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O przemianach językowego obrazu świata (JOS)

uwag ki lka…

esteśmy świadkami i uczestnikami przeobrażeń współczesnego świata. Aspekty
kulturowe, społeczne, pragmatyczne i aksjologiczne naszych działań powodują
przemiany modelu językowych interakcji, a co za tym idzie ewolucję JOS w wielu

dyskursach (publicznym, literackim, naukowym, dydaktycznym). Tekstowe realizacje
stereotypowego, uogólniającego myślenia są w lingwistyce kulturowej traktowane jako
dane do opisu JOS (Bartmiński, Chlebda 2008). Stanowią źródła, nie do przecenienia,
poświadczeń dynamiki przemian w rzeczywistości społecznej dzięki konstruowaniu
w nich świata realiów, przyzwyczajeń i stereotypowych sądów. W artykule chciała-
bym się skupić na werbalizacji stereotypowych sądów w tekstach poetyckich, publi-
cystycznych i dydaktycznych1. Chcę tu podkreślić, że podstawową funkcję stereoty-
pu rozumiem tak, jak ją przedstawił Krzysztof Zanussi, mówiąc, że

artyście obce jest poczucie, że stereotyp w jakiejkolwiek postaci jest pojęciem negatywnym, nie-
korzystnym dla wzajemnego porozumienia się społeczeństw. Przeciwnie – stereotyp jest formą
odniesienia, elementem języka koniecznym dla dokonywania pewnych skrótów i uogólnień (za:
Bartmiński 2007, 7).

Co wpływa na przemiany JOS? Niewątpliwie ważnym faktorem jest czas. Zmien-
ność w czasie można zaobserwować, porównując zawartość słowników i przepro-
wadzanych ankiet, które wykazują, jak zmienia się znaczenie jednostek językowych
i świadomość ich użycia. Również rekonstrukcja JOS na podstawie tekstów daw-
nych i współczesnych daje podstawę do formułowania wniosków o strukturze ste-
reotypów mentalnych.
                                                          

1 Chcę w tym miejscu podziękować wielu słuchaczom Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych
Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego (SjiKP UŚ) i uczestnikom letnich kursów
Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, a także studentom fakultetu dydaktycznego i specjalizacji „Język
i literatura polska w świecie” filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego i uczniom I Liceum Ogólnokształ-
cącego w Chorzowie. Dyskusje z nimi zainspirowały mnie do napisania tego artykułu, w którym przy-
wołuję również ich teksty i omawiam prezentowane w nich poglądy.
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Zmiany w czasie rozumianym jako czas fizykalny, jak i czas w wymiarze kultu-
rowym, a także czas jednostkowy i czas pokoleniowy obrazuje eksperyment dydak-
tyczny polegający na poetyckiej parafrazie wiersza Ewy Lipskiej My. Poetka tak
w 1967 buduje wspólnotę pokolenia urodzonych tuż po wojnie, przywołując do-
świadczenia pokolenia, które przeżyło II wojnę światową:

My – rocznik powojenny otwarty na oścież –
W pełnokomfortowym stanie swego ciała
Czytamy Sartre’a i książki telefoniczne
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
My zazdrośni tym
Którzy w wysokich sznurowanych butach
Przeszli przez wojnę.

W 1999 roku uczennice liceum przywołują realia stanu wojennego:

My – rocznik stanu wojennego
Czołgów, ZOMO, głuchych telefonów
Puste półki w sklepach – tylko ocet

Urodzeni w stanie wojennym czytają książki na podstawie scenariuszy, są zrodze-
ni na olimpijczyków, rodzeni na zimnych porodówkach, nienawidzą siebie nawza-
jem, i zazdroszczą tym, którzy rzucali kamieniami, pożyczali sobie książki, przepi-
sywali ulotki. Oni są turystami w autokarach na zachód, którzy dostali to, co mają,
w prezencie. Charakteryzują swoje pokolenie, podkreślając indywidualizm, wyob-
cowanie i samotność dzieci wielkiego przełomu:

My – króliki wielkiej szansy
ja – on – ona – ono
zazdrościmy tym, co nosili szale z kwiatów
dziergane w domu na drutach
Nasze kwiaty szyte są na miarę
i mają metki na płatkach.

W tekstach studentek napisanych w 2009 roku czytamy, że są rocznikiem Czerno-
byla, pokoleniem marnotrawstwa, niepotrzebnych gadżetów, a ich książki to
e-booki. Poszukują bliskości drugiego człowieka zagubionego gdzieś po drodze:

My Pokolenie Click
Zalogowani na www.życie.com
Wysyłamy SMS-a do Boga

Każde pokolenie inaczej widzi świat, inaczej go opisuje i inaczej siebie w nim
umieszcza. Poetyckie wizje świata pozostają jednak zawsze w korelacji z JOS zako-
rzenionym w danej społeczności kulturowej; potwierdzają przez modyfikację, a nawet
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przez negację utrwalone w nim sposoby konceptualizacji, mogąc być zarazem dla
niego bezpośrednim i niezbędnym kontekstem odniesień (Pajdzińska, Tokarski 1996).

Również teksty dydaktyczne, w tym podręczniki do nauczania języka polskiego
jako obcego, mogą być źródłem do badania stereotypowego świata. Przykładowo
w ćwiczeniach gramatycznych znajdziemy tradycyjne modelowanie roli kobiety
w społeczeństwie: Dlaczego mama jest zmęczona? (pracować za dużo); Dlaczego
mama spieszy się do domu? (musieć ugotować obiad), a tekst do ćwiczeń fonetycz-
nych: Za parę dni ma mi stuknąć trzydziestka, a ja nadal nie mam chęci na żadne
zaręczyny. Obcy mężczyzna nie będzie mną rządzić ewokuje obraz kobiety samo-
dzielnej. Pierwsza przyjrzała się stereotypom w podręcznikach do nauczania języka
polskiego jako obcego Anna Dąbrowska (Dąbrowska 1998). Jej artykuł jest dosko-
nałym punktem wyjścia do dyskusji ze studentami o stereotypach we współczesnych
podręcznikach, na przykład w podręczniku Dzień dobry pani Ewa, dziennikarka,
prezentuje całą gamę ról, w których odnajduje się kobieta współczesna: Jestem ko-
bietą, kierownikiem, matką, żoną, przyjaciółką, synową, dziennikarką, Polką, córką.
Co jest dla mnie ważne? (Dzień dobry, s. 1032). Już nie starą pannę i kurę domową
widzimy w podręcznikach, a singielkę i kobietę sukcesu. Przemiany obyczajowe
obrazują ogłoszenia matrymonialne, które de facto są propozycjami wspólnego
spędzenia czasu: Młoda miłośniczka podróży pozna miłego pana. Wiek nieważny.
Lubię zabawę i weekendy za miastem. Lubię zmiany. Jestem młoda i atrakcyjna.
Jeśli chcesz żyć ciekawie, powinniśmy się spotkać (Hurra!!! Po polsku 2, s. 33).
Wprawdzie kobiety wykonują mniej płatne zawody, są nauczycielkami, sekretarka-
mi, pielęgniarkami, ale teksty w podręcznikach świadczą o rosnącej potrzebie zmia-
ny tego stanu rzeczy:

Większość Polek uważa, że zarabia zbyt mało, a na pewno mniej niż mężczyźni na tych samych
stanowiskach. Bezrobocie wśród kobiet jest większe niż wśród mężczyzn. Panowie zajmują też
więcej stanowisk kierowniczych w prywatnych firmach i instytucjach publicznych. Kobieta
w większym stopniu zajmuje się domem i wychowaniem dzieci (Hurra!!! Po polsku 2, s. 59).

W przedstawianiu Polaków portretu własnego w podręcznikach występuje iner-
cyjne przejmowanie wcześniejszych sposobów konceptualizacji; pojawia się Święto
Zmarłych, a nie Wszystkich Świętych, ale też świadome przywoływanie realiów
PRL-u (Dzień Kobiet, kartki na żywność) i wprowadzenie wielokulturowości Polski
(przykładowo: wspomnienia świąt przez pryzmat doświadczeń Żydów, krakowski
Kazimierz).

I co ciekawe, analiza treści tego samego podręcznika przeprowadzona przez kilko-
ro studentów świadczy o przyjęciu przez nich różnych punktów widzenia, a w kon-
sekwencji odmiennego profilowania treści zawartych w podręczniku. W pierwszej
                                                          

2 W artykule nie podaję opisu bibliograficznego podręczników do nauczania języka polskiego jako ob-
cego; wykaz podręczników w układzie alfabetycznym według tytułów jest dostępny pod adresem:
www.sjkp.us.edu.pl /?Tr=Pub&Ze=3.



68 O JĘZYKU

znajdujemy następujące odczytanie strategii tekstów i ćwiczeń podręcznika: ich
celem jest przekształcenie negatywnego stereotypowego widzenia Polaków przez
cudzoziemców w stronę stereotypu Polaka świadomego własnych możliwości, am-
bitnego, aktywnego, dobrze zorganizowanego, potrafiącego sobie poradzić w życiu,
chcącego osiągnąć sukces, co autorka omówienia komentuje peerelowskim sloganem
sukcesu: Polak potrafi! W drugiej – autor podkreśla, że warto zwrócić uwagę nie tylko
na to, co w podręczniku jest, ale i na to, czego w nim nie ma: Polacy nie słuchają
radia, nie jeżdżą autobusami, nie jedzą groszku i nie uczestniczą w Triduum Paschalnym
przed Wielkanocą. Prowadzi to do zarzutu, że podręcznik nie odpowiada polskim re-
aliom – jest stereotypowo politycznie poprawny i kreśli wyidealizowany i okrojony obraz
Polaków. W trzeciej analizie czytamy: Podręcznik nie porusza w ogóle tematów rasy
(brak tu zdjęć osób o innym kolorze skóry), osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem
zdjęcia osoby na wózku trzymającej laptop). W konkluzji autorka stwierdza: Polska
jawi się tu jako jednolity narodowościowo kraj ludzi białych, mających podobne
problemy jak obywatele innych państw. Nie eksponuje się różnic.

Tak odmienne wartościowanie treści podręcznika można oczywiście traktować jako
idiosynkrazję, ale przytoczone opinie dają asumpt, aby zastanowić się nad następnym
czynikiem wpływającym na przemiany JOS – nad polityczną poprawnością3. I tu
pojawiają się pytania: czy to, czego nie ma w podręczniku, jest typowe w rzeczywi-
stości, czy „obowiązkiem” podręcznika jest modelowanie rzeczywistości politycznie
poprawnej oraz edukowanie w tym zakresie odbiorcy.

Swoistym kontekstem diagnostycznym mogą być w tym względzie metajęzykowe
refleksje językoznawców nad stereotypowym obrazem świata w tekstach dydaktycz-
nych. Zastanawia się nad tym Piotr Żmigrodzki w felietonie O tym, jak nie okazałem się
seksistą, kiedy ilustrując orzeczenie szeregowe przykładem Kobiety płakały i krzy-
czały, uświadomił sobie, że może zostać uznany za „seksistę-dyskryminatora”
i zmienił przykład na: Kobiety i mężczyźni płakali i krzyczeli. Zmianę przykładu
skomentował następująco:

Uff, przynajmniej będzie sprawiedliwie. Przecież właśnie chodzi o podkreślenie równości obu
płci, tak więc przypisanie zarówno kobietom, jak i mężczyznom tych samych zachowań czyni
temu wymaganiu zadość. Dalej wykład potoczył się gładko, a ja w moim przekonaniu dobrze
wybrnąłem z sytuacji (Żmigrodzki 2009).

Reguły gatunku, jakim jest felieton, pozwalają na ujęcie problemu przez autora-
-felietonistę w formie lekkiej i prześmiewczej. Od siebie dodam, że i tak pozostał
w „iluzji równości płci”, bo przecież z punktu widzenia językoznawstwa gendero-
wego nadal tkwi w „gramatycznych okowach seksistowskiego języka” – płakali
i krzyczeli to wszak rodzaj męskoosobowy.

                                                          
3 Dalej w tekście używam skrótu PC będącego skrótem angielskiej wersji tego pojęcia political cor-

rectness.
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Należy zauważyć, że kategoria gender jako kategoria coraz bardziej uświadamiana
w społeczeństwie zatacza wciąż szersze kręgi, szczególnie w komunikacji międzykultu-
rowej, w której mieści się dyskurs glottodydaktyczny. Sama doświadczyłam tego „bole-
śnie” ponad 10 lat temu na zajęciach ze studentami z Austrii, którzy zareagowali „ostro”
na moją rutynę gramatyczną. Otóż w ćwiczeniach wprowadzających nazwy cech czło-
wieka przymiotniki były zgodne z formą hasłową w słowniku: wesoły, smutny, mądry,
głupi, pracowity, leniwy Studenci zwrócili uwagę na to, że język polski jest „seksistow-
ski”. Tak więc naturalne i inercyjne użycie formy przez lektora zderzyło się z odmienną
optyką uczącego się. Od tego czasu, podając przykłady przymiotników, piszę je na tabli-
cy z pełnym zestawem końcówek, np. piękn-y, -a, -e // -i, -e. Oczywiście, ten przykład
nie jest postulatem zmiany praktyki leksykograficznej, a jedynie sygnałem, że ucząc,
warto pamiętać o zróżnicowaniu i złożoności relacji interetnicznych i interkulturowych.

Współczesne teksty w przestrzeni publicznej zawierają wiele przykładów świa-
domego niwelowania językowej asymetrii płci (por. Nowosad-Bakalarczyk 2009).
Może to być na przykład stosowanie paralelnych form w funkcji adresatywnej:
pan/pani (w formularzach w komunikacji kancelaryjnej), Polki i Polacy (w prze-
mówieniach), Przeczytaj razem z Koleżanką/Kolegą (w poleceniach w podręczni-
kach). Takie paralelne formy, jak i leksykalne środki niwelowania nierówności płci,
znajdujemy na przykład w eseju Tadeusza Sławka:

…samotność doznawana przez osobę, która przyjęła rolę autorytetu, jest dogłębna. Jego/jej
przyjaciele muszą milczeć, bo (…) zarówno obrona, jak i atak są podejrzane…
…od autorytetu oczekujemy tego, że wyrwie nas z (…) automatyzmu, gdyż jego/jej głos doty-
czy rzeczy ważnych
…ten, który jest autorytetem, ta, w którą spoglądamy jak w obraz będący wzorem wszelkich zalet, nie
może znaleźć ukojenia (…). Musi być niewzruszony; musi być niedotykalna. (Sławek 2010)

Stereotypowe widzenie kobiet i mężczyzn i „odczarowywanie” w różnych dyskur-
sach dawnych stereotypów może więc prowadzić do tworzenia nowych stereotypów.

Drugim obszarem, w którym stereotypowe widzenie świata jest żywo dyskutowa-
ne, są relacje międzyetniczne, szczególnie etnostereotypy jako schematy wartościu-
jące i opisujące narodowości, a także związane z tym zmiany nazw. Nazwa etniczna
Cygan – niepoprawna politycznie, ponieważ zawiera konotacyjne nacechowanie
pejoratywne – zastępowana jest w dyskursie publicznym nazwą Rom. Jednak muzy-
ka jest raczej cygańska niż romska, gdyż derywat przymiotnikowy nie jest obciążony
wartościowaniem negatywnym, a ma raczej wydźwięk pozytywny i jest historycznie
zakotwiczony. Największym niebezpieczeństwem PC jako imperatywu jest utrata
tego, co zostaje wykluczone poza przestrzeń publicznego dyskursu: Dziś prawdzi-
wych Cyganów już nie ma, są Romowie, a nawet kiełbasa romska (!).

Dyktat PC w języku i zarazem jej potrzebę w komunikacji zauważają badacze te-
go zjawiska. Osadzają PC w kontekście historycznym – „była środkiem mającym na
celu nadanie żarliwej wielokulturowej debacie amerykańskich lat osiemdziesiątych
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formy cywilizowanego dialogu”, a teraz „objawia swą naturę jako narzędzie władzy
albo staje się etykietką konotującą polityczną lub społeczną obłudę”4. A i teraz trze-
ba podkreślić, że i w pierwszym znaczeniu PC nie straciła swojej aktualności.

I tu, tak jak na początku tekstu, chcę oddać głos poezji. Ciekawy komentarz poety
do przemian w języku i kulturze, których impulsem była/jest PC, stanowi wiersz
Adama Zagajewskiego napisany w 1975 roku, kiedy to pojęcie nie było jeszcze
obecne w polskim dyskursie publicznym. Mając w pamięci polityczną poprawność
zacierającą pamięć i historię wygładzającą, pisze:

Afrykanin a nie Murzyn
nie słyszy się już dziś o Murzynach
którzy zginęli w kopalni węgla
to robotnicy afrykańscy

Postawę poety wyczulonego na unifikującą, upraszczającą i często krzywdzącą
perspektywę stereotypowego widzenia świata znajdujemy w wykładzie Stanisława
Barańczaka na uroczystości przyznania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu
Śląskiego. W zakończeniu wywodu o roli poezji przywołał on anegdotę o Duke’u
Ellingtonie, który na pytanie dziennikarza z podtekstem rasowym: Czy pisze pan
muzykę dla swoich pobratymców?, odpowiedział również pytaniem: Ma pan na
myśli amatorów beaujolais? I Barańczak w konkluzji dodaje:

Była to odpowiedź godna poety – i odpowiedź najstosowniejsza […], trudno o lepszą definicję
poezji niż ta, do której nas doprowadziło zdanie Duke’a Ellingtona. Poezja to być może nic in-
nego jak głos, przypominający nam, że zawsze jesteśmy czymś więcej niż to jedno znaczenie i ta
jedna funkcja, które chce nam nadać i do której chce nas przypisać otaczający nas świat, świat
upraszczających generalizacji i redukcji, świat topornych podziałów i manipulowanych nienawi-
ści (Barańczak 1994–1995, 16).

Dryfując między Scyllą i Charybdą – rafami politycznej poprawności, musimy znaleźć
złoty środek pomiędzy wypierającą (w obu znaczeniach: i wybielania, i usuwania) ten-
dencją, która nie uwzględnia prawa do własnego zdania i możliwości wyrażenia go,
a dyskursem wykluczenia i stygmatyzacji, który w komunikacji prowadzi do,
w najlepszym wypadku, niezauważania odrębności innych, urażania ich poczucia
godności aż do języka nienawiści i dominacji. Tu warto przyjąć konsyliacyjną po-
stawę Jerzego Bralczyka:

Podobnie używałbym (i zresztą używam) życzliwie i w dobrych kontekstach nazw Murzyn, Żyd,
Cygan – po to, by w ten sposób ocalić ich normalne, podstawowe znaczenie w języku. Naszymi
przyjaciółmi* powinni być Holendrzy, Czesi, Żydzi, Arabowie, Ukraińcy, Łotysze, Cyganie,
Murzyni i Hindusi – a także wszyscy inni (poradnia.pwn.pl/lista [22.12.2009]).

                                                          
4 Są to przywołania ze wstępu do interesującego dwugłosu, jaki na łamach „Er(r)go” zaprezentowali

Djelal Kadir i Paweł Jędrzejko – dwugłosu pokoleniowego, językowego i kulturowego (Jędrzejko, Kadir
2005, 21).
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Kwintesencją istoty PC jest komunikowanie się tak, by nikt nikogo nie obrażał,
szanował innych i dawał możliwość wypowiedzenia wszystkim swoich poglądów.
I tak rozumiana była w rzeczywistości społecznej Ameryki lat 80. ubiegłego wieku.
Teraz żyje własnym życiem w świadomości społecznej często ironicznie i/lub prze-
śmiewczo, a czasem cenzorsko-amputująco. I tu prowokacyjnie zapytam, czy poli-
tycznie poprawny jest Amerykanin spotykający Polkę na party i tak kulinarnie kate-
goryzujący różne nacje:

Każdy tu znajdzie, co chce: Włoch swoją pizzę, Meksykanin taco, Chińczyk pędy bambusa. Ty
też będziesz miała tę swoją… jak to się nazywa… no… kielibasy (Hołówka 1986)

Czy życzliwym i rozumiejącym kontekstem będzie nazwanie wygrywających partię
brydża Francuzów żabojadami, jak to czyni w żartobliwym felietonie w czasopiśmie
„Brydż” autor, który daje upust swojej ekspresji, używając „zadomowionego” w języku
stereotypu. Myślę, że w obu przypadkach użycie stereotypów może nie obrażać, ale
studenci, z którymi rozmawiam o tym na zajęciach, już tak nie sądzą, szczególnie
w drugim przypadku. Czy Polaków mogą obrażać tradycyjne atrybuty Polski
w oczach cudzoziemców: kiełbasa, wódka, lalka w stroju ludowym, szopka krakow-
ska, bursztyny? Wyliczenie typowych przedmiotów5 kojarzących się z Polską:

góralski kożuch, czapka krakowska, figurka smoka wawelskiego, kryształ, album z Tatrami, biżuteria
z bursztynu, lalka ludowa, serce z piernika, ciupaga, haftowana serwetka, drewniany anioł, kierpce, żu-
brówka, krasnal ogrodowy, porcelanowa filiżanka z wzorem kaszubskim (Hurra!!! Po polsku, 51)

w ćwiczeniu: Pamiątki, które możesz przywieźć z wakacji pozostaje w zgodzie
z tradycyjną konceptualizacją Polski.

Przyjęcie perspektywy uczestnika komunikacji, jakim jest cudzoziemiec (turysta),
każe się zastanowić nad trzecim – obok perspektywy pokoleniowej i politycznej
poprawności – faktorem zmiany JOS, wiążącym się z kształtowaniem wizerunku
marki, któremu we współczesnym świecie podlega wszystko: od proszku przez
polityka do Polaka. Wałęsa, papieskie kremówki, hydraulik to nowe skojarzenia
z Polską. Porównajmy tutaj dwie okładki popularnego wydawnictwa Poradnik kse-
nofoba. Polacy. W pierwszym wydaniu na okładce był stylizowany napis SOLI-
DARNOŚĆ (czarny, więc flaga biało-czarna), butelka żubrówki, kryształowe kie-
liszki i drut kolczasty (przywodzący skojarzenia z obozami koncentracyjnymi).
W następnych wydaniach skorygowano symbolikę: centralne miejsce zajmuje szop-
ka krakowska na tle czarnych dachów z lasem anten i gniazdami bocianów; bociany
też lecą pod napisem Polacy w kolorze fioletowym. Chociaż kolorystyka pozostawia
dużo do życzenia, znaki ikoniczne nie ewokują negatywnych skojarzeń, może jedy-
                                                          

5 W tym miejscu chcę zauważyć, że ćwiczenia w podręcznikach czasem są podobne do badań ankieto-
wych nad stereotypem; na przykład występują w nich pytania o jedno skojarzenie i charakterystyczne
przedmioty (por. Bartmiński 1998).
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nie zdziwienie: anteny jako charakterystyczny składnik krajobrazu, szczególnie
miejskiego, Polski.

Działania promocyjne związane z kształtowaniem wizerunku Polski i Polaków
również skupiają uwagę na takim profilowaniu, aby przekaz był wyraźny i pozy-
tywny. W ogłoszonym przez Cepelię w 2009 roku konkursie na „pamiątki z Polski”
pracami, które zdobyły nagrody, były: folk girl – lalka układanka ubierana w stroje
ludowe, etui na komórkę z koronki koniakowskiej, pendrive’y w kształcie ptaszków,
japolki – japonki z motywem pawich piór, ludowadła – sznurowadła z ludowym
wzorem. Pamiątki z Polski z podręcznika i zaproponowane w konkursie łączą ludo-
wą tradycję z funkcjonalnością, zabawą i kiczem.

Kształtowanie wizerunku to zarazem przełamywanie złych stereotypów i wpro-
wadzanie łatwych poznawczo połączeń semantycznych (por. Quasthoff 1998; Pięt-
kowa 2007). Skrypty narzekania i kłótliwości, realia pijaństwa utrwalone w JOS
w powiedzeniach: Jakoś to będzie, Gdzie dwóch Polaków, tam trzy poglądy, Kto pije,
ten żyje nie są dobrymi kandydatami na hasła promujące Polskę i Polaków. A jak
widzą nas inni? W tygodniku „Polityka” zachodni dyplomata w Warszawie mówi:

Polacy są szalenie emocjonalni, chaotyczni i nieobliczalni. Ale to zarazem niesamowicie twór-
czy ludzie, a na koniec zawsze wszystko się z wami udaje. Macie własny styl i niespożytą ener-
gię, przy której Europa Zachodnia wygląda na nieco zużytą (Wawrzyniec Smoczyński, Polska:
kraj bez twarzy, „Polityka”, 30 czerwca 2009)

Ten sąd, jak i badania marketingowe wyliczające cztery idee, które nas charakte-
ryzują: Janus (zwrócenie Polski na Zachód i Wschód zarazem); indywidualizm
(przedsiębiorczość i samodzielność poglądów); roboty trwają (stan niedokończenia
i ciągłe zmiany); biegunowość (nieobliczalność, ale i kreatywność Polaków) po-
twierdzają utrwalone w słowniku, przysłowiach i tekstach stereotypowe sądy o cha-
rakterze narodowym Polaków (Niewiara 2009). Powstałe na podstawie badań marke-
tingowych pojęcie creative tension – twórcza przekora ewokuje cechy podobne do
zauważonych przez Dąbrowską, a przypisywanych Polakom przez cudzoziemców:
polski temperament, ta niewiarygodna zdolność przechodzenia z jednego skrajnego
nastroju w drugi, zdolności handlowe, bezpośredniość, otwartość i ciekawość świa-
ta, a także patriotyzm, duma i religijność (Dąbrowska 1998, 285–286).

Podręczniki do nauczania języka polskiego skupiają się na typowych sytuacjach
i wycinkowym obrazie Polski i Polaków, najczęściej takim, który naprowadza od-
biorców na pozytywne stereotypy i osłabi działanie tych negatywnych.

Przemiany JOS daje się zauważyć w tytułach podręczników. Podstawową funkcją
tytułu podręcznika jest informowanie o zawartości tekstu, czyli zapowiadanie zna-
czenia globanego i umieszczenie go w szerszym kontekście komunikacyjnym, waż-
nym dla odbiorcy – dla kogo jest przeznaczony i jakie kształci umiejętności. Można
zaobserwować tendencję (obecną w wielu dyskursach, por. Piętkowa 2001), że
funkcja informacyjna splata się z perswazyjną. Spójrzmy z tej perspektywy na stra-
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tegie tworzenia tytułów podręczników do nauki języka polskiego. W dużej mierze są
to tytuły dwuczłonowe, w których pierwszy człon zachęca, zaciekawia i reklamuje,
drugi natomiast informuje, przykładowo: Brak mi słów. Podręcznik do nauczania
obcokrajowców słownictwa języka polskiego; A co to takiego? Obrazkowy słownik
języka polskiego; Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych. Tytuł
umiejscawia tekst w szerszym kontekście komunikacyjnym, w świecie relewantnym
dla odbiorcy i prognozuje znaczenia globalne tekstu, a tym samym sygnalizuje,
o czym tekst może być. Nieprzypadkowo w wielu podręcznikach dla początkujących
w komponencie perswazyjnym występują formuły charakterystyczne dla powitalnych
aktów mowy: Dzień dobry; Cześć, jak się masz?; Witam; Miło mi panią poznać.

Jakie stereotypowe widzenie języka polskiego wyłania się z tytułów podręczników do
nauczania języka polskiego? Uczenie się może być trudem: Per aspera ad astra, więc
trzeba to podkreślić: Nie ma róży bez kolców i pocieszyć: Ekonomia – to nie boli, ale Nie
taki diabeł straszny i Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci, czyli frazeologia
prosta i przyjemna. W nowszych podręcznikach pojawia się entuzjazm: Wybieram gra-
matykę!; Hurra!!!, a w zbiorach testów dyrektywne zawołania: Bądź na B1; Celuj w C,
Umiesz? Zdasz. W tytułach może ujawnić się strategia promocyjna: Z Wrocławiem w tle6.

Czy można na podstawie tytułów skonstruować slogan reklamowy, przykładowo
taki, jak w reklamie zachęcającej do uczenia się języka niemieckiego, w której ma-
my przywołanie cech stereotypowych, a zarazem ich modyfikowanie:

Jaki jest Twój niemiecki?
śpiewny – jak jodłowanie
solidny – jak niemieckie samochody
porządny – jak to niemiecki

„Trójek retorycznych” z tytułów podręczników, szczególnie z części przyciągają-
cej uwagę potencjalnego użytkownika w przypadku tytułów dwuczłonowych, można
by stworzyć wiele. Zawodowy copywriter może wybrałby:

z polskim na ty
polski mniej obcy
śpiewająco po polsku7

Uwagi nad przemianami JOS w dyskursie glottodydaktycznym chciałabym za-
kończyć pytaniami, które otwierają dyskusję nad tym, jakie są granice tropienia
                                                          

6 W paratekście na 4. stronie okładki czytamy: Książka ma również charakter promocyjny – teksty za-
warte w zadaniach nawiązują do znanych i atrakcyjnych turystycznie miejsc we Wrocławiu.

7 A tak Urszula Dobesz wkomponowała tytuły podręczników (napisanych przez autorki z Uniwersytetu
Śląskiego) w życzenia na dwudziestolecie Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego,
przekazane 8 maja 2010 roku w imieniu Uniwersytetu Wrocławskiego na spotkaniu jubileuszowym:

Dzień dobry,
Miło mi Paniej, Paniom, Panom, już wiem – „Miło mi Panią poznać” […]
Dzięki Paniom już „Polski mniej obcy” jest. […]
A dziś…proszę bardzo – „Śpiewająco po polsku”. […]
„Postscriptum” – Jak tu u Was na Śląsku zawsze miło!
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stereotypów w tekstach, czyli co z polityczną poprawnością w materiałach dydak-
tycznych. Ile jest politycznej poprawności, a ile realioznawstwa i wiedzy o kulturze
polskiej w kształtowaniu treści dydaktycznych; ile ulegania nowym stereotypom,
a ile kreowania nowego wizerunku Polski i Polaków w zawartości podręczników.
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R O M U A L D A  P I Ę T K O W A

O n  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  l i n g u i s t i c  p i c t u r e  o f  t h e  w o r l d . . .

In analyzing different texts of didactic, artistic and cultural character, the author of the article discusses the
changes in the linguistic picture of the world. She considers such factors as the mutability of stereotypes over
time, influence of political correctness on minimizing differences in linguistic pictures of the sexes, and trans-
formation of ethnic stereotypes. The author also observes the influence of marketing strategies on the image of
Poland and Poles in the intercultural communication, and reflects on the presence of observed phenomena in the
context of glottodidactic discourse.

E i n i g e  B e m e r k u n g e n  z u m  W a n d e l  d e s  s p r a c h l i c h e n  W e l t b i l d s …

Ausgehend von einer Analyse didaktischer, künstlerischer und publizistischer Texte befasst sich die
Autorin mit dem Problem der Veränderungen des sprachlichen Weltbilds infolge von Erscheinungen wie
der Veränderung der Stereotype im Verlauf der Zeit, dem Einfluss politischer Korrektheit auf die
Nivellierung der sprachlichen Asymmetrie der Geschlechter sowie dem Wandel ethnischer Stereotype.
Untersucht wird das sich durch Marketingeinflüsse verändernde Bild Polens und der Polen in der
interkulturellen Kommunikation. Die Autorin reflektiert das Vorhandensein der thematisierten
Erscheinungen im glottodidaktischen Diskurs.


