa także sposób zwiedzania, które staje się wszechstronne, pogłę-
bione i wnikliwe. Interesująca jest postać Michała Borcha (1753‒1811). Ten mine-
ralog, podróżnik, bibliofil i literat eksploruje i dokumentuje Sycylię w 1776 r. Staje 
się pionierem geochemii i autorem historii wulkanów. Z podróży powstają wydane 
w 1782 r. Listy z Sycylii i Malty, zilustrowane autorskimi rycinami i mapami. Uzna-
ny jest za pierwszego Polaka-zdobywcę Etny.

Polskich podróżników pociągała kultura starogrecka. Odmłodzony klasy-
cyzm, przynosi nowy ideał życia i sztuki, oparty na wzorach, myśli i ideologii 
starożytnej Hellady. Tu warto przytoczyć kilka przykładów. Pierwszym, polskim 
archeologiem jest Jan Potocki (1761‒1815), polski arystokrata, pisarz, podróżnik. 
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W latach 1778‒79 zwiedził Włochy wraz z Sycylią. Jest autorem powieści fanta-
styczno-filozoficznej o kompozycji szkatułkowej — Pamiętnik znaleziony w Sa-
ragossie z 1805 r. (polskie wydanie — 1847 r.). W kolejnych odkrywanych wąt-
kach, toczącej się przez 66 dni powieści, autor zmienia czasy i miejsca akcji. 
Umieszcza ją także na Sycylii, przedstawiając rozbójnika Zoto spod Etny: Etna 
naówczas wybuchała niesłychaną ilością lawy; (…) pośród ognistych jej potoków 
[Potocki, 1995, s. 98].

Jan Chrystian Kamsetzer (1753‒1795) — Saksończyk, architekt Króla Stanisława 
Poniatowskiego, opis swojej podróży z 1781 r. zawarł w listach do Marcello 
Baciarellego, uzupełniając je szkicami z wędrówki [Królikowska-Dziubecka, 
2003, s.34]. Zobrazował Sycylię z końca XVIII w. (Agrigento, Selinunte, Segestę, 
Palermo, Syrakuzy i Etnę).

Julian Ursyn Niemcewicz (1757‒1841) i jego Pamiętniki czasów moich zawie-
rają relację z Sycylii w latach 1783‒84 (Palermo, Katania, Taormina, Syrakuzy 
i Agrigento). Dzieło zawiera ciekawy opis zdobycia wierzchołka Etny: Obszerna 
jest paszcza wulkanu tego, milczał, nie wyziewał, w samej otchłani czarne tylko 
kłęby dymu kręciły się wokoło. Czasami huk podziemny słyszeć się dawał [Niemce-
wicz, 1957, s. 405]. Powstały także Wiersze na wierzchołku Etny pisane, zawiera-
jące frazy pełne grozy: 

(…) tę górę której dym, płomienie, 
Miotają w koło śmierć i spustoszenie, 

Wczoraj chodziłem na wierzch jej wysoki, 
Pode mną wrzały ogniste potoki.

[Niemcewicz, 1803, s. 507]

Miłosne wyznania zawiera w cyklu Wiersze napisane na brzegu sycylijskim przy 
Agrygencie.2 

W czerwcu 1830 r. drogą morską trafia do Palermo Adam Mickiewicz 
(1798‒1855). Pisze o tej wyprawie w swoich Listach z podróży jego towarzysz — 
poeta Antonii Edward Odyniec. Mickiewicz zdobywa z nim wcześniej Wezuwiu-
sza. Adam (…) zapragnął widzieć małżonkę Wezuwiusza — Etnę, i po to jedynie 
wczoraj do Sycylii popłynął [Odyniec, 1961, s. 331]. Niestety, nie udaje się poecie 
zobaczyć wulkanu. Mickiewicz pisał o botanicznej pamiątce tej egzotycznej po-
dróży do F. Malewskiego: Urwałem w górach gałązkę pieprzu, ażeby potem powie-
dzieć w Litwie, że mię los zapędził tam, gdzie pieprz rośnie [Tamże, s. 631]. Ślady 
pobytu na wyspie można znaleźć też w opowieści Hrabiego z Pana Tadeusza:

Gdym w Sycylii bawił u pewnego księcia, 
Rozbójnicy porwali w górach jego zięcia, 

I okupu od krewnych żądali zuchwale; 
My, zebrawszy naprędce sługi i wasale, 

Wpadliśmy; ja dwóch zbójców ręką mą zabiłem, 
Pierwszy wleciałem w tabor, więźnia uwolniłem. (...) 

2 Niemcewicz jest drugim Polakiem na szczycie wulkanu.
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Lud z kwiatami spotykał nas — córka książęcia, 
Wdzięczna zbawcy, ze łzami padła w me objęcia 
 Gdym przybył do Palermo, wiedziano z gazety, 

Palcami wskazywały mię wszystkie kobiety 
Nawet wydrukowano o całym zdarzeniu 

Romans, gdzie wymieniony jestem po imieniu. 
Romans ma tytuł: Hrabia, czyli tajemnice 

Zamku Birbante-rokka.
[Mickiewicz, 1990, s. 164‒5]

Juliusz Słowacki (1809‒1849) — spogląda jedynie na wyspę podczas powrotu 
z Ziemi Świętej w 1836 r., o czym pisze we wstępie do Balladyny, skierowanym 
do Zygmunta Krasińskiego:

Doniosły mi sylfy, żeś powędrował teraz odwiedzić Etnę czerwoną. (...) stanąwszy na szczycie 
wulkanu, spojrzyj na mórz rozległe błękity i pomyśl, że niedawnymi czasy przez te zwierciadła 
wędrował okręt mój, jak łabędź żaglami nakryty. (...) a ja stałem z wlepionymi w ogień Etny 
oczyma, smutny, że mnie fala znów tylko do Europy odnosiła.

[Słowacki, 1839, s. VII]

Franciszek Salezy Dmochowski (1801‒71) publikuje wspomnienia z wyprawy 
w 1837 r. Włochy. Obraz historyczny i opisowy krajów na półwyspie Włoch znajdu-
jących się oraz Sycylii, Malty, Korsyki i Sardynii. Zwiedza trasę od Palermo, przez 
Messynę, Etnę, Syrakuzy po Agrygent i Segestę. Wspomina także o Wyspach Eol-
skich i o miastach — perłach sycylijskiego baroku (Ragusa, Modica, Ispica).

Zygmunt Krasiński (1812‒1859) odbywa podróż na Sycylię wiosną 1839 r. Syn 
Południa, urzeczony pięknem krajobrazu, uznaje naturę za główny cel literackiego 
wojażu — poszukiwanie natury jako fundamentu dla świata humanistycznego 
[Krasiński, 1983, s. 9]. Plonem podróży są listy do Delfiny Potockiej zebrane 
w Z sycylijskiej podróży kart kilka. Odnajdujemy tam Palermo, Mesynę i Monreale. 
Obraz normańskiego klasztoru i krużganków w Monreale odnajdujemy także 
we wstępie do utworu Trzy myśli pozostałe po śp. Henryku Ligenzie (…) — 
określanego jako przykład dojrzałego mesjanizmu.

Michał Wiszniewski (1794‒1865), filozof i historyk, trafia na Sycylię w 1845 r. 
Trzy lata później wydaje obszerną relację Podroż do Włoch, Sycylii i Malty, zawie-
rającą m.in. barwny i szczegółowy opis zdobycia Etny.3 

XIX i XX-wieczne popularne relacje z podróży na Sycylię

Przełom XIX i XX w. obfituje w wiele podroży. W ślad za nimi ukazują się dru-
kiem liczne listy, wspomnienia i relacje. Zawierają opisy zabytków, miast, a tak-
że osobistych przygód i obserwacji. Autorem Listów z podróży z 1875 r. jest pa-
stor ewangelicki — Henryk Bartsh. Ilustrowane dzieło, zawiera opis zdobycia Etny 
oraz szereg refleksji i obserwacji. Z kolei Michał Lityński wydaje Szkice z podróży 
z wyprawy w 1885 r. Książka zawiera opisy najcenniejszych zabytków od Palermo 

3 Jest trzecim Polakiem na szczycie wulkanu.
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przez Taorminę, Syrakuzy do Agrygentu. Trafia też na ślady Polaków m.in. księcia 
Czartoryskiego. Z kolei architektura Wielkiej Grecji jest przedmiotem zaintereso-
wania Tomasza Garlickiego, który wydaje relację z miejsc starożytnych na Sycylii 
Z wyspy klasycznych ruin. Sycylia w 1913 r. Wcześniej, w 1902 r. wydaje ilustro-
wane Listy z Sycylii Stanisław Bełza. Artystyczny informacyjny przewodnik Leona 
Sternklara, z 1907 r. — to przykład przewodnika z pocz. XX w. Oprócz opisów za-
bytków i historii, zawiera mapy, plany oraz informacje praktyczne.

Ta perła Śródziemnego morza, niby zaklęta królewna, tai w sobie wszystkie czary, 
gotowa każdemu szczeremu artyście odsłonić świętą swą zasłonę [Beatus, 1911, s. 7] 
— napisała Helena Beatus (1882‒1916) w: Sycylia. Segesta i Selinunte. Studium ar-
cheologiczno-artystyczne. Zainteresowana starożytnością odbyła podróż w 1909 r. 
Zobaczywszy greckie rzeźby w muzeum Palermitańskiem, zdecydowałam się do-
trzeć do ruin pierwszych świątyń i teatrów na wyspie, a potem oddać się całą duszą, 
poważnym studjom, nad sztuką antyczną [Melitta, 1914, s. 221‒22]. Zbierała ma-
teriały, spotykała się z archeologami. Tak powstało jej studium. W niezrealizowa-
nych planach pozostała praca na temat Taorminy, Agrygentu i Syrakuz.

Wyspa kwiatu pomarańczowego źródłem inspiracji Iwaszkiewicza 
i Szymanowskiego

W latach 1911 i 1914 Sycylię odwiedził Karol Szymanowski (1882‒1937) 
z przyjacielem Stefanem Spiessem. Trafili do Mesyny i Palermo, oglądali meto-
py selinunckie, świątynie w Segeście, Agrigento i Syrakuzy. Echem pobytu było 
skomponowanie Nokturnu i Tarantelli, a pod wpływem fascynacji antykiem — 
poematów fortepianowych — Metopów. Mityczne dzieje są także inspiracją dla 
Mitów skrzypcowych, w tym Źródło Aretuzy. Noc w świątyni w Segeście jest miej-
scem pojednania bohaterów powieści Efebos, której rękopis spłonął w 1939 r. 
W latach 20. powstaje opera Król Roger, w której, zafascynowany egzotyką i epo-
ką Normanów, Szymanowski tworzy postać będącą ucieleśnieniem jego wewnętrz-
nych poszukiwań. Autorem libretta jest Iwaszkiewicz.

Jarosław Iwaszkiewicz (1894‒1980) w latach 1932‒79 odwiedził Sycylię trzy-
nastokrotnie. Wyspa była dla niego miejscem inspiracji jak i intensywnej pracy. 
Pierwsze powstają Sonety Sycylijskie, w których pojawiają się malarsko szczegól-
ne miejsca (Teatr w Taorminie, katedra w Monreale, Grób Króla Rogera, Capella 
Palatina, świątynie w Segeście i Agrigento, metopy selinunckie i źródło Aretuzy). 
Jak pisze H. Zaworska, doświadczenie duchowe, wyrażone w sonetach zawiera się 
w konfrontacji ciągłego mijania i zmartwychwstania, zastępowania znikającego ży-
cia wciąż nowym [Zaworska, 1980, s. 91]. Na Sycylii pisze i kończy opowiadania 
(np. Panny z Wilka, Zarudzie), a grecki mit utrwalił w opowiadaniu Powrót Pro-
zerpiny. Podróżował i rozmawiał o sztuce z Józefem Rajnfeldem, któremu zadedy-
kował Książkę o Sycylii. W powojennej poezji zwraca się bardziej do współczesnej 
miejscowej egzystencji (Ciemne ścieżki).
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Jan Parandowski (1895‒1978) — mistrz pióra i znawca antyku — w tomiku 
Dwie wiosny zawarł Wyspę słońca, a w niej m.in. piękne mity o Aretuzie i Cyane. 
Z podróży w 1926 r. wspomina Empodeklesa, Normanów oraz Agrigento, Segestę 
i Syrakuzy.

Wrażenia z Południa we współczesnej polskiej poezji i prozie oraz w sztuce

Zbigniew Herbert, był na Sycylii w 1964 r. Swoją fascynację kulturą śródziem-
nomorską i jej dorobkiem zawarł w poetyckiej prozie U Dorów w zbiorze ese-
jów Barbarzyńca w ogrodzie. Pisze tam:

Świątyni greckiej obce jest słowo ruina. (…) Bęben kolumny zaryty w piach, oderwana 
głowica — mają doskonałość skończonej rzeźby.

[Herbert, 1991, s. 32]

Poeta podkreśla ścisły związek między człowiekiem i kamieniem. Jego zdaniem, 
sztuka grecka jest syntezą rozumu i oka, geometrii i praw widzenia [Tamże, s. 33]. 
Także wyjątkowa epoka normańska i symbioza kultur zafascynowały Herberta: 
Poszukiwałem instynktownie takich miast i krajów, w których można było śledzić 
obecność wielu sprzecznych — zdawałoby się — z sobą warstw kulturowych — pisał 
w „Zeszytach Literackich”.4

W opowiadaniach Gustawa Herlinga Grudzińskiego — znawcy Południa, można 
odnaleźć historię wyspy, Pirandella i mafię (Zielona Kopuła i Wieża). Według pisarza,

Sycylia jest jedynym na świecie obszarem cywilizacyjnym, w którym przeszłość 
i teraźniejszość współżyją ciągle w nierozerwalnym, konwulsyjnym uścisku? Kto wie, czy 
nie dlatego Sycylijczycy zakochani są równocześnie w śmierci i w życiu.5

W poezji Adama Zagajewskiego odnajdujemy zanurzenie w świecie kultury eu-
ropejskiej i kontemplacje nad jej dziedzictwem. W Antenach zawarł wiersze — 
echo wizyt w Syrakuzach, Cefalu i Noto. Wisława Szymborska odwiedza Sycylię 
w 2008 r. (Katania, Agrigento, Palermo i Etna). Wcześniej w 1992 roku Krzysztof 
Zanussi realizuje Króla Rogera w Palermo, a w 2006 reżyseruje film Czarne słoń-
ce. W latach 1996‒2011 kilka wystaw prezentuje rzeźbiarz Igor Mitoraj. Ostatnia, 
największa i najdłuższa w jego twórczości eksponowana była w Valle dei Templi 
w Agrigento w 2011 r. Stanowi ona jakby klamrę, zamykająca pięć wieków historii 
podróży i inspiracji polskich artystów na Sycylii. Dzięki temu w naszej literaturze, 
muzyce i sztuce można odnaleźć mitologiczne, antyczne normańskie czy współcze-
sne wątki z wyspy kwiatu pomarańczowego. Powstałe tam dzieła pokazują nie tylko 
krajobrazy, zabytki historii i dzieje wyspy, odwołują się również do tamtejszej li-
teratury i sztuki, z której także czerpią. Są także przykładem uczestnictwa naszych 
twórców w kręgu kultury Śródziemnomorskiej.

4 Zob. Z. Herbert, Wizja Europy, „Zeszyty Literackie”, nr 103.
5 G. Herling-Grudziński, Zielona kopuła, „Rzeczpospolita” z 30.05.1998 r.
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OBCOŚĆ JĘZYKA A ZROZUMIENIE NARRACJI

TRANSKULTUROWA PERFORMATYWNOŚĆ WYDARZENIA TEATRALNEGO

Słowa kluczowe: teatr, transkulturowość, doświadczenie teatralne, adapter percepcji

Nie sposób inaczej rozpocząć niniejszego artykułu niż od banalnej konstatacji, 
że świat, dzięki przyśpieszeniu środków komunikacji, staje się dla nas coraz mniej-
szy. Jakkolwiek oczywiste jest to spostrzeżenie, i tak niesie za sobą liczne zmiany 
w każdej dziedzinie ludzkiej aktywności, w tym także w teatrze. Poetyka i estetyka 
sztuk performatywnych zmienia się i transformuje być może przede wszystkim pod 
wpływem coraz większej migracji twórców oraz tekstów kultury po całym świe-
cie. Skutkiem tego procesu są niezwykłe, heterogeniczne dzieła, które przekraczają 
granice dyscyplin artystycznych i kultur. Bez względu na to bogactwo form, auto-
rzy wykorzystujący słowo jako swoje tworzywo wciąż stają przed problemem jego 
zrozumiałości, gdy widowisko wystawiane jest w obcym kraju. Bariera językowa, 
mimo upowszechnienia uniwersalnego języka angielskiego, pozostaje ciągle nieroz-
wiązaną trudnością. Twórcy przyjmują wobec niej różne strategie, które związane 
są z ich moralno-społeczną postawą artystyczną. W poniższym artykule, po uczynie-
niu kilku koniecznych zastrzeżeń, podejmuje próbę przedstawienia taktyki kreacyj-
nej, która z perspektywy dialogu międzykulturowego wydaje mi się najcenniejsza. 

Niektórzy współcześni badacze szumnie obwieszczają przejście ludzkości z fazy 
narodowej do fazy kulturowej [Pavis, 1997, s. 48]. Jednak jeśli już ma to miejsce, 
to transformacja ta jak na razie rzadko wpływa na funkcjonowanie języka urzędo-
wego w danym kraju jako elementu instytucji państwa. Pod wpływem jego formal-
nej kodyfikacji i legitymizacji w zapisie obowiązującego prawa1, ewolucja języka 
została właściwie zatrzymana. Mowa kumuluje w sobie paradoks bycia przestrze-
nią kreatywną kultury i zarazem aktualizacją dążącego do stałości (suwerenności) 

1 Ma to dwojaki sens. Z jednej strony funkcjonują odpowiednie ustawy regulujące użycie języka 
urzędowego, z drugiej strony samo wykorzystanie go do zapisu prawa krajowego utrwala go i wzmacnia.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.26

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.26
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języka państwowego [Barker, 2005, s. 101]. Na tę ostatnią tendencję nakłada się 
także zdolność języka do konserwowania kultury i tradycji danego narodu. Obie 
wskazane tendencje mają także wpływ na praktykę artystyczną danego kraju, która 
tyleż samo jest aktywnością kreacyjną co gestem utrwalania tożsamości. W tej per-
spektywie problem zrozumienia treści sztuki teatralnej nigdy nie zostanie przekro-
czony. Dodanie do spektaklu tłumaczenia symultanicznego lub „napisów” utrudnia 
jego percepcję i może powodować zanik znaczeń, które są zależne od konotacji, 
jakie niesie ze sobą oryginalnie użyty język. To samo dotyczy sytuacji, w której 
spektakl jest zaprezentowany przez samych aktorów w języku angielskim lub języ-
ku widowni — wraz z translacją powstaje właściwie nowe dzieło. Nie musi to być 
jednak problemem dla współczesnej sztuki performatywnej, która sięga bo niekon-
wencjonalne formy i często w ogóle nie używa słowa. Za każdym razem, gdy ono 
się pojawia, a ograniczam moją analizę do takich przypadków, to pojawia się jakaś 
forma narracji, choćby sfragmentaryzowanej, którą widz próbuje zrekonstruować 
w akcie odbioru. Jaką postawę wobec języka ma w tej sytuacji przyjąć zarówno 
artysta jak i widz?

Uczestnik wydarzenia teatralnego, w którym wykorzystywany język jest mu nie-
znany lub nie dość bliski, by zrozumieć warstwę aluzyjno-konotacyjną, może przy-
jąć dwie podstawowe postawy wobec oglądanego widowiska. Uznać siebie samego, 
idąc z duchem (post)modernizmu, za ostatecznego twórcę znaczenia i w bricolerskim 
geście dokonać wyboru szeregu elementów spektaklu, z których buduje na własny 
użytek nową narrację. Znaczenia, jakie będzie ona zawierała, będą wówczas efek-
tem negocjacji między tekstem a odbiorcą. Jak wskazuje Roland Barthes, właściwie 
każda sytuacja odbiorcza w kulturze ma taki charakter [1992, s. 205]. Jednak ten sam 
badacz zachęca w innym tekście do jeszcze bardziej egocentrycznej postawy odbior-
czej, sugerując podjęcie gry z tekstem, a właściwie jego osobnymi fragmentami in-
terpretowanymi wedle samodzielnie określonej strategii [zob. Tenże, 2006]. Taka po-
stawa odbiorcza niewątpliwie umożliwia zaistnienie przeżycia estetycznego, ozna-
cza jednak jednocześnie „śmierć autora”, którą także obwieszcza francuski teoretyk 
[zob. Tenże, 1999]. Barthes odnosi się w swoich koncepcji do literatury, uzasadnione 
wydaje się jednak przeniesienie jej na grunt teatru tym bardziej, że sytuacja komuni-
kacyjna w teatrze sprzyja przedstawionej postawie odbiorczej. Z perspektywy dys-
kursu władzy/wiedzy może to być moment uzyskania wolności przez odbiorcę, ale 
w tej samej chwili, tekst praktycznie traci jakąkolwiek zdolność do komunikowania 
znaczenia. Tak przedstawiony wolicjonalny gest odbiorcy znów odsyła do problemu 
wielokulturowości współczesnego świata. Wolność, jaką „czytający” może uzyskać 
uśmiercając autora, może go kosztować osobistą izolację. Trudno wyobrazić więc so-
bie jakikolwiek dialog międzykulturowy bez wybrania przez widza teatralnego posta-
wy aktywnego poszukiwacza znaczenia zawartego w tekście. Wysiłek „rozumienia” 
musi zostać podjęty, by mieć jakiekolwiek szanse na poznanie „Innego” obok siebie 
lub nawet w samym sobie.
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W sposób analogiczny do strategii odbiorczych ustawiają się postawy, jakie, 
w modusie języka, mogą przyjąć twórcy wydarzenia peformatywnego, chociaż pro-
blem po tej stronie jest bardziej złożony, ponieważ język może stać się tutaj tak-
że tworzywem teatralnym, a nie tylko pozornie transparentnym medium. Przede 
wszystkim, egocentryczna postawa twórcy może oznaczać potraktowanie aktu kre-
acji jako procesu samozwrotnego — jedynym celem artysty jest „przeżycie two-
rzenia”. W takiej sytuacji dzieło w ogóle nie jest prezentowane. Alternatywną stra-
tegią dla takiej postawy twórczej jest prezentacja dzieła, którego struktura nie jest 
nastawiona na odbiór, ale mimo to jest on możliwy. Wówczas wszystko pozosta-
je w rękach odbiorcy. Artysta może także przyjąć postawę przeciwną, zakładając 
obecność widza. Umożliwia ona działania na szerokiej skali odmiennych strategii. 
Jej początkiem byłoby tworzenie dzieła egocentrycznego, ale strukturalnie otwarte-
go — twórca nie interesuje się odbiorcą, jednak pozostawia mu miejsce na przejęcie 
swojej roli. Na drugim końcu takiej skali znalazłyby się działania, których podsta-
wowym celem jest spotkanie i kontakt z odbiorcą. Struktura dzieła tak tworzonego 
jest nie tyle otwarta na „dopisywanie i przepisywanie”, ile nastawiona na transgre-
sję z jedną, określoną lub wieloma kulturami. Taka postawa wydaje się być najcen-
niejsza z perspektywy wielokulturowości współczesnego świata, bo z jednej stro-
ny umożliwia kreatywną wymianę, a z drugiej strony nie grozi uniwersalizacją, 
wymuszając na twórcy i odbiorcy określenie własnej tożsamości w relacji do toż-
samości „Innego”. Stworzone wedle strategii „nawiązania kontaktu” wydarzenie 
teatralne można określić jako „transkulturowe”, bo za jego pomocą dokonuje się 
transgresja znaków i symboli jednej kultury do drugiej.

Przykładem takie dzieła jest trylogia performatywna chorwackiej grupy arty-
stycznej Bacaci Sjenki/Shadow Casters pt. Process_city. Jej dwie części: VACA-
TION FROM HISTORY2 i Ex-position3 przedstawię za względu na ich szczególną 
strukturę umożliwiającą transkulturowy dialog, który definiowałem we wcześniej-
szej części pracy. Kluczem do zrozumienia tej struktury jest pojęcie liminalno-
ści szczegółowo opracowane przez Arnolda van Gennepa [2006] i Victora Turnera 
[2005]. Wykazali oni istnienie w strukturze rytuałów fazy liminalnej. W jej trak-
cie zawieszone zostają struktury normatywne, a ich miejsce zastępuje antystruktu-
ra. Posiada ona potencjał tworzenia kulturowych innowacji [Tamże, s. 42], a więc 
może być stymulatorem dialogu i tworzenia się nowych połączeń heterogenicz-
nych elementów. Mając tę właściwość, struktura liminalna wraz z czynnościa-
mi ją ustanawiającymi, wydaje się stanowić w teatrze rodzaj adaptera percepcji. 
Według P. Pavisa jest on środkiem umożliwiającym odbiorcy aktywny udział w wy-
darzeniu teatralnym i przez to nastąpienie translacji niewerbalizowanych treści jed-
nego systemu znaczeń na drugi [1992, s. 192]. Proces ten zachodzi jednak wówczas 
nie na poziomie zewnętrznej estetyki spektaklu, lecz w indywidualnej, chwilowej 

2 VACATION FROM HISTORY, reż. Boris Bakal, Katarina Pejović, Zagrzeb 2008.
3 Ex-position, reż. Boris Bakal, Katarina Pejović, Zagrzeb 2005.
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sytuacji progowej uczestnika zdarzenia4. Natomiast tak „przetłumaczone” treści nie 
są identyczne z pierwowzorem, lecz stanowiący niewerbalizowalny i indywidual-
ny fragment kultury, który jest, na pewnym poziomie, analogiczny do kultury obcej 
i zaraz może być włączony do większego systemu symbolicznego w jakiem funk-
cjonuje odbiorca. Powstaje wówczas swoista wewnętrzna transkulturowość. Bar-
dzo trafnie ujął to Pavis komentując spektakl Mahabharata Petera Brooka: To nie 
Indie, ale [spektakl] ma cały smak Indii!5. Według mnie można posunąć się dalej: 
doświadczenie indyjskości, bez Indii.

Trylogia Bacacji Sjenki/Shadow Casters czerpie daleką inspirację z Procesu 
Franza Kafki i bałkańskich doświadczeń wojennych. Autorzy widzą swoje dzie-
ło jako próbę zmierzenia się z entropią świata, w którym człowieka otacza wciąż 
nieskończona ilość historii, niemożliwych do zhierarchizowania i uporządkowa-
nia, pozwalając na ich rozmywanie i ustępowanie miejsca nowym6. Nie chodzi 
przy tym tylko o newsy z dzienników telewizyjnych, lecz przeszłe wydarzenia, 
które zwykle leżą u podstaw narodowej i jednostkowej tożsamości. Wskazują więc 
na sytuację transkulturowego społeczeństwa i jednostki, która poprzez odpowied-
nie rytuały musi uporać się z wewnętrznym „obcym”.

W VACATION FROM HISTORY (slo. Odmor od povijesti) widzowie czeka-
li w ciszy, w poczekalni, zanim zostali wprowadzeni do dużej sali, gdzie z płótna 
na stelażach wykonano konstrukcję przypominającą wielopokojowe mieszkanie. 
Każdy otrzymał koc i poduszkę, aby wygodnie położyć się na jednym ze znajdują-
cych się wewnątrz łóżek. Gdy wszyscy już trafili na swoje miejsca, wokół zaczęły 
pojawiać się dźwięki, delikatne światła. Z czasem zza ścianek można było usłyszeć 
opowiadane historie, jedna odgrywała się także w półmroku świecy na środku po-
mieszczenia. Pod koniec każdemu podano słuchawki, w których słyszał historię 
opowiadaną po chorwacku lub angielsku, częstokroć związaną z historią wojen bał-
kańskich. Podczas performansu w pełni akceptowalne było zaśnięcie.

Pozornie prosty trick zastosowany przez Shadow Casters ma fundamentalne 
znaczenie dla analizy performansu w kontekście zrozumiałości języka i narracji dla 
odbiorcy. Absolutna cisza w poczekalni i losowa kolejność, według której widzów 
zabierano do głównej sali, to pierwsze sygnały wyłączania normatywnej struktury 
społecznej. Pogłębione zostaje ono przez dosłowne rozbrojenie człowieka: poło-
żenie go w poziomej, uniemożliwiającej szybką reakcję pozycji, ze zdjętymi bu-
tami; w nieznanej, niemożliwej do poznania w mroku przestrzeni; pośród niezna-
nych mu obcych, w większości przypadków, osób mówiących w nieznanym języku. 
Stworzono więc sytuację liminalną par excellence, w którą z kolei, jako stymula-

4 Proces ten może być opisany dość precyzyjnie dzięki rozwojowi wiedzy na temat procesów 
percepcyjnych człowieka. Niestety objętość tekstu nie pozwala na podjęcie teraz takiej próby.

5 Pavis o Mahabharacie: “It’s not India, but it has all the flavour of India”, Tamże, s. 187.
6 http://odmorodpovijesti.blogspot.com/2008/04/vacation-from-history-processcity-part.html 

[dostęp 01.09.2012]
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tory, wprowadzono opowiadane szeptem historie, dźwięki — strzępki informacji. 
Nie były one jednak przypadkowe, zgodnie ze słowami reżyserki, sposób opowia-
dania historii jest za każdym razem bardzo precyzyjnie dopracowywany. Artyści 
chcieli, by w momencie zasypiania, gdy myśli odrywają się powoli od władzy rozu-
mu7, poddawane na różne sposoby historie łączyły się z osobistymi historiami od-
biorcy, w efekcie dając przekaz o niedokładnie zarysowanej akcji, ale precyzyjnej 
i subtelnej narracji emocjonalnej — półsennej, ale nieonirycznej. Proces ten można 
by precyzyjniej opisać w kategoriach fenomenologii percepcji i współczesnej neu-
ronauki, jednak wymagałoby to oddzielnej analizy. Na tę chwilę wystarczy powie-
dzieć, że zastosowany przez Shadow Casters adapter percepcji ma potencjał do-
konywania translacji między systemami znaczeń, bez uciekania się do głębokich, 
uniwersalnych kategorii ludzkich.

W drugim performansie — Ex-pozicija — posłużono się inną, przypominającą 
rytuał techniką. Po zasłonieniu uczestnikowi oczu, zabierano go do pokoju, gdzie 
spotykał się ze swoim przewodnikiem po historii dalszej części akcji. Przewod-
nik opowiadając swoją własną, indywidualną historię oprowadzał widza po prze-
strzeni wydarzenia (zwykle była to pusta szkoła), często stymulując, i tak już wy-
ostrzone przez zasłonięcie oczu, zmysły słuchu i węchu tak, by uczestnik niejako 
fizycznie doświadczał fragmentów historii, jak np. smaku czekoladek babci, która 
zmarła podczas wojny. Pod koniec każdej historii uczestnik zostawał sam. Tym ra-
zem historie w sensie faktograficznym jeszcze luźniej związane były z wojnami 
bałkańskimi, ponownie natomiast przekazywano je przez zbudowanie odpowied-
niej przestrzeni liminalnej. Poprzez wykreowanie nowego sposobu doświadczania 
narracji zmysłami, które (w przeciwieństwie do wzroku) tak szybko nie kategory-
zują otrzymywanych danych; często dając także możliwość wyboru ciągu alter-
natywnych rozwiązań epizodu, autorzy pozwalali by powiązać własne doświad-
czenia ze słyszanymi i w ten sposób czynić te pierwsze własnymi. Gdy na koniec 
uczestnik odsłaniał sobie oczy, otaczająca rzeczywistość okazuje się posiadać mno-
gość nowych znaczeń. Stymulując taką rekontekstualizację przestrzeni, ale i fizycz-
nych doświadczeń, Shadow Casters znów wpisują się w dyskurs transkulturowości 
na mikropoziomie, nie dodają jednak do nadmiaru historii kolejnej, a raczej oferują 
uporządkowanie choć części własnej. Oczywiście powyższe stwierdzenie ma cha-
rakter hipotezy. Argumentów przyniosłaby także tutaj analiza dokonana z wykorzy-
staniem współczesnych neuronauk, które opisując szczegółowo proces percepcji, 
wskazują na jakich jego etapach i poprzez jakie działania, teatr najmocniej wpływa 
na widza. Ryzykując wielkie uproszczenie: działanie naszej percepcji nie ma na-
tury mimetycznej — nie opiera się na tworzeniu obrazu rzeczywistości w mózgu. 

7 Ze względu na objętość tej pracy niemożliwe jest szczegółowe opisanie tego procesu. Należy jed-
nak zwrócić uwagę na dwa powszechnie znane czynniki: słuch jest jedynym zmysłem, który nie wyłącza 
się podczas snu; odłączenie wzroku jako najsilniej wpływającego na obrazowanie zmysłowe powoduje 
chaotyczne próby uzyskania szerszej wiedzy przez umysł i przyporządkowania jej do wspomnień.
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Jest raczej aktywnym i celowym eksplorowaniem — działaniem performatywnym 
składającym się z szeregu świadomych i nieświadomych procesów, zachodzących 
w różnych obszarach mózgu. Igrając z możliwościami percepcyjnymi uczestników, 
Shadow Casters ustanawiają specyficzną relację między stymulacją przez spek-
takl, a osobistymi doświadczeniami widza, o wiele bardziej otwartą niż w innych 
przypadkach8.

Przedstawione przeze mnie rozważania zostały zainspirowane rozmowami 
z uczestnikami obu tych wydarzeń w Zagrzebiu, zimą 2009 roku. Bez względu 
na pochodzenie byli oni za każdym razem głęboko poruszeni doświadczeniem jakie 
im zaoferowano. Niemal częścią każdego z tych spektakli jest rodzaj spotkania 
twórców z uczestnikami, już po ich zakończeniu. Za każdym razem, co potwierdzili 
reżyserzy Bacacji Sjenki/Shadow Casters: Katarina Pejović i Boris Bakal, osoby, 
które brały udział w jednym z tych wydarzeń podczas końcowego spotkania 
rozemocjonowani opowiadają historia z własnego życia. Zwykle nie mają one 
żadnego związku, w sensie historiograficznym, z Bałkanami, a tym bardziej 
wojnami czy konkretnymi mieszkańcami tego regionu. Jeśli jednak wsłuchać 
się w nie uważnie okazywało się, że opowiadane przez „widzów” narracje niosą 
ze sobą ten sam ładunek emocjonalny, co fabuły poszczególnych fragmentów 
chorwackich performansów. Wydaje się, że nie były to tylko rodzaje wzruszeń lecz, 
co starałem się dyskursywnie udowodnić, swoista translacja oryginalnego mythos 
na język (doświadczania) percypowany przez każdego, indywidualnego odbiorcę. 
Naturalnie, we współczesnym teatrze mythos często nie pojawia się, artyści 
dekonstruują kontestują jego zagarniającą obecność. Jednak dla zrównoważonego 
dialogu międzykulturowego jego obecność jest prawdopodobnie konieczna, 
co potwierdzają teorie tożsamości identyfikujące ją z umiejętnością opowiedzenia 
historii o sobie samym. Bacacji Sjenki w swoich performansach uzyskali wyjątkowy 
efekt ominięcia problemu dosyć sztywnego języka pisanego, poprzez precyzyjne 
zastąpienie jego funkcji medium narracyjnego przez odpowiednie środki teatralne. 
Jest to bliskie pojęciu przekładu artystycznego, w którym tekst nie jest tłumaczony 
bezpośrednio, ale raczej poddany transformacji umożliwiającej rozpoznanie jego 
sensów przez nowego czytelnika.

8 W szeroki sposób działanie percepcji opisują J. K. O’Regan i A. Noë, a także M. A. Goodale, 
D. A. Westwood w publikacji Ewolucja poglądu na dwoiste widzenie: odrębne lecz wzajemnie oddzia-
łujące szlaki korowe dla percepcji i działania [w:] Formy aktywności umysłu, red. A. Klawiter, PWN, 
Warszawa 2008 oraz, dla percepcji emocjonalnej, J. J. Prinz: Emocje jako ucieleśnione oceny [w:] Tamże.
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JĘZYKOWE SPOSOBY OPISYWANIA POLAKÓW 
I ICH GRUPOWYCH RYWALI PODCZAS EURO 2012 

W WYBRANYCH DZIENNIKACH

Słowa kluczowe: Euro 2012, relacje sportowe, piłka nożna, metaforyka

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej organizowane w 2012 r. w Polsce i na Ukrainie 
były ważnym wydarzeniem nie tylko sportowym, ale także kulturalnym. Informacje 
dotyczące turnieju pojawiały w czerwcu we wszelkich mediach praktycznie przez całą 
dobę. Do Polski przybyły niezliczone rzesze kibiców z całego świata pragnących przeżyć 
piłkarskie emocje, ale także poznać historię i kulturę naszego kraju, obowiązujące tradycje 
i zwyczaje. 3 grudnia 2011 r. w Kijowie odbyło się losowanie grup finałowych Euro 
2012, wówczas okazało się, że Polska zmierzy się z Grecją, Rosją oraz Czechami. Dobór 
przeciwników już od samego początku stał się tematem licznych komentarzy, które przybrały 
na sile wraz z przybyciem poszczególnych drużyn narodowych do naszej ojczyzny.

Celem artykułu jest ukazanie obrazu reprezentantów Polski oraz ich grupowych 
rywali podczas czempionatu Starego Kontynentu. Za pomocą jakich środków języ-
kowych przedstawiano piłkarzy należących do tych narodowości? Na jakie elementy 
zwrócono szczególną uwagę? Czy wpływ na opis miały zaszłości historyczne? W jaki 
sposób dokonywano wartościowania? Analizie poddano artykuły pojawiające się 
w „Przeglądzie Sportowym”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Łódzkim Polska The 
Times” i „Fakcie”1 w dniu meczu oraz dzień po spotkaniu (lub dwa dni — w przypad-
ku, gdy pojedynek rozgrywany był w sobotę).

Marcin Kalita, redaktor naczelny „Przeglądu Sportowego”, tak pisał w swoim 
artykule opublikowanym w dniu inauguracji mistrzostw Europy:

Dziś jest pierwszy dzień nowej historii. Historii naszego futbolu, ale i kraju. Co najbardziej 
niezwykłe w tej sytuacji — że dzieje Polski zostaną zapisane przez dzieje futbolu. To nas 
różni od Francuzów, Anglików, Niemców czy Włochów. Dla nich podobnie wielkie imprezy 
sportowe zbliżają się, są, przemijają. Dla nas EURO to wielkie, dziejowe „bum”, cezura 
do zapamiętania na zawsze.

(PS, 08.06.2012, s. 2)

1 W artykule posłużono się następującym skrótami na oznaczenie źródeł: PS – „Przegląd Spor-
towy”, F – „Fakt”, GW – „Gazeta Wyborcza”, GWS – dodatek sportowy do „Gazety Wyborczej” 
„Gazeta Sport.pl Euro 2012”, DŁ – „Dziennik Łódzki Polska The Times”, DŁE – dodatek sportowy 
do „Dziennika Łódzkiego Polska The Times” „Dziennik Łódzki na Euro 2012”.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.27

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.27
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W słowach tych, przepełnionych wzniosłością, podkreślał zatem, że rozgrywany 
na polskich i ukraińskich boiskach turniej jest wydarzeniem dziejowym i — w prze-
ciwieństwie do innych europejskich nacji — będziemy o nim pamiętać przez lata, 
gdyż odegra wielką rolę w historii naszego kraju.

O randze mistrzostw i niepowtarzalnej szansie, jaka stoi przed zawodnikami – 
nie tylko Polakami, ale także naszymi grupowymi przeciwnikami – w przypadku 
zwycięstwa, świadczyły używane często patetyczne sformułowania. Przywoły-
wano wysokie uczucie, które może wywołać w odbiorcach sportowego widowiska 
postawa piłkarzy, powoływano się na takie wartości, jak: honor, duma, heroizm, 
jedność, wiara chrześcijańska, waleczność, zapewniano, że sukces przyniesie po-
wody do radości całemu narodowi i pozwoli choć na chwilę zapomnieć o panują-
cym kryzysie gospodarczym, porażka zaś sprawi, że reprezentanci dołączą niejako 
do grona męczenników:

Jeśli drużyna prowadzona przez Franciszka Smudę nas mile zaskoczy, jeśli będzie walczyć, 
szarpać, strzelać, porywać nasze serca i umysły, będziemy zadowoleni. Będziemy z lubością 
celebrować momenty sportowego uniesienia — dziś, jutro i za dziesięć lat.

(PS, 08.06.2012, s. 2)

Na drugą połowę Grecy wyszli wściekli. Oni też byli zdeterminowani. Nad wyraz często mó-
wili o nieszczęściach, jakie spadły na ich kraj, zwierzali się, że w roli głównych oskarżonych 
w czasach kryzysu czują się kozłami ofiarnymi, opowiadali, jak bardzo zależy im, by dać 
przygnębionym rodakom powody do uśmiechu, choćby przez łzy.

(GW, 09.06.2012, s. 2)

Na pewno dali powody do dumy. Uratowali punkt, stoczyli heroiczną bitwę, podnieśli się 
po nokautujących ciosach, choć wyraźnie walczyli również z własnymi słabościami.

(GW, 09.06.2012, s. 2)

Na naszych oczach hartowała się polska drużyna, pełna zaciętości i waleczności, o której 
wreszcie można było powiedzieć, że jeden za drugiego skoczy w ogień.

(PS, 13.06.2012, s. 2)

Zwariowany mecz, nieziemskie tempo i zaskakujące zwroty akcji. A w środku tego 
wszystkiego polscy herosi wymieniający ciosy z Rosjanami, raz szaleńczo atakując, innym 
razem broniąc się zaciekle.

(PS, 13.06.2012, s. 2)

Rosjanie byli faworytami, Rosjanie zdobyli pierwszego gola, ale nam Bóg zesłał Kubę 
Błaszczykowskiego.

(F, 13.06.2012, s. I)

Od tej pory będą żyć z piętnem straconych nadziei — narodowego uniesienia, które zmienili 
w rozpacz. Dopisali kolejny rozdział, własny, do martyrologii polskiego futbolu.

(PS, 18.06.2012, s. 2)

Nasi piłkarze doprowadzili jednak temperaturę oczekiwań do poziomu wrzenia, a dumę 
narodową wynieśli na szczyty. Wierzyła w nich cała Polska.

(DŁE, 18.06.2012, s. 2)

językowe SPoSoby oPiSywania Polaków i ich gruPowych rywali...
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Na przeciwległym krańcu znajdują się z kolei wyrażenia zawierające słownic-
two potoczne — używane zarówno do opisania negatywnej postawy reprezentantów:

Ale jednak pękliśmy — fizycznie.
(PS, 09.06.2012, s. 6)

(…) bądźmy szczerzy — dwa punkty straciliśmy wczoraj w sposób wyjątkowo frajerski.
(PS, 09.06.2012, s. 6)

Przerżnęliśmy te mistrzostwa pokazowo, mit o naszej genetycznej niezdolności 
do sensownego kopania gały pozostaje wiecznie żywy.

(GWS, 18.06.2012, s. 4)

jak i wyrażenia pochwały — zmobilizowania do lepszego występu:
Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce, zapieprzać, zagrać ofensywnie, siąść na nich, przydusić, 
zdominować i wygrać.

(F, 16‒17.06.2012, s. III)

Ale tak naprawdę nie można przyczepić się do żadnego z naszych zawodników. Zagrali 
świetnie jako zespół. Zapieprzali przez cały mecz i należą im się brawa.

(F, 13.06.2012, s. VIII)

Częstym jest, iż spotkanie drużyn ma wymiar nie tylko sportowy, ale jest także 
wydarzeniem politycznym. Zaszłości historyczne odegrały dużą rolę podczas poje-
dynku Polska – Rosja. Z doniesień medialnych można się było dowiedzieć, że kon-
frontacja na Stadionie Narodowym to coś więcej niż mecz. W zapowiedziach porów-
nywano polskiego selekcjonera Franciszka Smudę do marszałka Józefa Piłsudskiego, 
pojawiały się nawiązania do bitwy warszawskiej z czasów wojny polsko-bolszewickiej:

Czy tym razem do pokonania Rosjan potrzebujemy cudu nad Wisłą? Nie.
(PS, 12.06.2012, s. 3)

Polacy odżegnują się od historycznych nawiązań, choć media nie pozwalają im od nich 
uciec, porównując Smudę do Józefa Piłsudskiego, który w 1920 roku pokonał bolszewików 
w Bitwie Warszawskiej.

(PS, 12.06.2012, s. 4)

Podglebie stosunków Polska – Rosja ma wymiar historyczny. Siłą rzeczy mecz staje się 
polityczną sprawą.

(GW, 12.06.2012, s. 4)

W spotkaniu Polski z Rosją doszukiwano się kontekstów historycznych. Wiele mówiło się 
także o polityce.

(DŁE, 12.06.2012, s. 2)

W artykułach nie brakowało nacechowanych pejoratywnie określeń odnoszą-
cych się do Rosjan — Ruscy, Moskale:

Bardzo bym chciał, by to był zwykły mecz sportowy, ale niech mi pan wskaże kogoś, kto 
będzie to tak traktował? (…) 99 procent naszych współobywateli będzie chciało, by dokopać 
Ruskim. To oczywiste.

(DŁ, 12.06.2012, s. 2)
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Najlepsza wiadomość wcale nie jest taka, że nie daliśmy się Moskalowi, co w naszym kraju 
ma wymiar daleko szerszy niż tylko piłkarski.

(PS, 13.06.2012, s. 6)

Dla innych, którzy starają się z faktów wydłubać też inne emocje, najważniejsze jest, 
że bijemy się z Ruskimi.

(DŁ, 12.06.2012, s. 3)

Podkreślano, że przyjdzie się zmierzyć z rywalem szczególnym, a ewentualny suk-
ces będzie powodem do dużej radości:

Dach będzie otwarty, stres pierwszego tak istotnego meczu już minął, a i rywal, choć zdecydo-
wanie mocniejszy od Greków — zawsze w Polaku wywołuje inną mobilizację i chęć wygrania.

(PS, 12.06.2012, s. 3)

Mecz z Rosją dla Polaków zawsze jest wyjątkowy. Nic nie smakuje tak słodko, jak wygrana 
z tym wielkim rywalem.

(PS, 12.06.2012, s. 9)

Rywalizacja polskich i radzieckich, a później rosyjskich sportowców obrosła legendami. 
(…) Na ogół była to walka małego z dużym. Choć polskie serca są wielkie i waleczne, 
to w sporcie bywaliśmy kopciuszkiem w porównaniu z radzieckim gigantem.

(DŁ, 12.06.2012, s. 3)

Dziennikarze, charakteryzując Rosjan, zwracali uwagę na ich słowiańskie korzenie:
To słowiańska natura z ogromną dumą i przekonaniem o własnej wyższości. Ciężko im się 
adaptować do nowych warunków, wszystko ma być tak, jak oni chcą. (…) Nie ma mowy, 
by nas zlekceważyli. Są przekonani o swojej wyższości i będą chcieli jak najszybciej poka-
zać to na boisku. Rozluźnią się dopiero wtedy, gdy w meczu z nami zapewnią sobie awans.

(GWS, 12.06.2012, s. 2)

Przy okazji spotkania z Grecją odnotowano nawiązania mitologiczne — pisa-
no o herosach czy potomkach atletów z Hellady:

Przyjemnym zaskoczeniem było to, że to Polacy forsowali tempo, sprawiali wrażenie 
lepiej przygotowanych motorycznie od Greków, byli szybsi i ustawali na nogach fizyczne 
pojedynki, mocnych zazwyczaj potomków atletów z Hellady.

(DŁE, 09.06.2012, s. 1)

(…) herosami nie jesteśmy (akurat Grecy też nie).
(PS, 08.06.2012, s. 5)

W walce z greckimi atletami nie będzie osamotniony.
(GWS, 08.06.2012, s. 3)

w jednym porównaniu — by podkreślić bezradność zawodników — wykorzystano 
nazwę miejsca kultu w Atenach:

Grecy w tym czasie stali jak posągi na Akropolu.
(PS, 09.06.2012, s. 6)

Z kolei w zapowiedzi meczu otwarcia, w celu precyzyjnego określenia piłkarzy 
z Europy Południowej, posłużono się bogatą, rozbudowaną metaforą, w której 
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wyraźnie widoczne były skojarzenia z mitem o wojnie trojańskiej, przywoływa-
nym niejednokrotnie w dziełach starożytnych pisarzy:

Wróg jest tym bardziej niebezpieczny, że nie ma twarzy — znów trzeba powtórzyć, że kiedy 
słyszymy, iż Grecy nie wychowali piłkarskich gwiazd, słyszymy prawdę niepełną. Wiarygod-
niej byłoby powiedzieć, że cała grecka strategia polega na tym, by zlać się w jedną nieprze-
niknioną masę i zamaskować totalnie. (…) Nigdy nie wiesz, kto okaże się koniem trojańskim, 
z którego znienacka wylezie rębajło. Oczywiście wylezie akurat wtedy, gdy nasi przysną.

(GWS, 08.06.2012, s. 4)

Ciekawym rozwiązaniem było także sięgnięcie do zasobów kulturalnych kraju 
i przytoczenie greckiej sentencji:

Cierpliwość jest kluczem do szczęścia — głosi greckie przysłowie. I rzeczywiście, nasi 
rywale nie rzucają się na przeciwnika, ustawiają się na własnej połowie i czekają na okazję.

(PS, 08.06.2012, s. 5)

Na uwagę zasługuje też zabawa słowami wykorzystująca skojarzenia kulinarne. 
W felietonie podsumowującym mecz Polska – Grecja pojawiło się zdanie:

Nie było „sałatki po grecku”, nie spełniło się też moje marzenie o „Rybce po grecku”.
(PS, 09.06.2012, s. 8)

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że autor wymienia nazwy potraw, 
ale sałatka po grecku oznacza tu pogrom zawodników z Półwyspu Peloponeskiego, 
Rybka po grecku zaś — dobry występ naszego gracza2.

Posługiwanie się różnorodnymi przenośniami stało się popularnym zabie-
giem w artykułach przed- i pomeczowych — kreatywne, zadziwiające bogactwem 
połączeń wyrazowych metafory pozwalały lepiej uświadomić czytelnikom, jakie 
uczucia towarzyszyły kibicom podczas konfrontacji z Grecją:

Polscy piłkarze wsadzili wczoraj kibiców do rollercoastera, który pędził z nieba do piekła 
i z powrotem.

(F, 09.06.2012, s. IV)
czego można oczekiwać od Rosjan:

To nie będzie, niestety, przemarsz przez Warszawę, lecz naloty dywanowe na polskie pole karne.
(GW, 12.06.2012, s. 1)

jakie emocje wywołała porażka z Czechami i odpadnięcie z turnieju:

Wielkie krople spadające na naszych reprezentantów ważyły tyle, ile oczekiwania 38 milio-
nów Polaków. Piłkarze okazali się na to nieprzygotowani, padli pod ciężarem nadziei rodaków.

(PS, 18.06.2012, s. 2)

2 By właściwie zinterpretować to połączenie leksykalne, niezbędna jest znajomość pseudonimów 
polskich piłkarzy — w przykładzie tym wykorzystano przydomek Rybka, który przylgnął do pomocnika 
Macieja Rybusa.
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jakimi cechami odznaczają się zawodnicy:
Marcin Wasilewski to taka tykająca bomba zegarowa, mam nadzieję, że jego temperament 
nie spowoduje eksplozji.

(F, 08.06.2012, s. II)

35-letni wychowanek Panathinaikosu (…) jest dla reprezentacji nieoceniony. Na boisku nie 
wyróżnia się wzrostem (176 cm), ale to serce i mózg drużyny.

(GWS, 08.06.2012, s. 6)

Rosjanie zagrali przeciwko Czechom imponująco w ofensywie, ale nie są piłkarskimi 
bogami. Arszawin, tak wychwalany po jednym meczu Dzagojew, Kierżakow, Pawluczenko, 
wspomniani stoperzy, Małafiejew — owszem — mają w sobie futbolową iskrę bożą, 
ale mają i za pazuchą schowanego piłkarskiego lenia.

(PS, 12.06.2012, s. 3)

Równie chętnie jak po metafory dziennikarze sięgali po niestandardowe po-
równania. Za ich pomocą opisywano nieprzeciętne umiejętności zawodników:

Reprezentację Polski zasiliło też kilku graczy tak znakomitych, jakby zrzucili ich z kosmosu.
(GW, 08.06.2012, s. 1)

postawę na boisku:
Grecy są mocniejsi, niż przeciętny kibic sądzi. Dryblasy, perfekcyjnie zorganizowani, 
grający beznamiętnie, jakby bez układu nerwowego.

(GW, 08.06.2012, s. 1)

Niestety w drugiej połowie wyglądało to tak, jakby naszym odcięto prąd.
(PS, 09.06.2012, s. 9)

Biało-czerwona machina funkcjonowała jak szwajcarski zegarek.
(GWS, 13.06.2012, s. 2)

Polacy potrzebowali zwycięstwa. I zaczęli, jak przystało na drużynę grającą z nożem na gardle. 
Napadli na gości, jak pewny siebie gospodarz, który chce tylko wziąć, co mu należne.

(PS, 18.06.2012, s. 2)
sposób gry:

Razem z kolegami poruszają się po polu karnym jak po wytyczonych ścieżkach: nie zabie-
gają sobie drogi, każdy wie, jak minąć rywala.

(GWS, 08.06.2012, s. 5)

Trwało przeciąganie liny, piłkarze Dicka Advokaata kilka razy wymieniali ze sobą piłkę 
w taki sposób, jakby chcieli pokazać światu rosyjską wersję tiki-taki, delektując się niezli-
czoną ilością podań.

(PS, 13.06.2012, s. 2)

determinację trenera i graczy:
Nie tylko selekcjoner czuł się w ostatnich dniach jak zwierz w klatce, który — wypuszczony 
— rozszarpałby wszystko, co staje mu na drodze. Jego zawodnicy też.

(PS, 08.06.2012, s. 4)



212 Katarzyna Burska

siłę uderzenia:
Nie dał rady Lewandowski, wyręczył go Błaszczykowski. (…) huknął w piłkę — lewą 
stopą, tą słabszą! — jakby chciał, żeby się rozpadła (…).

(GW, 13.06.2012, s. 1)

Nie brakuje także epitetów — prostych i złożonych — których zadaniem jest 
podkreślenie cech zawodników:

Piłkarzy, którzy zostali pobici w Hiszpanii, już nie ma. Zastąpili ich faceci pewni siebie, 
świadomi własnych umiejętności.

(PS, 08.06.2012, s. 5)

Najmłodszy zespół od lat, głodny zwycięstw jak żadna poprzednia reprezentacja, 
ma niepowtarzalną szansę, aby nawiązać do udanych występów reprezentacji Polski z lat 80.

(F, 08.06.2012, s. II)
umiejętności:

Grecy? Zdyscyplinowani, pewni siebie i zabójczo skuteczni.
(DŁE, 08.06.2012, s. 2)

Na prawym skrzydle Rosjan rządzi bowiem groźny Ałan Dzagojew (…). Wspierać go 
będzie wszędobylski i dynamiczny Andriej Arszawin (31 l.).

(F, 12.06.2012, s. I)
sposobu zachowania:

Zobaczyliśmy piłkarzy zdeterminowanych, nabuzowanych, gotowych zaprzedać dusze 
diabłu, byleby tylko wygrać.

(PS, 09.06.2012, s. 2)

Grecy długo nie mogli nic zrobić, napotkali drużynę pewną każdego swojego ruchu, 
sterowaną przez wszędobylskiego Rafała Murawskiego i Eugena Polanskiego (…).

(PS, 09.06.2012, s. 2)
systemu gry:

Rosjanie wyprowadzają je w oszałamiającym tempie, a mimo to podają sobie piłkę 
z laserową precyzją.

(GW, 12.06.2012, s. 1)

Odnotowano także epitet metaforyczny, który miał uzmysłowić, jak szybkie 
akcje przeprowadzali nasi przeciwnicy:

Ale tak samo reagowali Rosjanie. Tempo ich akcji na naszej połowie napędzane było 
chyba paliwem rakietowym, dawno już polscy obrońcy nie przeżyli takiej nawałnicy, jaką 
zorganizowali im goście.

(PS, 13.06.2012, s. 2)

W zdecydowanej większości epitety służą wartościowaniu, wyrażeniu oceny, 
waloryzacji. Widowisku sportowemu towarzyszą niejednokrotnie olbrzymie emo-
cje, więc już sam dobór słownictwa jest nierzadko ich wykładnikiem. Jak twierdzi 
M. Koper: Przymiotniki te zazwyczaj dookreślają stan emocjonalny nadawcy. Naj-
częściej występują w funkcji epitetów emotywnych, które charakteryzują się najwyż-
szym stopniem intensywności semantycznej. Są to połączenia rzeczowników z emo-
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cjonalnymi przydawkami, które nadają wyrażeniom wyraźne zabarwienie emocjo-
nalne [2009, s. 70]. Wyrazy te mają charakter prymarnie wartościujący, ich celem 
jest intensyfikacja przeżyć odbiorców [Szkudlarek-Śmiechowicz, 2006]:

Polacy zaczęli imponująco, agresywnie na połowie rywala, z kapitalną asekuracją partnerów, 
a — co najważniejsze — z pomysłem na grę ofensywną.

(F, 09.06.2012, s. IV)

Polacy świetnie zagrali w drugiej połowie i po fantastycznym strzale Kuby Błaszczykow-
skiego zremisowali z faworytami grupy A.

(PS, 13.06.2012, s. 2‒3)

Odpadamy z EURO jako najgorszy gospodarz w historii turnieju.
(PS, 18.06.2012, s. 2)

Boję się meczu z Grecją. To bardzo solidna drużyna, ma świetną defensywę, jest 
wyrachowana.

(F, 08.06.2012, s. II)

Zaczęliśmy naprawdę dobrze, stwarzaliśmy dobre okazje do strzelenia gola. (…) Przepro-
wadziliśmy kilka ładnych akcji prawą stroną.

(PS, 09.06.2012, s. 8)

Jestem bardzo mocny rozczarowany grą Polaków. Pokazali mizerny futbol.
(PS, 09.06.2012, s. 9)

Kuba Błaszczykowski przyłożył Rosjanom najpiękniejszym jak dotąd golem na 
mistrzostwach.

(GW, 13.06.2012, s. 1)

Okazało się, że Czesi zagrali dobre spotkanie i potrafili nas zdominować.
(F, 18.06.2012, s. III)

Drużyny, z którymi przyszło nam się mierzyć w fazie grupowej Euro 2012, 
nazywano najczęściej rywalami lub przeciwnikami — wyrazy te zwykle były 
obudowane połączeniami leksykalnymi, które opisywały styl ich gry:

Jest to przeciwnik, który nie pozwoli sobie na otwartą grę i nie da Polakom możliwości 
kontr, czyli tego, co kochają najbardziej.

(GWS, 08.06.2012, s. 3)

Poza tym nasi przeciwnicy nie strzelają zbyt wielu goli, gra w ofensywie sprawia im pewne 
trudności.

(F, 08.06.2012, s. V)

Z Rosją ma być inaczej, choć dzisiejsi rywale grają lepiej, szybciej i bardziej ofensywnie 
niż Grecy. Szybki atak po odbiorze piłki to najgroźniejsza broń rywali.

(GWS, 12.06.2012, s. 1)
wskazywały na emocje, jakie wywołują wśród Polaków:

Jeśli okaże się bezradną już na poziomie meczów grupowych z rywalami niewdzięcznymi, 
acz nie powodującymi strachliwego drżenia łydek – będziemy kręcić nosem.

(PS, 08.06.2012, s. 2)
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obrazowały szanse polskiej reprezentacji w pojedynkach z nimi:
Rywale są jednak w zasięgu kadry Smudy i dla tej drużyny warto, byśmy się zjednoczyli.

(F, 08.06.2012, s. II)

Na drodze stali Czesi i trudno sobie wyobrazić łatwiejszego rywala na tych mistrzostwach.
(DŁE, 18.06.2012, s. 2)

Jak zatem komentowano dobór przeciwników? Przed inauguracją wskazywa-
no, że wylosowanie takich, a nie innych reprezentacji jest darem od losu:

Z drużynami światowej czołówki wygrywamy ostatnio raz na ćwierć wieku, więc bogowie 
futbolu zesłali nam w losowaniu Rosjan, Czechów i Greków — obsadę grupy słabszą niż 
na jakiejkolwiek poprzedniej grupie mistrzowskiej.

(GW, 18.06.2012, s. 1)
doceniano jednak również klasę rywali:

Grecy to nie są Niemcy, Hiszpanie, Włosi, Francuzi czy Holendrzy, czyli drużyny z samego 
szczytu futbolowej hierarchii. A jednak pokonać ich będzie piekielnie ciężko.

(GWS, 08.06.2012, s. 3).

Podczas opisywania naszych południowych sąsiadów uwypuklano, że zawsze 
dobrze się nam grało z czeską reprezentacją, na dodatek obecnie brakuje w niej 
gwiazd światowego formatu, najlepsi gracze nie wystąpią z powodu kontuzji:

Nie w zderzeniu z nieosiągalnymi piłkarskimi bogami, ale z nękaną kłopotami i chwilowo 
niemal pozbawioną pomnikowych postaci drużyną czeską — w większości tak anonimową, 
jak już dawno anonimowa na żaden wielki turniej nie jechała.

(PS, 18.06.2012, s. 6)

W ostatniej kolejce grupowej nasi mieli przeć po najefektowniejszy sukces od 30 lat, więc 
dostali za przeciwnika Czechów — drużynę, na której kompleks nie cierpią, znacznie 
uboższą niż przed laty, pozbawioną w piątek swego schorowanego lidera.

(GW, 18.06.2012, s. 1)

Po odpadnięciu Polaków z turnieju z kolei rozkładano na czynniki pierwsze posta-
wę naszych reprezentantów we wszystkich trzech meczach:

A zespół? Z Grecją zagrał bardziej sercem niż rozumem. Z Rosją — duszą, rozbudzając w kraju 
niebywały optymizm. Mecze skończyły się remisami, a od porażki dzieliło nas niewiele. 
Z Czechami musieliśmy wygrać. Jak było — widzieliśmy.

(GWS, 18.06.2012, s. 7).

Charakterystyczne było też opisywanie gry kolejnych przeciwników poprzez 
zestawianie ich z drużynami, z którymi rozgrywaliśmy już mecz. Zastanawiano 
się, jakie mają cechy wspólne, w czym są lepsi, a w czym gorsi od poprzednich 
rywali, jaki styl gry preferują, czym mogą nas zaskoczyć, porównywano warunki 
fizyczne zawodników oraz poszczególne formacje:

Rosja to, przynajmniej w teorii, dużo silniejszy przeciwnik od Grecji.
(PS, 09.06.2012, s. 8)

Katarzyna Burska
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Rosjanie grają dość czytelny futbol. Łatwiej rozszyfrować ich grę niż grę Czechów czy 
Greków, ale to nie znaczy, że łatwiej będzie zneutralizować ich atuty.

(GWS, 12.06.2012, s. 2)

O ile jednak Grecy starali się grać ekonomicznie, o tyle Rosjanie nie będą kalkulować.
(GWS, 12.06.2012, s. 2)

Rosjanie grają piłkę bardziej czytelną i łatwiejszą do rozszyfrowania niż Grecy.
(F, 12.06.2012, s. VI)

Czesi nie są tak konsekwentni w obronie jak Grecy, ani tak groźni w ataku jak Rosjanie.
(GWS, 16‒17.06.2012, s. 2)

W odróżnieniu od naszych poprzednich rywali zmiennicy są bardzo podobnej klasy, jak 
gracze z podstawowej jedenastki. To jest właśnie podstawowa różnica między Czechami 
a Rosją i Grecją.

(GWS, 16‒17.06.2012, s. 2)

W przeciwieństwie choćby do Greków Czesi zdecydowanie lepiej czują się w ataku.
(GWS, 16‒17.06.2012, s. 2)

Dziennikarze chcieli w ten sposób zaznaczyć, na jakie elementy kibice powinni 
zwrócić szczególną uwagę podczas meczu, podpowiadali, czego można oczekiwać 
w nadchodzącym spotkaniu.

Częste było również zestawianie polskich reprezentantów z ich przeciwnikami. 
Porównywano, które zespoły prezentują lepszy styl na murawie, kto opracował 
lepszą taktykę, zastanawiano się, czy zauważalny jest postęp w grze:

W bezpośrednim starciu z Rosjanami wypadliśmy dużo lepiej od nich. Pokazaliśmy, 
że mamy nie tylko umiejętności, ale też wielkie serce do gry.

(F, 13.06.2012, s. VIII)

Wydaje się, że Polacy mają w tej chwili silniejszy zespół niż Czesi, są świetnie umotywowani, 
a w drużynie Franciszka Smudy jest lepsza atmosfera niż wśród podopiecznych trenera 
Michala Bilka.

(DŁE, 16‒17.06.2012, s. 1)

Między pierwszym występem a trzecim nie poprawiła się jakość gry, co udało się osiągnąć 
np. Czechom i Grekom.

(DŁE, 18.06.2012, s. 2)

Polacy nie mieli kilku wariantów, jak np. Czesi, którzy inaczej grali do przerwy i zupełnie 
zmienili oblicze taktyczne w drugiej połowie.

(DŁE, 18.06.2012, s. 3)

Odniesienie do Rosjan — którzy podobnie jak Polacy nie awansowali do ćwierć-
finału — zastosowano w celach terapeutycznych — przynajmniej pozornego ukoje-
nia i pocieszenia, zniwelowania żalu:

drużyna Dicka Advocaata była uznawana za faworyta naszej grupy, więc skoro ona odpadła 
z turnieju, to my — uważani przecież za zespół średniej klasy — nie powinniśmy czuć aż tak 
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wielkiego rozgoryczenia: Marne to pocieszenie, ale… Skoro my czujemy się rozczarowani, 
to co mają powiedzieć Rosjanie…

(DŁE, 18.06.2012, s. 1)

W doniesieniach prasowych dotyczących Euro 2012 — co nie dziwi, bo prze-
cież po raz pierwszy dane nam było organizować tak duży turniej — dominował 
temat reprezentacji Polski. Nie zabrakło jednak artykułów szczegółowo i precyzyj-
nie analizujących postawę naszych grupowych rywali. By przekaz stał się atrakcyj-
ny dla odbiorcy, sięgano po różnorodne zabiegi językowe. W celu jak najlepszego 
zobrazowania postawy Polaków, Greków, Rosjan i Czechów powszechnie używa-
no rozbudowanych metafor, porównań, peryfraz czy epitetów, zestawiano ze sobą 
cechy poszczególnych narodów. Ciekawym rozwiązaniem było powoływanie się 
na kontekst historyczny, co powodowało, że nie patrzono na mecz, jako tylko na wi-
dowisko sportowe, ale także istotne wydarzenie dla dziejów naszej ojczyzny. Przy 
opisie można było odnaleźć także odwołania do kultury danego kraju — dzien-
nikarze posługiwali się nawiązaniami mitologicznymi, wymieniali elementy cha-
rakterystyczne dla danego regionu Europy czy przytaczali popularne przysłowia.

Autorzy starali się oddać emocje towarzyszące zmaganiom piłkarskim, chcieli 
pokazać mocne i słabe strony zespołów, co ważne — nie dyskredytowali przy tym 
rywali, dbali o to, by opis był wiarygodny i w dużej mierze obiektywny. Opozycja 
my — oni nie miała wydźwięku radykalnie dyskredytującego przeciwnika, jak zda-
rza się to często w dyskursie politycznym, ale przyjmowała łagodną formę — w ten 
sposób dziennikarze zagrzewali do sportowej walki, jednocześnie doceniając rolę 
przeciwnej drużyny. Wszystkie wymienione zabiegi językowe nie tylko przekazywa-
ły informacje, ale służyły także celom ornamentacyjno-estetycznym, impresywnym 
i ekspresywnym.
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MEMY JAKO GATUNEK FOLKLORU INTERNETOWEGO

Słowa kluczowe: memy, folklor internetowy, Internet, genologia, tekst folkloru

Tekst folkloru rozumiem jako wytwór kultury będący uporządkowaną we-
dług określonych reguł całością1. Składają się nań znaki różnego rodzaju: dźwięki, 
gesty, kolory, obrazy itp. [Tołstojowa, 2007]. Jednym z najważniejszych wyznacz-
ników tekstu folkloru jest stereotypizacja (tekst jest nośnikiem przekonań, perspek-
tyw, poglądów powszechnych wśród członków danej społeczności), a także jego 
wariantywność oraz sytuacyjność. Tekst folkloru to tekst, który został wprowadzo-
ny do obiegu oraz zaakceptowany przez zbiorowość [Bogatyriew i Jakobson, 1973]. 
Jest nośnikiem idei, a także dobrem zbiorowym, tj. kolejne pokolenia zachowują go, 
wzbogacają i przekazują dalej [Szczęsna, 2002].

Jednym z gatunków tekstu współczesnego folkloru internetowego jest mem 
(z gr. mimesis ‘naśladownictwo’, ‘podobieństwo’). Memy to określenie początko-
wo używane w genetyce, następnie w humanistyce. Istnieje nawet odrębna dziedzi-
na nauki – memetyka (ang. memetics). Jako pierwszy użył terminu mem Richard 
Dawkins [1996, s. 146]. W memetyce wykorzystano analogię genów i memów. 
Tak jak gen jest jednostką ewolucji biologicznej, tak mem jest jednostką ewolucji 
kulturowej. Uściślając, w memetyce, mem jest rozumiany jako jednostka kulturo-
wego przekazu. Memy powielają się przez naśladownictwo oraz podlegają muta-
cjom. W memetyce kompleks memów to mempleks [Blackmore, 2002]. Jest to istot-
ne także w przypadku omawianego gatunku, bowiem grupa memów internetowych 
(mempleks) powstaje poprzez niedokładne naśladownictwo (powielanie z mutacja-
mi, czyli powstawanie wariantów tekstu) jednego memu (czyli tekstu wzorcowego, 
jak byśmy to ujęli tekstologicznie).

Omawiany gatunek zaprezentuję zgodnie z postulatami opisu gatunku propo-
nowanymi przez Jerzego Bartmińskiego i Stanisławę Niebrzegowską-Bartmińską 
[2009]. Uwzględnię tym samym następujące kryteria:

1 Tekst folkloru traktuję jako pojęcie bliskoznaczne wobec terminu tekst kultury.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.28

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.28
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1) nadawca,
2) odbiorca,
3) sytuacja komunikacyjna,
4) intencja komunikacyjna,
5) temat,
6) ontologia świata przedstawionego,
7) forma,
8) sposób ujęcia,
9) aksjologia2.

Materiałem, który wykorzystam będzie kompleks memów z kotem paczaczem. 
Wykorzystują one zdjęcie jednego kota (rasy British shorthair o specyficznych du-
żych oczach). Prawdopodobnie, pierwszy taki mem pojawił się w Rosji. Na gruncie 
polskim jako pierwszy z tej serii zaistniał mem: Co ja pacze? Tak więc jest on dla 
polskich internautów tekstem wzorcowym, od którego paczaizm powziął swą nazwę, 
a właściwie nazwy, gdyż druga, zamienna, to — cojapaczaizm. Paczaizm niewiary-
godnie szybko zyskał dużą popularność. Kot paczacz jest obecny na wielu stronach 
internetowych: Kwejku, Memowisku, a także na Facebooku, gdzie ma swój Fanpage. 
Pojawił się tam w grudniu 2011 roku.

NADAWCA Nadawcą memów może być 
każdy użytkownik Internetu, który potrafi obsłu-
żyć podstawowe programy komputerowe umoż-
liwiające stworzenie memu. Nadawca memów 
często pozostaje a n o n i m o w y , choć zdarza 
się, że autor umieszcza je na swoim autorskim 
blogu lub na stronie profilowej na Facebooku.

Biorąc pod uwagę sposób powstawania tek-
stów inwariantnych na podstawie pierwszego, 
wzorcowego, nadawcą tekstu w przypadku me-
mów jest ktoś, kto w pierwszej kolejności był 
ich odbiorcą. Wskazuje to na dialogowość oma-
wianego gatunku. Przykładem owego dialogu 
jest szereg memów o konstrukcji identycznej 
z memem wzorcowym: Co ja pacze?, zmianie 
ulegają w nich kolejne czasowniki, a także tło 
zdjęcia, ukazujące różne czynności, których sen-
sowność poddawana jest w wątpliwość zgod-
nie z intencją pierwszego memu: Co ja mjele?, 
Co ja opchodze?, Co ja płace?, itd.

2 Autorzy w późniejszych opracowaniach problemu opisu gatunków dodają kryterium aksjologiczne.

Anna Kowalska

Rys. 1. Co ja pacze?
[Źródło: http://www.facebook.com/pages/
Paczaizm/244454218956756?ref=ts&fre-

f=ts, dostęp 30.07.2012]
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ODBIORCA W przypadku memów możemy mówić o odbiorcy m a s o w y m . 
Odbiorca ten to część użytkowników Internetu, prawdopodobnie ludzie młodzi. 
Są to użytkownicy, a zarazem twórcy stron internetowych, których zawartość sta-
nowią memy. 

SYTUACJA KOMUNIKACYJNA Przestrzenią, w której funkcjonują memy 
jest Internet. Są one komentarzem do aktualnych wydarzeń rzeczywistych, zda-
rzeń z przestrzeni wirtualnej oraz kulturowej. Generalnie, powstanie każdego eg-
zemplarza memu inwariantnego jest wywołane poprzez umieszczenie w Internecie 
memu wzorcowego. Toteż sytuacja komunikacyjna w pierwszej kolejności obej-
muje tu reakcję na ten właśnie mem, dopiero w drugiej kolejności jest to reakcja 
na inny czynnik, zawsze powiązany z którąś z trzech wymienionych przestrzeni.

INTENCJA KOMUNIKACYJNA (a) Funkcja ludyczna — Pierwszą intencją 
omawianego tekstu wzorcowego (mem Co ja pacze?) było wyrażenie w żartobliwy 
sposób zdumienia, dezaprobaty wobec bezmyślnego oglądania przez internautów 
stron internetowych. Mem ten miał zmusić ich do myślenia, zadania sobie pytania: 
co oglądam w Internecie i po co to robię? Nie był on jednak pozbawiony funkcji 
ludycznej i ona właśnie stała się dla kolejnych tekstów obligatoryjna. Jej wykładnikiem 
jest charakterystyczny język (tzw. lolspeak), za pomocą którego formułuje się trafne 
komentarze do ważnych społecznie wydarzeń. Za najważniejszą intencję memów 
uznałabym połączenie dwóch wspomnianych funkcji, a więc ż a r t o b l i w e 
k o m e n t o w a n i e  r z e c z y w i s t o ś c i .

Bardzo liczną grupę memów, spełniających funkcję ludyczną, stanowią memy 
nawiązujące do polityki państwa i sytuacji na świecie. Przykładem może być mem 
z kotem pytającym: Co ja płace? i widniejącym w tle budynkiem ZUS-u.

Istnieją jednak także memy, które mają jedynie bawić. Wspomniany lolspeak 
jest wtedy narzędziem wykorzystanym, by bawić bez odnoszenia się do żadnych 
istotnych kwestii. Często pojawiają się tu gry językowe, wykorzystywanie polise-
miczności wyrazów np.: Czymaj mnie, bo nie wyczymie; Co robią lekarze w kuch-
ni? Leczo; Rozpaczam twój wniosek.

(b) Funkcja aksjologiczna — Kolejną intencją omawianego gatunku może być 
utrwalanie pewnych, aktualnie istotnych, wartości społecznych. Problem ten zosta-
nie szerzej omówiony w ostatnim punkcie referatu, gdyż aksjologia jest nieodłącz-
nym składnikiem każdego tekstu folkloru.

(c) Funkcja edukacyjna — Istnieje specyficzna grupa memów, której funkcją 
jest „uczenie przez zabawę”. Co prawda przykład ten nie pochodzi z omawianej 
grupy memów z kotem paczaczem, trudno jednak byłoby pominąć tę istotną dla ca-
łego gatunku intencję. Przykładem memów edukacyjnych mogą być polskie memy 
z kotem chemikiem, zainspirowane anglojęzycznymi chemistry cat.

(d) Funkcja perswazyjna — W omawianym mempleksie funkcję perswazyjną 
spełniają memy odnoszące się do polityki, wydarzeń aktualnie ważnych, tematów 
o wysokiej randze społecznej. Dosadny sposób komentowania faktów społecznych 
jasno pokazuje stosunek autora do nich. Wpływa to z kolei na kształtowanie postaw 

memy jako gatunek Folkloru internetowego
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i opinii szerokiego grona odbiorców memów internetowych. Ilustruje to podany ni-
żej przykład ustawy ACTA.

Omawiana w dalszej części artykułu grupa memów autotematycznych moim 
zdaniem również spełnia funkcję perswazyjną. Myślę, że ukazanie memów pacza-
izmu jako nałogu, religii, filozofii itp. służy wzrostowi ich popularności, jest swego 
rodzaju działaniem perswazyjnym na odbiorcach, którzy czują się, dzięki tak posta-
wionej sprawie, członkami grupy, mogą się z nią identyfikować.

(e) Funkcja ekspresywna — W omawianym mempleksie nie pojawiają się dość 
wyraziste przykłady tej funkcji, dlatego odwołam się do innego, który zyskał nie-
małą popularność — memy ze zdjęciem Artura Schopenhauera, nawiązujące (oczy-
wiście dość powierzchownie i płytko) do jego filozofii, głównie głoszące pesymizm 
i bezsensowność życia i wszelkich ludzkich działań. Sądzę, że pierwszą ich funkcją 
jest wymieniona wcześniej, funkcja ludyczna. Jednak umieszczone w odpowied-
nim kontekście stają się sposobem wyrażenia emocji, odczuć towarzyszących danej 
osobie, np.: Idzie luty. Nie będzie lepiej; Starość nie radość. Młodość też nie.

TEMAT Najogólniej tematykę memów można podzielić na trzy grupy w zależ-
ności od rodzaju rzeczywistości, do której nawiązują:

 ¾ odniesienia do kultury;
 ¾ komentarz realnej rzeczywistości;
 ¾ autotematyzm (dotyczy rzeczywistości wirtualnej).

Przyjrzyjmy się owym tematom nieco bliżej.
Jeżeli chodzi o memy odnoszące się do kultury, mogą one nawiązywać do lite-

ratury. Inspiracją stały się postaci z bajek, np. Koziołek Matołek, Czerwony Kap-
turek, Baba Jaga, a także dzieła klasyków: Mickiewicza, Kochanowskiego, Shake-
speara. Istnieje szereg memów wykorzystujących teksty piosenek, głównie popo-
wych oraz wizerunki piosenkarzy i zespołów muzycznych. Część z nich natomiast 
nawiązuje do dzieł filmowych (także animowanych).

Memy komentujące realną rze-
czywistość często odnoszą się 
do w y d a r z e ń  p o l i t y c z -
n y c h . Bardzo dużo memów po-
wstało jako natychmiastowa reakcja 
internautów na próbę wprowadze-
nia ustawy ACTA. Ustawa ta mię-
dzy innymi miała chronić prawa-
mi autorskimi materiały znajdujące 
się w Internecie, ale także znacznie 
ograniczyć swobodne z niego korzy-
stanie. Memy komentujące tę usta-
wę ostrzegały: ACTA paczy, uważaj!, 
ACTA wie, że paczysz. Ostrzegały 

Anna Kowalska

Rys. 2. Co ja głosuje?
[Źródło: http://www.memowisko.com/2011/12/co-ja-pacze-

-czyli-starecat-po-polsku.html; dostęp: 30.07.2012]
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też przed skutkami wprowadze-
nia ustawy: Nic nie paczę!, Cim-
no to pacze. Oburzenie internau-
tów wzrosło jeszcze bardziej, 
gdy poseł Marek Migalski przy-
znał w mediach, iż głosował za 
ACTA, ponieważ nie wiedział, 
czego dotyczy głosowanie.

Pojawiły się memy z ulu-
bieńcem polskich mediów, Ja-
rosławem Kaczyńskim (Co ja 
kaczę?, Wypaczony umysł), 
a także z prezydentem Broni-
sławem Komorowskim (Co ja 
rządzę?) oraz z Ewą Kopacz 
ze względu na brzmienie jej nazwiska. Na podobnej zasadzie: Margaret Thatcher 
(Paczer). Zdarza się, że w sposób żartobliwy Memy odnoszą się do tematów trud-
nych i wydarzeń tragicznych. Przykładem może być kot-terrorysta paczystański 
(zamiast pakistański).

Kolejna grupa memów dotyczy w y d a r z e ń  h i s t o r y c z n y c h ,  np.: Co ja 
fprowadzam? (Obrazek, który pojawił się w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.) 
Komentowane są nie tylko wydarzenia dotyczące historii Polski, ale też innych państw. 
Warto zwrócić uwagę na błędne powiązanie faszyzmu (zamiast nazizmu) z Adolfem 
Hitlerem. Myślę że stało się tak ze względu na bliższe podobieństwo brzmieniowe fa-
szyzmu i paczyzmu i dążenie do zrealizowania głównej intencji omawianego gatunku 
tekstów. Bardzo często na warsztat twórców memów trafiają postaci rewolucjonistów, 
dyktatorów, władców autorytarnych, np. Ernesto Che Guevara, Mao Tse-Tung.

Można wyodrębnić grupę me-
mów, które pojawiają się w Internecie 
z okazji ważnych świąt, rocznic, w y -
d a r z e ń  c y k l i c z n y c h  o stałym 
miejscu w kalendarzu. Są to święta 
Wielkanocy, walentynki, tłusty czwar-
tek, a nawet wakacje oraz sesja egza-
minacyjna. Inspiracji dostarczają też 
m e d i a  m a s o w e , a więc telewizja 
z pokazywanymi w niej reklamami, 
czy programami telewizyjnymi oraz 
sam Internet. Interesujący jest mem 
z mięsnym jeżem i kotem-paczaczem.
Mięsny jeż to „potrawa” podana na ko-
lację przez jedną z bohaterek fabula-
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Rys. 3. Paczyzm
[Źródło: http://kwejk.pl/; dostęp 30.07.2012]

Rys. 4. Mięsny jeż też paczy!
[Źródło: http://www.facebook.com/photo.php?fbi-

d=3661164692371&set=o.244454218956756&type-
=3&theater, dostęp 30.07.2012]
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ryzowanego dokumentu emitowanego przez telewizję Polsat: Pamiętniki z wakacji. 
Plastry wędliny i parówki ułożone w kształt jeża, podane na talerzu jako danie spe-
cjalne bohaterki programu wzbudziło prawdziwą internetową burzę. Temat okazał 
się niezwykle płodny, powstały filmy, piosenki, obrazy. Mięsny jeż zasłużył z pewno-
ścią na określenie mempleksu. W przypadku zaprezentowanego przeze mnie zdjęcia 
mamy więc do czynienia z memem łączącym motywy dwóch różnych (i bardzo po-
pularnych w jednym czasie) grup memów.

Przyjrzyjmy się jeszcze inspiracjom internetowym. W kwietniu tego roku 
dr Michał Rusinek z Uniwersytetu Jagiellońskiego umieścił na swoim profilu 
na Facebooku wpis: Przestaję odpowiadać na listy, które zaczynają się od „witam”. 
Wywołało to dyskusję internautów nad tym, co złego jest w takiej formie powitania, 
przeprowadzono wywiad z dr. Rusinkiem do krakowskiej gazety internetowej, 
zapytano o zdanie prof. Bralczyka. Paczaiści na Facebooku zareagowali także.

Istnieją także memy zainspirowane wszystkim tym, co znajduje się w najbliż-
szej p r z e s t r z e n i  c z ł o w i e k a . Mogą to być przedmioty codziennego użyt-
ku, budynki, rośliny, pojazdy, ludzie itp. 

Memy autotematyczne w przypadku omawianego materiału odnoszą się do rze-
czywistości wirtualnej, w której pod wpływem szybko powstających kolejnych 
memów z kotem-paczaczem pojawiło się zjawisko wtórne: paczaizm. Fanpage ko-
ta-paczacza na Facebooku określił się jako społeczność pod wspomnianą nazwą. 
Możemy wśród memów autotematycznych wskazać parę kierunków nawiązań. 
Jednym z nich są memy ukazujące paczaizm jako swego rodzaju r e l i g i ę . Jedno 
ze zdjęć na Facebooku podpisane zostało, pomijając zasadniczą różnicę, słowa-
mi niemal wyjętymi z biblijnych ośmiu błogosławieństw: Błogosławieni paczani i 
paczający albowiem ich paczanie zostanie obaczone. Czcijmy kota paczacza. Nie 
dziwi więc, iż pojawiły się memy z aniołem opaczności, na których anioł stróż ma 

Anna Kowalska

Rys. 5. Witaj! Kogo ja pacze
[Źródło: http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3330533781300&set=o

.244454218956756&type=3&theater; dostęp: 30.07.2012]
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doczepioną kocią głowę, a także obrazy z Matką Bożą Paczącą, które wzbudziły 
wiele kontrowersji i zapoczątkowały kolejną dyskusję na temat obrażania uczuć re-
ligijnych. (W komentarzach do tegoż zdjęcia na Facebooku w profilu: Paczaizm.) 
Był anioł stróż, była Matka Boża, ale na tym się nie skończyło. Pojawiło się także 
zdjęcie z cytatem z Księgi Wyjścia: Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną 
pod głową kota-paczacza (z poświatą) ukazującą się na niebie. Nie obyło się też, 
bez dzieciątka Jezus z głową kota. Kot-paczacz wcielił się także w role religijnych 
autorytetów: księdza i zakonnic.

Pojawiły się memy przedstawiające paczaizm jako f i l o z o f i ę , czy wręcz styl 
życia. W tym celu internauci sparafrazowali słynne kantowskie Cogito ergo sum 
(Paczę, więc jestem). Innym kierunkiem myślenia paczaistów o sobie samych jest 
c h o r o b a : nałóg paczenia. Kolejne slajdy pokażą, że faktycznie niektórzy po-
padli w niezdrową obsesję widzenia wszędzie paczenia: drapacze chmur, pacztet, 
ipacz, wierzba pacząca itp.

Paczaizm ma też swoją ojczyznę, w zasadzie niejedną, są to: Paczyna, Karpacz, 
Opacz Mała, ul. Opaczewska w Warszawie, Paczków, Paczkówek, Paczewo, Pacz-
kowo, Paczacze oraz Paczykistan. 

ONTOLOGIA ŚWIATA PRZEDSTAWIONEGO Świat memów istnieje wirtual-
nie. Przyjmuję rozumienie ‘rzeczywistości wirtualnej’ za Mirosławem Bańko: jest 
to świat stworzony przez komputer i tak realistycznie oddziałujący na zmysły obser-
watora, że wydaje mu się światem rzeczywistym. Wirtualne jest to, co zostało stwo-
rzone w naszej wyobraźni, ale jest możliwe, że istnieje w rzeczywistości [2000].

FORMA Memy mają formę graficzną. Wykorzystuje się przy ich tworzeniu kod 
werbalny, techniki wizualne (zdjęcia, obrazki) i audio-wizulane (filmy). Na kod 
werbalny omawianego gatunku zazwyczaj składają się krótkie zdania, a nawet po-
jedyncze słowa. Zdecydowanie najczęściej pojawiają się w tym przypadku cytaty. 
Podobnie jest z kodem wizualnym, bazuje on generalnie na różnego rodzaju zapo-
życzeniach, jak zresztą cały gatunek, którego ważną cechą jest intertekstualność.

SPOSÓB UJĘCIA (poetyka) Memy są krótkim, żartobliwym tekstem. Charak-
terystyczne jest dla niego występowanie innowacji językowych, na których opiera 
się ich humor. Zjawisko to początkowo było używane w memach anglojęzycznych. 
Powstał tzw. lolspeak, czyli język zwierząt wypowiadających się formami języko-
wymi nieakceptowanymi przez większość użytkowników. Oczywiście zabieg ten 
ma charakter świadomy. 

AKSJOLOGIA Wartościowanie jest obecne we wszystkich tekstach folkloru. 
Podstawowe wartości, jakie ujawniły się w omawianym materiale to patriotyzm, 
demokracja, wolność (memy historyczne, polityczne: krytyka dyktatorów, wpro-
wadzenia stanu wojennego, ustawy o ACTA), humor (obligatoryjna intencja lu-
dyczna). Przyglądając się poruszanej tematyce, można też zauważyć, jak dużo 
miejsca w życiu współczesnego człowieka zajmuje kultura popularna. Memy o na-
wiązaniach religijnych uświadamiają liberalizm społeczeństwa. Te, które dotyczą 
świąt różnego rodzaju pokazują, że dla wielu ważna jest także tradycja.
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Memy to gatunek zasługujący na uwagę, przeżywa on w tej chwili ekspansyw-
ny okres, rozprzestrzeniając się po całym świecie. Memy są krótkim żartobliwym 
tekstem, realizującym się przy użyciu kodu werbalnego, wizualnego i audio-wi-
zualnego. Anonimowy nadawca memów kieruje je do adresata masowego. Istnie-
je tu pewnego rodzaju wymienność ról. Aby stać się nadawcą memów trzeba być 
najpierw ich odbiorcą. Omawiany gatunek funkcjonuje w przestrzeni internetowej, 
jego funkcją jest żartobliwe komentowanie rzeczywistości realnej, kulturowej oraz 
wirtualnej.

Analizowany materiał wykazał, że głównymi cechami gatunku są: dialogo-
wość, sytuacyjność, intertekstualność oraz wariantywność, co pozwala na określe-
nie go mianem tekstu folkloru.
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SZYLDY W MIEŚCIE ŁODZI CORAZ BARDZIEJ OBCE

RZECZ O ADAPTACJI ZAPOŻYCZEŃ W CHREMATONIMACH

Słowa kluczowe: chrematonimy marketingowe, firmonimy, zapożyczenia, Łódź

Werbalne komunikaty w przestrzeni miejskiej, na których widnieje szereg nazw 
własnych, są niejednolite, zarówno pod względem treści, jak i walorów stricte fizycz-
nych. Obraz miasta jawi się jako silnie skomercjalizowany. Poruszając się po Łodzi, 
mijamy olbrzymią liczbę znaków drogowych, tablic informacyjnych czy banerów 
reklamowych. Z językoznawczego punktu widzenia możemy dostrzec na nich m.in. 
toponimy miejskie (np. nazwy ulic czy skwerów), zoonimy (na ogłoszeniu w sprawie 
zaginięcia psa), a niekiedy na murach przezwiska, nazywane w terminologii onoma-
stycznej — antroponimami. Przedmiotem niniejszej pracy jest adaptacja chrematoni-
mów marketingowych określających nazwę firm działających na terenie aglomeracji 
łódzkiej. Najbardziej akceptowalnym w polskiej literaturze naukowej określeniem 
charakteryzującym tę grupę chrematonimów użytkowych są firmonimy. Jak wyjaśnia 
A. Gałkowski: firmonimy, jako nazwy własne firm oraz ich produktów/usług (…), 
mają postać rozwiniętej marki lub są — choćby potencjalnie — w toku procesu trans-
formacyjnego, który kończy się osiągnięciem statusu marki [2012, s. 64].

Łódź, będąca trzecim co do wielkości miastem w Polsce, do końca II wojny 
światowej uchodziła za miasto wielu kultur, narodowości i wyznań. Historia Łodzi 
związana jest przede wszystkim z rozwojem przemysłu włókienniczego, do któ-
rego przyczyniły się w największym stopniu cztery narodowości: Polacy, Niem-
cy, Rosjanie i Żydzi. Wielojęzyczność była wówczas zjawiskiem powszechnym. 
U szczytu rozwoju miasta, towary opisywano w języku polskim, niemieckim, ro-
syjskim oraz w jidysz, zaś szyldy fabryk, sklepów i zakładów tworzyły wielokultu-
rową mozaikę, stanowiącą o językowym obrazie przemysłowego miasta. Obecnie 
Łódź jest miastem, w którym (podobnie, jak ma to miejsce w skali ogólnopolskiej) 
następuje rozwój sektora usług, a w nim firmy posiadające nazwy rodzime zostają 
zastępowane przez międzynarodowe koncerny, a także przez firmy polskie rezy-
gnujące z nazw ojczystych ze względu na ułatwienia w szeroko pojętej komunika-

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.29
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cji na arenie międzynarodowej. Ledwo co opanowano, w mniejszym lub większym 
stopniu, wymowę nazw sieci sklepów wielkopowierzchniowych, takich jak np. 
Tesco, Carrefour czy Leroy Merlin (nazywany także lirojem merlinem), a już w naj-
nowszych doniesieniach prasowych [Brzózka, 2012] możemy przeczytać, że swoją 
działalność w Łodzi zaczyna prowadzić Hewlett-Packard (w skrócie HP) czy Price-
waterhouseCoopers (w skrócie PwC). Jak łodzianie radzą sobie z nazywaniem firm, 
których nazwy nie potrafią wymówić, a niekiedy nawet nie rozumieją?

Nazwy handlowe pojawiające się na szyldach mają za zadanie nie tylko identy-
fikować sklepy, kina czy restauracje, ale również odróżniać je od pozostałych tego 
typu obiektów [Jaros, 2008, s. 357]. Nie można zapominać, że w swej istocie sta-
nowią także tekst reklamowy, którego zadaniem jest nakłonienie klienta do odwie-
dzenia danego miejsca. Jak pisze Jerzy Bralczyk, komunikat reklamowy powinien 
być atrakcyjny, sugestywny, zrozumiały, zwięzły, oryginalny i łatwy do zapamiętania 
[2000]. Obcobrzmiące firmonimy tylko pozornie nie spełniają tych postulatów, ponie-
waż nazwy w językach obcych wydają się Polakowi atrakcyjnie i równie skutecznie 
kuszą klientów. W idealnym przypadku nie powinny również sprawiać problemów 
w wymowie i odmianie, gdyż inaczej wywołają w potencjalnym kliencie poczucie 
obcości. Co ciekawe jednak, ze względu na dziesięciolecia cenzury oraz kreowania 
nazewnictwa nacechowanego ideologicznie, Polacy rzeczy nieznane i obce, uwa-
żają za lepsze. Nazwy obce są wartościowane pozytywnie zarówno dzięki ich wa-
lorom brzmieniowym, jak i konotacji, na co zwraca uwagę V. Jaros [2008, s. 357].

Obcobrzmiące firmonimy — trudne w odmianie i wymowie, utożsamiane 
są z kulturą Zachodu, czyli w stereotypowym rozumieniu kojarzone z nowocze-
snością. Przykładem mogą być dwie marki modowe łódzkiej firmy Redan: Top 
Secret oraz Troll. Pisownia sugeruje zachodnie pochodzenie towarów, a poniekąd 
nawiązywanie do najnowszych trendów w modzie. Marki, choć nie brzmią rodzi-
mie, budzą konotacje pozytywne. Marka odzieży Top Secret kładzie nacisk na ce-
chy pożądane przez obie płcie — kobietom kojarzy się z tajemniczością, a męż-
czyznom z tajną misją do wykonania, byciem tajnym agentem. Słowo top sugeruje 
towar z najwyższej półki i najlepszej jakości. Na tym przykładzie można zauważyć, 
że słowa budujące nazwy własne wcale nie tracą swojego pierwotnego sensu.

Większość ankietowanych przeze mnie łodzian otwarcie przyznaje, że ma pro-
blemy z deklinacją oraz wymową nazw, które widnieją na szyldach. Problemy z od-
mianą nazw obcojęzycznych [Cieślikowa, 2008, s. 129‒130] powodują, że są one 
uzupełniane przez słowa oznaczające miejsce, w którym świadczona jest dana 
usługa. I tak, kiedy prosiłam w ankietach od odmienienie nazwy Silver Screen, 
poprzedzana była ona słowem kino, zaś Piazza Cafe espresso słowem kawiarnia. 
Aby uniknąć substytucji firmonimów przez określenia miejsca czy swobodne sko-
jarzenia klientów, przedsiębiorstwa chętnie posługują się dodatkowymi określenia-
mi sugerującymi rodzaj wykonywanej działalności, lecz zamiast polskiego słowa 
zakład, jako element nazwy własnej pojawiają się zapożyczenia z języka angiel-
skiego słowa takie jak: salon, centrum czy mniej upowszechnione wellness. W Ło-
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dzi spotkać możemy nie tylko salon urody czy fryzjersko-kosmetyczny, ale również 
szyldy zawierające takie połączenia jak: salon sukni ślubnych, salon mebli, glazury 
i terakoty, łazienek, optyczny, ezoteryczny, kwiatowy, jubilerski, kulturystyczny, 
a nawet pielęgnacji psów, zoologiczny i pralniczy. Salon ma wywoływać świa-
domość dużej powierzchni danego zakładu i poczucie ekskluzywności [Matusiak, 
2010, s. 295], lecz trudno o nie, gdy napotykamy tabliczkę z napisem Salon paznok-
cia czy Salon drobiu. Wiele firm załącza w swojej nazwie również słowo centrum 
czy instytut, sugerujące profesjonalizm, miejsce, gdzie pracują wybitni specjaliści 
w swojej dziedzinie.

Łodzianie, wybierając chrematonimy, chętnie korzystają z międzynarodowych 
morfemów. W latach dziewięćdziesiątych powstawały firmy, które swoją nazwą 
podkreślały współpracę, najczęściej w formie handlu, z kontrahentami zagraniczny-
mi. Nastąpił wówczas prawdziwy wysyp przedsiębiorstw zawierających w swoich 
członach słowa import-export lub ich morfemy. Do dziś istnieją jednak takie firmy, 
których główną działalności nie jest handel międzynarodowy, a mimo to używa-
ją morfemu -ex rodzącego konotacje z szeroko pojętym transportem1. Przykładem 
może być łódzka firma Sław-ex — producent mebli, którego firmonim zrodził się 
z połączenia imienia właściciela firmy (Sławomira) oraz morfemu -ex. Jednak za-
stosowanie morfemu -ex na początku firmonimu kojarzy się obecnie z czymś by-
łym, także z popularną obecnie w języku polskim kalką z języka angielskiego jak 
eks-mąż czy eks-żona nazywani skrótowo przez swoich byłych małżonków również 
eks. Stąd w pewną konsternację wprowadził mnie szyld łódzkiego sklepu z artyku-
łami ogrodniczymi Ex Flor.

Współcześnie, gdy współpraca międzynarodowa, szczególnie po wejściu Pol-
ski do Unii Europejskiej, wydaje się być czymś naturalnym, firmy, które w nazwie 
zawierają słowa import-export odbierane są, szczególnie przez młodsze pokolenie 
konsumentów, z pewnym dystansem, ponieważ sugerują powstanie firmy na począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, a zarazem pewne zaszłości historyczne i brak nowocze-
sności, co odstrasza współczesnego klienta. Dzisiejsza kultura konsumpcyjna, któ-
rą częścią stały się nazwy własne, zamiast tradycji promuje bowiem nowoczesność. 

Po roku 1989, gdy prerogatywy do nadawania nazw własnych oddano osobom 
prywatnym, w firmonimach stosowano również morfemy sugerujące polskie po-
chodzenie. Niestety, często firmonim nie informuje tutaj konsumenta o przedmio-
cie działalności danego przedsiębiorstwa. Przykładowo pod łódzką nazwą Zbych-pol 
odkrywamy hurtownię obrusów i pościeli. Jak należy jednak odszyfrować znacze-
nie firmonimu przedsiębiorstwa oferującego profesjonale środki czystości Just-Pol? 
Czy to kolejne złożenie części imienia i morfemu -pol, a może angielska zabawa 
słowna, pod którą kryją się słowa just polish, czyli ‘po prostu wypoleruj’, a samą 
nazwę należałoby wymawia jako [dʒʌst ˈpɑːlɪʃ]? Ciekawe połączenie reprezentuje 

1 Ponadto pokoleniu dokonującemu transakcji w czasach funkcjonowania sklepów Pewex morfem 
-ex będzie kojarzył się z towarami luksusowymi.

Szyldy w mieście łodzi coraz bardziej obce
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również firmonim Franspolexu — importera końcówek serii takich produktów jak: 
meble, tekstylia, odzież, obuwie, który zawiera zarówno morfemy -pol oraz -ex.

Na ulicach Łodzi spotkać można teraz szyldy z międzynarodowymi morfemami 
jak np. inter- w znaczeniu ‘między’ lub jako derywat od słowa international, czyli 
‘międzynarodowy’; multi- w znaczeniu ‘wiele, kilka’ [Waszakowa, 2005]. Jednak i tu-
taj łatwo o pomylenie przedmiotu działalności firmy. Firmonim Inter Vega budzi ko-
notacje z tak dobrze już funkcjonującym w polskim języku słowami jak np. weganin, 
wegański, lecz za firmonimem Inter Vega kryje się przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe. 

Interesujące jest również występowanie wielu łódzkich firm, które swą nazwę roz-
poczynają od morfemu euro- sugerując, że obszar ich działalności dotyczy areny euro-
pejskiej. Na terenie aglomeracji łódzkiej występuje wiele firm działających na pozio-
mie lokalnym i regionalnym, stanowiących filie ogólnopolskich sieci m.in.: sklep zoo-
logiczny Euro-Zoo, Euro Apteka czy Euro-Kom będący, nie, jak być może zdążyli już 
się Państwo zasugerować, producentem komputerów, lecz kominków i wyrobów ko-
minkowych. Ponadto w Łodzi funkcjonuje również firma zawierająca złożenie Euro-
-Kom świadcząca usługi kominiarskie. W Łodzi powstała także hurtownia artykułów 
kosmetycznych i fryzjerskich o firmonimie Euro-fryz. Jednak przedsiębiorstwo choć im-
portuje produkty z krajów europejskich, to posiada zaledwie dwie placówki w mieście.

Niekiedy zapis firmonimów, szczególnie tych, w których występują niezaadaptowane 
w pełni zapożyczenia, utrudnia nam ich przeczytanie. Przykładowo przedstawiciele 
związani z branżą włókienniczą w regionie łódzkim nie mogą ustalić wspólnej pisowni 
zapożyczenia z języka angielskiego słowa overlock, które zapisywane jest jako overlok 
czy owerlok, lub też zachowana jest oryginalna pisownia tego ściegu krawieckiego.

Właściciele małych sklepów, 
których klientami są głównie oko-
liczni mieszkańcy, wolą pozostać 
przy polskobrzmiących nazwach, 
często na szyldach umieszczając 
jeszcze rzeczowy opis świadczo-
nych usług. Jednakże w chrematoni-
mach marketingowych małych firm 
także możemy odnaleźć imiona czy 
nazwiska o obcobrzmiącej pisowni 
np. Andrea, Cristine czy Caterina. 

Przy badaniu funkcji semantycznej chromatonimów marketingowych, należy pamię-
tać, że intencja autora nazwy i zarazem jej pierwszego użytkownika odgrywa kluczo-
wą rolę [Siwiec, 2003a, s. 262].

Większość szyldów obcojęzycznych w Łodzi można zauważyć w Śródmieściu. 
Wyjątkiem są duże centra handlowe, które ulokowane są w różnych częściach mia-
sta. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na to, jak daleki wpływ na toponimię mają 
sklepy wielkopowierzchniowe, którym dedykowane są obecnie nazwy przystan-
ków komunikacji miejskiej tj. Manufaktura i Chocianowice-Ikea.

Justyna Sujka
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Poza pierwotnym zakresem znaczeniowym zaczyna funkcjonować również fir-
monim niemieckiej sieci sklepów Rossman, który dla wielu mieszkańców Łodzi 
oznacza już nie tylko właściwy sklep marki Rossman, lecz każdy podobny zaopa-
trujący w produkty kosmetyczne i chemii gospodarczej. Dzisiaj pytając: „Czy jest 
tu w okolicy jakiś Rossmann?”, mamy zazwyczaj na myśli sklep określany w rodzi-
mym języku mianem sklepu z artykułami chemicznymi czy chemią kosmetyczną. 

W kategorii chrematonimów marketingowych wciąż można dostrzec wyraźną 
preferencję nazw anglo-amerykańskich [Siwiec, 2003b, s. 549], a Łódź nie jest w tej 
kwestii wyjątkiem. W Śródmieściu można spotkać także dodatkowe szyldy w ob-
cych językach. E. Mańczak-Wohlfeld wymienia następujące przyczyny dominacje 
języka angielskiego na świecie: wpływ Imperium Brytyjskiego i kolonizacji, rewo-
lucja przemysłowa, imperializm ekonomiczny USA, uznanie języka angielskiego 
za język dyplomacji w XX wieku, rozwój nauk ścisłych dokumentowanych w języku 
angielskim, a także rozwój mediów i reklamy, który na dużą skalę objął wpierw Stany 
Zjednoczone Ameryki Północnej [2006, s.10‒12].

Zaprezentowane przykłady wcale nie świadczą o negatywnym wymiarze obcości. 
Coraz więcej nazw, sklepów czy rodzimych restauracji czerpie firmonimy z języków 
obcych, chcąc podkreślić przy tym obszar swojej 
działalności i zaintrygować konsumentów ory-
ginalnością nazwy. W kulturze skomercjalizo-
wanej nazwa nie pełni już tylko funkcji identy-
fikującej, ale również powinna promować firmę. 
Konieczność wyboru między swoim i znanym, 
a obcym i nieznanym jest cechą typową dla ży-
cia w dużych miast, gdzie szybko następuje pro-
ces globalizacji, również na polu językowym.

Omówione przykłady łódzkich firmonimów 
pokazują, że niejednolitość oznaczeń powoduje 
problemy w ich użyciu — trudności w odmianie 
oraz w wymowie, lecz dobrze dobrany chrema-
tonim marketingowy, nawet obcego pochodzenia, 
może zachęcić łodzian do korzystania z usług da-
nej firmy. Jeżeli użytkownik języka poczuje się 
niepewny — znajdzie odpowiednie określenie, żeby w sposób opisowy wyrazić daną 
nazwę, dodając do niej rodzaju zakładu. Chrematonim zastępowany jest określeniami 
położenia, tj. ulicy, dzielnicy czy nazwą większego kompleksu handlowego.

Podział na „swoich” i obcych należy od wieków do najważniejszych elemen-
tów tożsamości [Rzetelska-Feleszko, 2006, s. 70]. Szyldy w mieście Łodzi tworzą 
marketingowy krajobraz, w którym różnice między swojskością a obcością bardzo 
powoli się zacierają. O adaptacji firmonimów zawierających obcobrzmiące słowa 
decyduje użytkownik języka, lecz ten ma coraz mniejsze możliwości wyboru, gdyż 
właściciele łódzkich firm rzadziej umieszczają na szyldach nazwy rodzime.

Szyldy w mieście łodzi coraz bardziej obce

Zdj. 2. Piekarnia – Bakery 
przy ul. Więckowskiego w Łodzi
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DLACZEGO W LESZCZYNĘ PIORUNY NIE BIJĄ?

POLSKIE WIERZENIA O LESZCZYNIE NA TLE WIERZEŃ SŁOWIAŃSKICH

Słowa kluczowe: leszczyna, piorun, Perun, Wołos, Weles, Bóg, diabeł, Matka Boska, 
Słowiańszczyzna, mitologia słowiańska, legendy, wierzenia

Od tej godziny piorun się boi szumu leszczyny, z dala śród burz ją omija — 
mówią słowa śląskiej legendy, zamieszczonej w zbiorku Legendy, powiastki i pieśni 
z końca XIX wieku [Grajnert, 1893, s. 24]. W licznych opowieściach wierzeniowych 
spotyka się wzmianki mówiące o tym, że leszczynę omijają pioruny. Dociekliwego 
badacza kultury nie może jednak zadowolić prosta konstatacja, powinien zapytać 
o to, co ukształtowało takie, a nie inne, wyobrażenie leszczynowego krzewu.
Odpowiedź na pytanie, postawione w tytule referatu — dlaczego w leszczynę nie 
biją pioruny — stanie się punktem wyjścia do przedstawienia rodzimych wierzeń, 
dotyczących krzewu, które pokażę na innych tle innych wierzeń słowiańskich.1

Zanim odpowiem na pytanie, dlaczego w leszczynę nie biją pioruny, odwo-
łam się do obrazu pioruna i słowiańskich sposobów myślenia o nim. W mitologii 
słowiańskiej piorun pozostawał w związku z Perunem, bogiem burzy, tj. pioruna, 
grzmotu, błyskawicy i deszczu [Czyżewski i Niebrzegowska-Bartmińska, 2012, 
s. 412]. Jego przeciwnikiem był, zgodnie z wierzeniami, diabeł lub Zmiej (w po-
czątkowych wariantach mitu odpowiada mu mitologiczna istota zwana Wołosem-
-Welesem) [Tamże, 2012, s. 412‒413]. Według A. Szyjewskiego Weles mógł ukraść 
bydło płodności, krowy-chmury, i stoczyć o nie walkę z Perunem lub jego synem. 
Weles mógł także porwać płodność w postaci krów lub pięknej dziewczyny i ukryć 
je w pieczarze, podczas gdy Perun lub jego syn uderzeniem pioruna poraziłby nie-
przyjaciela i wyzwolił tym samym uwięzione wody [2003, s. 62].

1 W badaniach opieram się na źródłach etnograficznych pochodzących z XIX i XX wieku, a także 
na materiałach terenowych, zebranych, m. in., przez pracowników i studentów Instytutu Filologii Pol-
skiej UMCS i zdeponowanych w Pracowni „Archiwum Etnolingwistyczne UMCS”. Materiały te zostały 
zamieszczone w książce S. Niebrzegowskiej, Przestrach od przestrachu, oraz opublikowane na stronach 
lubelskiej Etnolingwistyki. Pełne opisy bibliograficzne prac znajdują się w bibliografii.

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.30

http://dx.doi.org/10.18778/7969-123.4.30
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Walka Peruna ze Żmijem/Wołosem, mająca ponownie przywrócić zakłócony 
w naturze porządek, walka, w czasie której Perun ciskał w swojego przeciwnika 
piorunami, podczas gdy ten chował się w drzewach, wodach i pod kamieniami, jest 
tą samą walką, którą stoczyli ze sobą Bóg i Diabeł. Zgodnie z ludową wizją świata, 
Bóg i Diabeł razem stwarzali świat, Diabeł — dobywając z dna morskiego garść 
piasku, z którego później Bóg tworzył początek lądu. W końcu jednak między ad-
wersarzami doszło do kłótni, konflikt zaś zakończył się strąceniem Diabła w pod-
ziemia przez pioruny [Tomiccy, 1975, s. 28].

Pioruny, wedle polskich wierzeń ludowych, wartościowano ambiwalentnie. 
Z jednej strony, piorun miał być narzędziem kary w ręku Boga i jego pomocni-
ków (Michała Archanioła, św. Piotra), z drugiej zaś — znakiem obecności złych 
mocy (diabła, czarownic, płanetników) [Czyżewski i Niebrzegowska-Bartmińska, 
2012]. Istota piorunowładna nie ciskała jednak nimi po omacku, w pewne obiek-
ty gromy biły częściej, w inne – nie uderzały nigdy. Pioruny, jako karę, Bóg zsyłał 
na ludzi za nieprzestrzeganie norm etycznych i zakazów religijnych, uderzały one 
w nieczyste siły oraz ich siedliska, w miejsca, w których zakopano ciała zmarłych 
nienaturalną śmiercią (samobójców czy topielców) lub dzieci nieochrzczone, poro-
nione, które po narodzeniu nie zostały włączone, w sposób rytualny, do społeczno-
ści chrześcijańskiej [Tamże]. Pioruny omijały zaś, m. in., rośliny wiązane z Matką 
Boską — nie tylko leszczynę, ale także lipę, klon, kasztan, orzech, brzozę, topole, 
jaśmin, głóg, łopian, pokrzywę [Tamże, s. 421].

Leszczyna, wedle legend, jest krzewem, który zaofiarował schronienie Świętej 
Rodzinie [Ziółkowska, 1988, s. 161; Gawalewicz i Stachniewicz, 1894, s. 32], Naj-
świętszej Panience z Dzieciątkiem [Siarkowski, 1883, s. 117; Matyas, 1888, s. 9; 
Kowalski, 1998, s. 274; Niebrzegowska, 2000, s. 84; Adamowski i in, 1995, s. 165; 
Bartmiński 1989, s. 127; Zowczak 2000, s. 263, 265], wreszcie samej Matce Boskiej 
[Niebrzegowska, 2000, s. 85, 114‒115, 133; Adamowski i in., 1995, s. 166], ucieka-
jącej przed królem Herodem do Egiptu [Ziółkowska, 1988, s. 161; Niebrzegowska, 
2000, s. 84]. Legendy te funkcjonują nie tylko na obszarze kultury polskiej, ale i sze-
rzej, na obszarze Słowiańszczyzny, m. in. w wierzeniach Białorusinów [Agapkina, 
2004, s. 110], Litwinów [Zowczak, 2000, s. 265] i Łemków [Reinfuss, 1990, s. 57].

Wedle polskich przekazów, leszczyna, zobaczywszy Świętą Rodzinę, zaofiaro-
wała utrudzonym zbiegom schronienie i odpoczynek pod swoimi uliścionymi gęsto 
gałęziami [Ziółkowska, 1988, s. 161]; otuliła swym gęstym płaszczem z listeczków 
drobniuteńkich i dech w sobie zaparła [Gawalewicz i Stachniewicz, 1894, s. 32]. 
Zgodnie z zapisaną wersją legendy oraz relacjami potocznymi, zebranymi w drugiej 
połowie XX wieku, uciekająca z Dzieciątkiem Matka Boska musiała przenocować 
w lesie [Niebrzegowska, 2000, s. 84‒85], na chwilę odpocząć pod drzewem [Ga-
walewicz i Stachniewicz, 1894, s. 32]. Początkowo Najświętsza Panienka chciała 
skryć się pod osiką, ta jednak trzęsła się [Niebrzegowska, 2000, s. 84‒85] i mogła-
by zdradzić miejsce ukrycia Matki Boskiej. Zgodnie z inną relacją, osika odmówi-
ła Maryi schronienia [Adamowski i in., 1995, s. 166], drżąc ze strachu przed He-
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rodem, który mógłby nakazać jej ścięcie [Gawalewicz i Stachniewicz, 1894, s. 32; 
Siarkowski, 1883, s. 117]2. Ostatecznie Maryja znalazła schronienie pod leszczyną:

Jest taka legenda, że jak Matka Boska uciekała z Dzieciątkiem przed Herodem, to musiała 
nocować w lesie. I tam sie skryła pod leszczyne. Nie wiem, czy w nocy deszcz padał, 
czy czego to, czy przed Herodem. Dosyć, że ukryła się w tej leszczynie. A i ta leszczyna 
ją ukryła. Opuściła gałązki i okryła ją.

[Niebrzegowska, 2000, s. 84]

Osika, drzewo, które nie udzieliło schronienia Najświętszej Panience, zostało 
niejako przez nią przeklęte. Po wieki będzie się trząść ze strachu i dygotać listkami, 
choćby największa była cisza w powietrzu i najjaśniejsza pogoda na niebie [Gawa-
lewicz i Stachniewicz, 1894, s. 33]. Zgodnie z relacjami potocznymi, zanotowa-
nymi w Aleksandrowie i Dzierążni, Matka Boska powiedziała osice, że będzie się 
tak trzęsła przez całe życie [Adamowski i in., 1995, s. 166; Niebrzegowska, 2000, 
s. 85]. Leszczyna zaś, za to, że udzieliła schronienia Maryi, została nagrodzona, 
wedle przekazów litewskich Matka Boska obsypała krzew orzechami laskowymi 
[Zowczak, 2000, s. 265], leszczyna stała się błogosławioną krzewiną [Gawalewicz 
i Stachniewicz, 1894, s. 33]; dla Łemków — krzewem świętym [Reinfuss, 1990, 
s. 57]. To o leszczynie mówi się, że jest krzewem Matki Boskiej [Niebrzegowska, 
2000, s. 133, 173; Adamowski i in., 1995, s. 165; Petera, 1995, s. 56].

W leszczynowy krzew, który okrył Maryję liśćmi, zgodnie z wierzeniami, nie biją 
pioruny [powszechne]3. Prawdopodobnie właściwościami tymi obdarzył leszczynę 
Pan Jezus — na pamiątkę owego wydarzenia i z wdzięczności dla miłosiernego 
krzewu [Ziółkowska, 1988, s. 161; Siarkowski, 1883, s. 117], w osikę zaś, za karę, 
pioruny mają bić ze zwielokrotnioną częstotliwością [Ziółkowska, 1988, s. 161].

Matka Boska, w kulturze ludowej uznawana za patronkę urodzaju, mogła zostać 
skojarzona z leszczyną, krzewem wydającym owoce — orzechy laskowe — jako 
symbol macierzyństwa i płodności. Być może leszczyna miała kiedyś związek z pier-
wotną Matką Ziemią. Warto wspomnieć, że niektórzy badacze kultury ludowej do-
strzegają w Matce Boskiej postać, która zastąpiła Matkę Ziemię. Według J. i R. To-
mickich, potwierdza to chociażby obchodzenie święta Zwiastowania Najświętszej 
Marii Panny jako dnia przebudzenia życia i rozwiązania ziemi [Tomiccy, 1975, s. 88]. 

2 Wedle opowieści wierzeniowej, zanotowanej w Aleksandrowie, osika odmówiła Najświętszej Pa-
nience okrycia swymi liśćmi, gdyż byłoby jej zimno [Adamowski, Bartmiński, Niebrzegowska, 1995, 
s. 166]. Mieszkańcy Łazorów byli z kolei zdania, że pod szumiącą osiką było Matce Boskiej niewygod-
nie [Bartmiński, 1989, s. 127], z tego też powodu ukryła się w innym miejscu.

3 W kulturze polskiej zdolność leszczynowego krzewu do oddalania od siebie grzmotów i bły-
skawic objaśnia się także i tym, że leszczynowe gałązki mieli rzucać pod nogi Chrystusa ludzie w cza-
sie jego wjazdu do Jerozolimy [Agapkina, 2004, s. 110]. Wedle polskich wierzeń, w leszczynę nie 
biją pioruny także i z tego powodu, że krzew ten posiada swój własny ogień [Tamże]. W podaniach 
i bajkach za pomocą tarcia o siebie kawałków leszczyny ludzie nauczyli się krzesać ogień [Kolberg, 
1964, s. 257-258]. Za pomocą leszczyny wznieca się tzw. nowy ogień, zwany też żywym ogniem, ogień 
obrzędowy, „rozpalany tradycyjnymi sposobami przez tarcie” [Szadura, 1996a, s. 289].



234 Olga Kielak

Z tego też powodu w leszczynie lud mógł widzieć drzewo Maryi, drzewo święte, za-
mieszkiwane przez Matkę Boską i wolne od piorunów. Jak zauważa M. Zowczak, le-
gendy o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu są mitycznym uzasadnieniem cudownej 
mocy pewnych drzew [2000, s. 266]. Rola, którą w owych legendach przyszło ode-
grać leszczynie, tłumaczy jej apotropeiczne właściwości. Boże cię dziecię wybrało;/
[...],/Pod tobą Bóstwo mieszkało! — brzmią dalsze wersy śląskiej legendy [Grajnert, 
1893, s. 25]. W kulturze ludowej drzewa i krzewy, wiązane z sacrum, zyskują w wy-
obrażeniach ludu szczególną moc. Nie powinno więc dziwić, że leszczyna, z uwagi 
na swoje powiązania z Matką Boską i Jezusem, jest w folklorze słowiańskim krze-
wem o charakterze magicznym, zdolnym do ochrony przed niebezpiecznymi zjawi-
skami atmosferycznymi.

Dawniej wierzono, że krzewina ta, rosnąca przy chałupie, ochroni domostwo 
przed piorunami [Kolberg, 1962, s. 130; Kotula, 1989, s. 77; Niebrzegowska, 2000, 
s. 133]. Konsekwencją uderzenia pioruna często bywał ogień, tzw. ogień pioruno-
wy. W polskiej kulturze ludowej ogień wywołany uderzeniem pioruna, pochodzą-
cy z nieba, jest uznawany za święty, jest narzędziem boskiej kary lub łaski [Szadu-
ra, 1996b, s. 291]. Ognia, zapalonego w taki sposób, nie można było dawniej gasić, 
za grzech uważano ratowanie ludzi czy budynków rażonych piorunem, bo równałoby 
się to sprzeciwianiu bóstwu burzy, a przede wszystkim oznaczałoby to nieuprawniony 
kontakt z sacrum [Kowalski, 1998, s. 455]. Piorun budził zrozumiały lęk w dawnym 
mieszkańcu wsi, z tego też powodu ludzie wypracowali metody, zabezpieczające 
przez zetknięciem się z nim. Jak pisał P. Kowalski, najważniejsze czynności polegały 
na wzmocnieniu granic oddzielających „orbis interior” człowieka od niebezpieczne-
go „orbis exterior”, skąd pochodzi grom [Tamże, s. 456].

Tak jak święte obrazki i zapalone gromnice stawiano niegdyś w oknach wie-
rząc, że dzięki temu burza ominie domostwo, tak i gałązki leszczyny, krzewu Matki 
Boskiej, przymocowane do chaty, miały strzec jej od piorunów [Rawita-Gawroń-
ski, 1902, s. 125]. Mieszkańcy Dąbrownicy, Harasiuk i Niedzielisk wierzyli, że ga-
łązki leszczyny, zatknięte w wigilię św. Jana na czterech rogach dachu będą chronić 
od grzmotów i nawałnic. W Harasiukach mawiano niegdyś, że Matka Boska strzeże 
domu, bo to jej drzewo [Petera, 1995, s. 56]. Mieszkańcy Kawęczynka łopuchem 
i leszczyną maili dom na św. Jana [Niebrzegowska, 2000, s. 134]. Mieszkańcy Za-
wady utrzymywali zaś, że lyskowa gałąź, przyniesiona do domu na św. Jana, uchro-
ni budynek od piorunów [Matyas, 1888, s. 9].

Majenie domu leszczynowymi gałązkami było praktyką charakterystyczną nie 
tylko dla Polaków. Łemkowie w wigilię św. Jana maili leszczyną chyże, tzn. ‘swoje 
chaty’. Także na Zielone Święta, obchodzone przez Łemków przede wszystkim jako 
święto wiosny, zdobili oni swoje chaty zielenią, wśród której nie mogło brakować 
leszczyny [Reinfuss, 1990, s. 57‒58].

Również krzyżyki, wykonane z prętów leszczyny, rozszczepione na końcu 
na krzyż, stawiano na końcach dachu lub kalenicy przeciwko piorunom [Gustawicz, 
1882, s. 245]. Mieszkańcy Aleksandrowa leszczynowe gałązki z ołtarzy, wykona-
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nych na Boże Ciało, zatykali w strzechę, w cztery rogi dachu żeby nie strzelało. 
W Harasiukach od piorunów miały także bronić gałązki zerwane na Zielone Świąt-
ki i wetknięte przed wschodem słońca w rogi strzechy [Adamowski i in., 1995, s. 
165]. Aby ochronić się przed burzą, nie tylko zatykano za strzechę gałązki leszczy-
ny, ale także palono je [Agapkina, 2004, s. 110]. Na Litwie zanotowano praktyki, 
zgodnie z którymi, dla ochrony domostwa, kładło się w cztery kąty domu złożone 
na krzyż poświęcone gałązki leszczyny, te same gałęzie umieszczano także na sufi-
cie, pod dachem [Zowczak, 2000, s. 266]. Na terenie całej Słowiańszczyzny gałąz-
ki leszczyny stawiano w rogach domów, chlewów i spichlerzy, aby chroniły ludzi 
od grzmotów, gradu i niepogody [Agapkina, 2004, s. 110].

Leszczyną zabezpieczano również pola przed gradem4. Aby ochronić pola 
od gradu na Zielone Świątki kładziono na nich niegdyś gałązki leszczyny albo ol-
chy [Rawita-Gawroński, 1902, s. 125]. W wigilię św. Jana leszczynowe gałązki za-
tykali na rogach pól dla zabezpieczenia przed gradem nie tylko Polacy [Gustawicz, 
1882, s. 245], ale także i Łemkowie [Reinfuss, 1990, s. 58]. Wtykanie w pola i win-
nice gałązek leszczyny oraz sporządzonych z niej kołków, krzyżyków i krzyży było 
praktykowane w całym świecie słowiańskim [Agapkina, 2004, s. 110].

W Polsce krzyżyki sporządzone z leszczyny i pozatykane w czterech rogach pola 
miały strzec je przed szkodami, wyrządzanymi przez płanetników. Wedle jednej z rela-
cji, sam płanetnik, przez wdzięczność dla ludzi, którzy poczęstowali go mlekiem, powie-
dział im, aby od gradu leszczyną zabezpieczali swe pola [Ulanowska, 1887, s. 70‒71].

Otaczanie domu i pola leszczynowymi gałązkami, jako sposób na uchronienie 
dobytku, stosowane było także przez samych płanetników. W jednej z opowieści 
skłócony z sąsiadem płanetnik zabezpiecza w ten sposób swoje pole, radzi tak też 
postąpić swojemu przyjacielowi. Płanetnik znika ze wsi, w jego miejsce zaś przy-
chodzi burza, która niszczy sąsiedzkie pola. Oczywiście dobytek płanetnika i jego 
przyjaciela, zabezpieczony leszczyną, nie ucierpiał wskutek niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych [Matyas, 1888, s. 10].

Leszczyna nie tylko chroniła ludzi przed burzą, wierzono także, że krzew ma moc 
rozgonienia nawałnicy. Ludzie, udający się z pielgrzymką do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, brali ze sobą najdłuższe pędy kokoczki oraz leszczyny, aby je tam poświęcić. 

Dla domu były one wielkim skarbem. Wierzono bowiem, że można nimi rozciąć 
i na przeciwległe strony skierować nadciągającą ciężką chmurę, grożącą piorunami i gradem.

[Kotula, 1989, s. 106]

Człowiek, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie burzy, ukrywał się pod 
leszczynowym krzewem, miał wówczas pewność, że go grom nie zabije [Siarkow-
ski, 1883, s. 117]. Szukać schronienia pod leszczynowym liściem należało z imieniem 

4 Wtykanie leszczynowych gałęzi w pole nie tylko zabezpieczało przed zniszczeniem plonów, 
ale było też związane z magią płodnościową, miało zapewnić gospodarzowi urodzaj [zob. m.in. 
Kotula, 1989, s. 107].
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Maryi i Jezusa na ustach, gdyż krzew znajdował się w łaskach Maryi Panny [Gawa-
lewicz i Stachniewicz, 1894, s. 33]. Poleskie przysłowie mówi, że w miejsce, na któ-
rym rośnie leszczyna, błyskawica nie uderzy: где ростуть орешки, туда молния 
не попадає [Agapkina, 2004, s. 110]. Podczas grzmotów schronienia pod leszczyną 
szukali mieszkańcy Szczebrzeszyna [Niebrzegowska, 2000, s. 133] i Aleksandrowa 
[Adamowski i in., 1995, s. 165]. Także współcześni mieszkańcy Tyszowic wspomi-
nali, że podczas burzy chowano się niegdyś pod tym krzewem: Gdy ktoś sie scho-
wa pod leszczyne, to tam jest pewny [Niebrzegowska, 2000, s. 114‒115]. Łemko-
wie uważali, że grad i pioruny nie widzą tych miejsc, gdzie znajduje się leszczyna 
[Reinfuss, 1990, s. 57], tak jak i Herod/żołnierze Heroda nie widzieli Maryi z Dzie-
ciątkiem, ukrytych pod leszczynowym krzewem [Gawalewicz i Stachniewicz, 1894, 
s. 32; Grajnert, 1893, s. 23‒25].

Ochroną przed piorunami było także posiadanie przy sobie leszczynowych gałą-
zek. W Zalesiu i Pałecznicy uważano, że gdy grzmi, dobrze jest ułamać sobie kawałek 
leszczyny [Niebrzegowska, 2000, s. 133]. W Łużnej, ludzie przebywający w czasie 
burzy na polu opasywali się léskowémi prętami [Gustawicz, 1882, s. 245]. Słowianie, 
aby ochronić się przez burzą, zatykali za pasek leszczynowe gałązki bądź też przy-
mocowywali je do czapki, wierzono, że dzięki temu zabezpieczeniu nie trafi w nich 
piorun, gdyż diabeł nie będzie się mógł ukryć pod czapką przed prześladującym 
po gromem [Agapkina, 2004, s. 110]. Potwierdza to poleskie przysłowie: Пастуху 
лешчыну у шапку ушыють, коб гром не убиу [Tamże]. Diabeł bowiem miał przy-
ciągać pioruny, którymi, wedle wierzeń, uderzała w niego istota piorunowładna.

W wyobraźni ludu właściwości ochronne leszczynowego krzewu nie ograniczały 
się bynajmniej do strzeżenia ludzkiego dobytku przed piorunami. Leszczyna miała 
strzec przed ogólnie rozumianym złem. Dawniej wierzono, że pioruny przywoływa-
ło złe, należało więc wypędzić je z domu, a można to były uczynić, mając izbę lesz-
czynowymi gałązkami [Pełka, 1987, s. 64]. Jak pisał L. Pełka, złe boi się leszczy-
ny, ponieważ robi się z niej rózgi [Tamże]. W Łużnej gałązki leszczyny wieszano 
nad drzwiami i oknami, aby zły duch nie miał przystępu do domostwa [Gustawicz, 
1882, s. 245]. Kwitnące gałęzie leszczyny, krzewu, o którym mawiano dawniej drze-
wo opiekuńcze, zatykano na polskich wsiach nad wejściem do domostwa, aby stano-
wiły nieprzezwyciężalną przeszkodę dla wszelkiego zła — demonów, chorób, gadów 
[Ziółkowska, 1988, s. 158].

Dlaczego jednak w leszczynę nie uderzają pioruny? Dlaczego ludzie zdobili nie-
gdyś leszczyną cztery rogi dachu, aby pioruny oszczędziły ich domostwo, leszczyno-
we gałęzie zaś zatykali w rogach pola, aby burza ominęła ich zbiory. M. Eliade pisał:

Nigdy samo drzewo nie było przedmiotem czci, ale zawsze tylko to, co się przed to drzewo 
„objawiało”, co się w nim zawierało i co to drzewo oznaczało.

[1993, s. 262]

Szukając wyjaśnienia, należałoby sięgnąć po słowiańskie wyobrażenia chmur 
jako bydła, przypomnieć chmury-krowy, w mitycznej fabule porwane, być może, 
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przez Wołosa. Mieszkańcy wsi, wypędzając po raz pierwszy bydło na pastwisko, 
poganiali je często leszczynowymi paliczkami [Gustawicz, 1882, s. 245; Kotu-
la, 1989, s. 95; Reinfuss, 1990, s. 54]. Stawianie owych leszczynowych paliczek 
na polach, zatykanie ich za strzechą mogłoby być echem jakiejś pradawnej, archa-
icznej praktyki, za pomocą której przepędzano burzowe chmury tak, jak przepędza 
się bydło podczas pierwszego wypasu.

Liczne legendy o leszczynie, która udzieliła schronienia Najświętszej Panien-
ce, są o wiele późniejsze, choć wciąż żywe. Współcześni mieszkańcy wsi odcinają 
się od zabobonów przekazywanych przez pradziadków i próbują je racjonalizować. 
Wśród materiałów terenowych, które zebrała M. Zowczak, znalazły się wypowiedzi 
będące próbą racjonalizacji wierzeń dotyczących krzewu. Informator z woj. przemy-
skiego był zdania, że:

na leszczynę mówią po dziś dzień, że jakby największe grzmoty były, burze, to pod 
leszczynę można się schować, (...) tak że nawet pasuje ta legenda z rzeczywistością.

[Zowczak, 2000, s. 266]
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