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Polszczyzna mówiona w glottodydaktyce

Dominu jąca potoczno ść

iedy ponad piętnaście lat temu pisałam artykuł Granice potoczności w nauczaniu
języka polskiego jako obcego (Skudrzyk 1994b), starałam się szukać dróg do tego,
by realizować skutecznie (tzn. bliżej językowej rzeczywistości) coraz częstszy

wówczas postulat teoretyczny dotyczący budowania kompetencji użytkownika polsz-
czyzny poszerzonej także o wymiar zachowań potocznych. Przekonanie o konieczności
uczenia cudzoziemców języka praktycznie użytecznego w codziennych sytuacjach życio-
wych już wtedy wynikało także z wielu wypowiedzi wstępnych, poprzedzających kon-
kretne podręczniki, które realizują (w zamyśle) ten postulat. Taki podręcznik zawiera tek-
sty i dialogi, pisane językiem prostym, zbliżonym do potocznej polszczyzny mówionej.

Do przeszłości należy już ten okres rozwoju dydaktyki języków obcych, kiedy to uwaga wykła-
dowcy koncentrowała się niemal wyłącznie na wdrożeniu uczniom znajomości kategorii grama-
tycznych, kształcenie zaś ich leksykalnych nawyków następowało jak gdyby „mimochodem”,
przy okazji lektury tekstów, i to z zasady literackich. (…) Nie miał on bowiem z wyrazów w ten
sposób przyswojonych żadnego życiowego pożytku: nie mógł się nimi posługiwać w kontaktach
z rdzennymi użytkownikami danego języka, nie wywołując ich rozbawienia sztuczną, nieświa-
domie archaizowaną formą wypowiedzi (Buttler 1980, 154).

Za cel nadrzędny uznawano zatem uczenie języka polskiego mówionego, związa-
nego z konkretnymi sytuacjami życiowymi, sytuacjami najbardziej typowymi, naj-
częstszymi, które dawałyby ów „życiowy pożytek”. Dziś – po piętnastu latach –
sięgnąć możemy do tekstu Jolanty Tambor pod identycznym tytułem Granice po-
toczności w nauczaniu języka polskiego jako obcego1, by przekonać się o koniecznej
ostrożności, niebezpieczeństwie i zagrożeniach płynących z obecności potocznej
odmiany polszczyzny w podręcznikach glottodydaktycznych.

Są to więc granice stawiane z dwu przeciwnych stron: wtedy były one nazbyt
przymknięte – zbyt mało potoczności (nie do końca potoczna potoczność), dziś są
                                                          

1 Tekst wygłoszony na Kongresie Polonistyk Zagranicznych w Krakowie (w druku).
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zbyt szeroko otwarte – niebezpieczny nadmiar potoczności w podręcznikach. Granice
owe oddzielają kilkunastoletni okres w rozwoju polszczyzny, który charakteryzuje
głównie niebywale intensywne poszerzanie komunikacyjnego zasięgu potoczności.
Ten stan wymaga komentarza pozalingwistycznego, ogólniejszego, kulturowego
oraz metodologicznego.

Jedną z najczęstszych konstatacji na temat współczesnej komunikacji językowej
jest zauważalne przekraczanie tradycyjnych zasięgów komunikacyjnych przypisy-
wanych odmianom funkcjonalnym języka – „ekspansja potoczności”, „ekspansywna
potoczność”. Jeśli genetycznie (kulturowy i polityczny przełom roku 1989) przy-
czyną tej ekspansji była komunikacyjna wiarygodność, odejście od nowomowy, dziś
jest to niewątpliwy wynik dominacji prywatnego stylu życia i języka z nim związa-
nego, obowiązującej mody na luz, wreszcie amerykanizacji stylu życia. Dużą rolę
odegrały w tym procesie media – mówi się wręcz o konieczności używania języka
potocznego w mediach, o swoistym medialnym „terroryzmie” tej odmiany. Oznacza
to właściwie ekspansję pierwotnej mówioności. I to nie tylko w znaczeniu powięk-
szania się liczby sytuacji i możliwości komunikowania się za pomocą mowy dźwię-
kowej, ale w znaczeniu przekroczenia zasięgu używania rejestrów dotychczas re-
zerwowanych dla kontaktów prywatnych, bezpośrednich. Powszechne nadto stało
się przyzwolenie na niedbałe użycie języka nawet w sytuacjach oficjalnych.

Mówiąc o polszczyźnie potocznej, mówimy o odmianie języka najbogatszej i naj-
bardziej złożonej, która stosowana jest w niezliczonej liczbie aktów komunikacji
o różnych funkcjach, realizujących rozmaite cele i wyrażających rozmaite intencje.
Odmiana ta jest miejscem powstawania wielu efemerycznych indywidualizmów
i okazjonalizmów, ale także innowacji, które rozpowszechnione przez uzus, z cza-
sem zmieniają normę językową. To w tej odmianie mamy do czynienia z dynami-
zmem języka, z jego przeobrażeniami.

W istocie polszczyzna, z którą cudzoziemiec ma szanse najczęściej się zetknąć,
jest językiem potocznym (telewizja, radio, reklama, ulica), głównie w jego o d -
m i a n i e  m ó w i o n e j . Podobna jest konstatacja Jolanty Tambor:

Metoda komunikacyjna i techniki nauczania zmieniły też w dużej mierze przedmiot nauczania. Stał
się nim w większej mierze język mówiony. To na pewno zmiana pozytywna. Powstało już na ten
temat wiele artykułów, ale i przeciętna opinia/wiedza uczących się języków obcych jest taka sama.
Metoda audiolingwalna i metoda gramatyczna nie przygotowywały w pełni do praktycznego poro-
zumiewania się w środowisku danego języka (Tambor 2008, w druku).

Tak więc celem nadrzędnym nadal jest w przekonaniu praktyków i teoretyków
z zakresu glottodydaktyki uczenie języka polskiego mówionego, związanego z kon-
kretnymi sytuacjami życiowymi, typowymi i powszechnymi.

Perspektywa badawcza, jaką przyjmuję, jest zasadniczo socjolingwistyczna
i pragmatyczna. Poszerza ona zakres językowych obserwacji o pełne konteksty ich
konkretnych realizacji. Taka postawa metodologiczna nie tylko jest mi bliska, ale
przede wszystkim adekwatna do przedmiotu opisu, który chcę zaproponować. Waż-
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ne bowiem staje się w niej kulturowe zaplecze – socjolingwistyczne, pragmatyczne
– które ma wiele implikacji dla stanu współczesnych zachowań komunikacyjnych.
Mieści się taki ogląd w dominującym dziś stylu myślenia, w którym odchodzi się od
badania języka samego w sobie i dla samego siebie, odnosząc je do szeroko rozu-
mianego środowiska, łącząc z podejściem kognitywnym i komunikacyjnym.

Soc jo l ingwi s tyczny  aspekt  nauczan ia  obcokra jowców

Najczęstszą kategorią socjologiczną, którą łączymy z opisem językowo-komunika-
cyjnej współczesności, jest kategoria zmiany. Przełom społeczno-polityczno-kulturowy
dający tak wiele opisywanych już przemian w zachowaniach językowych (rozchwianie
kategorii oficjalności i wiążące się z nim niejasne//dowolne zasady doboru środków
językowych; kontekstualizacja znaczeń – rozszerzenie się zasięgu Bernsteinowskiego
kodu ograniczonego) musi oczywiście przebić się do glottodydaktyki.

Z jednej strony nierzadko współczesną kulturę określa się mianem k u l t u r y
dominacji m ó w i o n o ś c i  (radio, telewizja, telefon jako środki komunikacji). Bywa
wszak nazywana kulturą wtórnej przedpiśmienności czy wtórnej oralności. Taki stan
rzeczy prowokuje także do spojrzenia na substancjalność głównych odmian językowych
w perspektywie nauczania języka polskiego jako obcego, dającej jednocześnie możli-
wość (dla poziomu najwyższego zaawansowania) poznania ogólniejszych reguł współ-
czesnej komunikacji. Określenie epoki współczesnej mianem epoki k u l t u r y  o b -
r a z k o w e j , wskazując na istotne i wielorakie zagrożenia zdominowania komunikacji
przez obraz (ikonosfera przeciw logosferze), zwraca uwagę językoznawcy na wpływ
ikonizacji kultury na język. Ikonizacja pozornie tylko ma charakter równoważący
wspomnianą ekspansję mówioności. Szczególnie wobec nowych technologii aktywizu-
jących kontakt za pomocą pisma, upowszechniających pisany typ kontaktu, zwłaszcza
wśród młodych użytkowników języka (Internet, SMS). W rzeczywistości wpływ tych
dwu tendencji na sposób komunikowania się jest podobny: natężenie sytuacyjności,
interaktywności (istotna rola współtworzenia komunikatu), planowanie wypowiedzi
według reguł addytywności, zawieszenie logiki przyczynowo-skutkowej.

Z tymi zjawiskami kulturowymi – przynajmniej praktycznie, bez refleksji nauko-
wej czy dydaktycznej – spotyka się każdy odbiorca naszych glottodydaktycznych
działań. W opisach kulturowych i pedagogicznych funkcjonuje dziś pojęcie „global-
nego nastolatka”, który w swych zachowaniach językowych owe dwie dominujące
tendencje realizuje. Pojawiają się zatem kulturowe uwarunkowania komunikacji,
których charakter ma wymiar globalny, wychodzi on zdecydowanie poza regułę: ile
kultur, tyle gatunków. Podstawowym środowiskiem socjalizującym stają się coraz
częściej media: telewizja, Internet.

Z tej perspektywy istotne wydaje mi się przygotowanie coraz bardziej świadome-
go tych przemian nie tylko n a d a w c y, ale i o d b i o r c y  tekstów współczesnych.
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Aspekt  p ragmatyczny  w nauczan iu  obcokra jowców

To oczywiste, że ucząc języka (także ucząc się własnego języka), winniśmy nie tylko
zwracać uwagę na opanowanie kodu w ogóle, ale na opanowanie kodu stosownego do
tej właśnie sytuacji, do tego właśnie rozmówcy, do tego tematu i skutecznego dla osią-
gnięcia tej właśnie intencji wypowiedzi. Pojawia się więc konieczność zwrócenia uwagi
na składnik pragmatyczny aktu mowy. Nauczanie języka mówionego, dialogowego musi
dotyczyć zarówno jego warstwy informacyjnej (dobór słownictwa, struktur składnio-
wych związanych z tym, o czym w danej sytuacji chcę mówić), jak i interakcyjnej (jak
w tej właśnie sytuacji mogę o tym mówić, czy też jak powinienem, jak muszę mówić).

W płaszczyźnie interakcyjnej zwłaszcza da się zauważyć znaczną presję zwycza-
jowych, stereotypowych zachowań językowych, których pominięcie czy modyfika-
cja mogą doprowadzić do niepożądanych, nieprzewidzianych następstw komunikacyj-
nych. Dla przykładu wspomnieć można chociażby funkcjonowanie różnych formuł
grzecznościowych zależnie od aktualnie pełnionych przez rozmówców ról społecz-
nych, czy też (nietworzące przecież jasno dającej się wyłożyć opozycji) stosowanie
formuł obowiązujących przy bezpośrednim zwracaniu się do drugich, np. „znaczą-
ce” przy bezpośrednim zwracaniu się: panie nauczycielu, panie lekarzu, panie poli-
cjancie wobec neutralnych: panie kierowniku, panie kierowco czy panie magistrze.

Odczytywanie właściwych intencji komunikatu staje się w wypowiedziach trudniej-
sze, jeśli ich kształt (językowy, stylistyczny) podlega w stopniu znacznym wspo-
mnianym wyżej tendencjom kulturowym. Zarówno bowiem ustność, jak i ikoniczność
spotykają się we wspólnych następstwach tekstotwórczych, w podobnym efekcie
tekstowym, który charakteryzuje: spójność pragmatyczna (zanurzenie kontekstowe),
interpretacyjność sensów (znaczna wiedza wspólna), interakcyjność jako zasada
konstrukcyjna, alogiczność, symultaniczność konstrukcji.

Jestem i w teorii, i w praktyce dydaktycznej zwolenniczką sięgania do tekstów auten-
tycznych, niepreparowanych – oczywiście dobieranych dla zrealizowania określonego
zamiaru dydaktycznego. Jak rozumiem obawy Jolanty Tambor (2008, w druku), prepa-
rowanie tekstów zwykle może eksponować jakiś nieistotny komunikacyjnie (ale atrak-
cyjny ze względu na swą egzotykę) składnik leksykalny (zwykle żargonowy, slangowy,
wulgarny), co zakłóca w świadomości cudzoziemca wiedzę o zasobie leksyki współcze-
snej, o istotnym zestawie leksemów potocznych, o zasięgu ich używania, o zasięgu ich
stosowności i skuteczności. Wydaje się, że gromadzenie w podręcznikach glottodydak-
tycznych coraz to nowszej warstwy słownictwa środowiskowego prowadzi donikąd.
Przecież zmienność, stylistyczna ruchliwość elementów środowiskowej leksyki potocz-
nej jest jej immanentną cechą. Jolanta Tambor stawia pytania:

Czy lansować hity, sprzedawać kit i podeszło coś na giełdzie to zwroty z żargonu czy
z języka potocznego? Gdzie można wyznaczyć granicę między strukturami środowisko-
wymi a potocznymi. Jakie są wyznaczniki normy potocznej? Gdzie jest granica między
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elementami żargonowymi a potocznymi, tymi ostatnimi a mówionymi? Kto tę granicę wi-
nien i może wyznaczyć? (Tambor 2008, w druku).

W moim przekonaniu odpowiedź jest jedna: realizowanie postulatu metodycznego
o nauczaniu języka codziennej komunikacji nie może polegać na gromadzeniu „eg-
zotycznego” słownictwa i „dziwacznych”, modnych form słowotwórczych (dekom-
pozycje, urwania), jest to raczej budowanie świadomości dotyczącej istoty potocz-
ności, czyli budowanie św i a d o m o ś c i  m e t a k o m u n i k a c y j n e j . Jest to
zadanie niezwykle trudne. Zawodzi przecież także wobec użytkowników rodzimych,
wszak kategoria błędu socjolingwistycznego czy pragmatycznego to jedna z częściej
omawianych jako przykład zakłóceń w realizowaniu normy współczesnej.
Świadomość metajęzykową (poziom zaawansowany) proponuję budować wokół

dwu – wspomnianych już – zagadnień: istoty mówioności oraz językowych/tekstowych
następstw ikonizacji kultury.

I s to ta  mówiono śc i

Wobec zmieniającego się paradygmatu kultury, w której mówioności jest coraz
więcej, to ona głównie powinna być rozwijana jako konieczna sprawność językowa,
warunkowana sytuacyjnie. Podkreślmy, że trwanie w pewnym typie języka sytuacyj-
nego ma istotne reperkusje w konceptualizacji świata – blokuje mianowicie przej-
ście do języka abstrakcyjnego, tzn. tego, który abstrahuje od sytuacji. Wydaje się
przy tym, że zjawisko jest związane ze świadomością języka jako narzędzia i języka
jako odzwierciedlenia rzeczywistości, tzn. języka, który kształtuje naszą indywidu-
alną wizję rzeczywistości, i języka, który jedynie odtwarza rzeczywistość. W pierw-
szym przypadku uwaga użytkownika zogniskowana jest na języku, w drugim na
rzeczywistości; w pierwszym wypadku mamy użytkownika świadomie kształtujące-
go proces komunikacyjny (np. perswadowanie), w drugim – użytkownika podpo-
rządkowanego procesowi komunikacyjnemu (np. wskazywanie drogi).

Umiejętność oderwania wypowiedzi od kontekstu i jej uogólnienia jest, jak wielo-
krotnie już wspominano, podstawą rozwoju myślenia dyskursywnego, wiążącego
fakty i zdarzenia, przyczynę i skutek.

Propozyc je  dydaktyczne

P r z e k a z  m ó w io n y  –  s y t u a c y j n o ść ,  d ia l o g o w o ś ć ,  s p o n t a n i c z n o ś ć

Spisany z taśmy magnetofonowej autentyczny dialog posłużyć może jako materiał
do obserwacji cech języka mówionego2.
                                                          

2 Zwracamy uwagę na zapis półfonetyczny, identyczne znaki odpowiadają różnym ortograficznie lite-
rom – u = ó, u; ż = rz, ż; zaznacza się upodobnienia fonetyczne.
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1) nieoficjalna rozmowa prywatna

M: fajnie że nie używasz czarnej rejestracji / zamuwiłeś sobie
J: o kurcze wzioł mi
M: możesz żułtej poszukać
J: nie mogę // otcioŋgnołem to / bo tutaj poczeka ale ale nie wiem jak zrobić ten system bagażnika
M: to może mo pożyczysz żułtego?
J: czego?
M: no tego bez bes cypkuf
J: tego?
M: niee / bes cypkuf, no tego głatkiego / no takiego tylko żułtego
J: nie mam
M: szkoda myślałem // chce sobie zrobidź rejestracje o tylko sobie zrobje taką / tylko sobje zrobje
taaką / szukam jeszcze drugiego
J: a co mugbyź mi dać czarne?
M: taak bo mi jest f tej f sumie niepoczebne raczej niepoczebne / tylko żułte / żułte szukam // bo mi
jest poczebnee // nie masz go przypatkiem

(Warchala 1991, 76)

Lektura i analiza tekstu ma nas doprowadzić do wskazania przede wszystkim niesa-
modzielności kodu werbalnego w przekazie mówionym (potocznym, nieoficjalnym).

Zwykle nie wystarcza ona do opowiedzenia tego dialogu (co się dzieje, kim są
rozmówcy, gdzie rozgrywa się scena, o czym rozmawiają M i J). Zwykle jest to
zadanie poza możliwościami czytelniczymi. Dostajemy relacje niespójne, cząstkowe,
nie pozwalają one na zbudowanie jasnej semantycznie, logicznej w znaczeniu przyczy-
nowo-skutkowej narracji). Taka wiedza, którą nasi odbiorcy / słuchacze pozyskują jako
własne doświadczenie, przeżycie jest dydaktycznie wartościowa i trwalsza.

2) fragment wypowiedzi publicznej – wypowiedź pisarza, twórcy fantastyki naukowej

No a musze powiedzieć że ja raczej – to się rozczarowałem się do yy fantastyki znaczy do rozwoju
przede wszystkim fantastyki naukowej pod względem – y ilościowym produkcja jest – bardzo ob-
fita w dalszym ciągu ale – m mało bardzo właśnie rzeczy nowych – oryginalnych – y widziałem –
tak że prawdę powiedziawszy – y m raczej polegam na y moich – y rozmaitych korespondentach
z tego kręgu prawda – y ań aniżeli sam bym miał brać się do czytania tych wszystkich rzeczy bo ja
tego – ilościowo bardzo dużo się pojawia – po prostu (Dunaj 1979, 144).

Oczywiście, zależnie od stopnia zainteresowania problemem możemy ten rodzaj
ćwiczeń zacząć od własnych nagrań fragmentów rozmów, spisania ich i poddania
analizie. Jest to zajęcie niezwykle owocne dydaktycznie, z trudem bowiem przebija
się do świadomości użytkowników języka przekonanie, że teksty mówione w obiegu
prywatnym, które mają podobny przebieg i podobną strukturę, nie tylko nie są „wa-
dliwe”, ale są wręcz standardowe.

Charakterystyka tekstu mówionego, której dokonamy na podstawie analizy takich
przykładów, będzie w miarę pełna. Możemy scharakteryzować uczestników rozmo-
wy, wykorzystując możliwości, jakie daje tzw. funkcja prezentatywna języka:
w przykładzie 1. np. wyraźne fonetyczne cechy małopolskie (udźwięcznienie mię-
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dzywyrazowe, uproszczenia grup spółgłoskowych itp.); w 2. słownictwo erudycyj-
ne, poruszana problematyka.

Bez względu na oficjalność czy nieoficjalność rozmowy dają się wyraźnie wyod-
rębnić cechy językowej odmiany mówionej:

a) sytuacyjność – zanurzenie w komunikacyjne „tu i teraz”; kontekstowość zna-
czeń, funkcja zaimków deiktycznych jako wskaźników wiedzy wspólnej; wy-
raźna obecność komunikacji niewerbalnej;

b) dialogowość – wymiana ról nadawczo-odbiorczych; urywanie, przerywanie
poszczególnych replik, dopełnianie ich przez rozmówcę (przykład 1.) lub
milczące zakładanie odbiorcy (przykład 2.);

c) spontaniczność – łatwo wskazać te elementy językowe (falstarty, powtórze-
nia, zmiana konturu składniowego itp.), które wynikają z równoległego pro-
cesu myślenia i mówienia.

Znakomicie można wykorzystać tekst wypowiedzi mówionej oficjalnej (przykład
2.) do przekształcenia go w wypowiedź zredagowaną do druku. Praca nad taką „ob-
róbką” tekstu ma niezwykły walor poznawczy. Każe bowiem zastanowić się nad
logiką wypowiedzi pisemnej (linearność, następstwo przyczynowo-skutkowe, rama
tekstowa) i rzeczywistą komunikacyjną funkcją elementów pozornie redundantnych
(tzw. wata słowna, gesty foniczne itp.).

Językowe i  teks towe nas tępstwa i kon i zac j i  ku l tu ry

Ikonizacja semiosfery, ikonoskrypcja zamiast alfabetoskrypcji, eksplozja kultury
wizualnej, rozbudowa ikonosfery kosztem logosfery, degradacja języka alfabetycz-
nego na rzecz ikonicznego neojęzyka, ideograficzna lingua franca, deterioryzacja
języka mówionego, niesłychana proliferacja obrazów –– to niektóre z określeń,
którymi posłużyli się językoznawcy, kulturoznawcy, socjologowie opisujący współ-
czesność komunikacyjną. Dostrzega się zagrożenie dla kultury słowa płynące
z rozszerzania się kultury obrazu3.

Jak przekonują rozważania wielu badaczy, problem wizualizacji kultury jest po-
ważny – wraz ze zmianą pokoleniową zmienia się podstawowy kod komunikacji;
w oddziaływaniach masowych nastaje powoli czas „imagologów”, którzy idee,
myśli przekładają na obrazy, nie na pojęcia. Można spotkać się ze stwierdzeniem, że
                                                          

3 Zwycięstwo modelu komunikacji, w którym dominuje obraz, najpierw dopełniając, z czasem zajmu-
jąc miejsce słowa, wielu socjologów widzi jako przyczynę niepokojących wyników badań przeprowa-
dzonych w USA przez Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych. „W 1947 r. 45% uczniów w USA
było w stanie znaleźć na mapie Europę, w 1988 zaś było ich zaledwie 25%. Podczas wojny w Zatoce
Perskiej w 1991 r., kiedy 500 tys. żołnierzy amerykańskich znajdowało się na froncie, aż 80% Ameryka-
nów nie wiedziało, gdzie leży Irak, 92% natomiast wiedziało, że prezydent Bush nie lubi i nie będzie jadł
brokułów. Wyniki tych badań są zatrważające, pomimo że w latach 80. USA zainwestowały w edukację
420 mld dolarów (29% więcej niż kiedykolwiek w historii)” (Ziółkowski 1995; za: Zwoliński 2003, 443).
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wkrótce już ludzi nieoczytanych zastąpią ludzie nieopatrzeni. Ludzie obyci z kulturą
wizualną tracą zdolność radzenia sobie z tekstem pisanym. Istnieje również zjawisko
odwrotne. Osoby, które „nie nadążają” za ikonizacją kultury, bywają już nazywane
„analfabetami obrazu”. Oba zjawiska prowadzą do wyobcowania, gdyż uniemożli-
wiają uczestnictwo w kulturze, a w konsekwencji w społeczeństwie.

Wiele już napisano o tych elementach wizualnych wspomagających komunikację,
służących interpretacji emocjonalnej tekstu, o tzw. uśmieszkach, buźkach, emotiko-
nach. Te, jak dotąd, nie wychodzą powszechnie poza obszar komunikacji elektronicz-
nej. Pojawiły się natomiast nowe znaki interpunkcyjne: @, podkreślnik, ukośnik, *,
które znajdują powoli, sporadycznie także zastosowanie „pozaelektroniczne”,
przyjmowane przez pismo ręczne. Wizualnej, nieprzezroczystej dodatkowo syneste-
zyjnej wartości nabrały np. wielkie litery, stając się jednym z poważniejszych orto-
graficznych problemów współczesności. W komunikacji internetowej nazywane są
krzykiem i jako niosące duży ładunek emocjonalny nie powinny być według nety-
kiety nadużywane. Wszyscy chętnie i łatwo stosujemy w funkcji ważnego interpre-
tanta tekstu podkreślenia, rozstrzelenia, wytłuszczenia druku, co jest oczywiście
wykorzystaniem wizualności kodu, nie narusza jednak jego integralności.

Sygnalizowane w tytule tej części następstwa chciałabym jednak sytuować głów-
nie w obrębie analfabetyzmu funkcjonalnego, zjawiska, z którym mierzy się pewnie
powszechnie współczesna dydaktyka4. Następstwa ikonicznego sposobu myślenia
interesująco pokazać można na tekstach pisanych przez młodzież w komunikacji
elekronicznej, np. języku e-maili.
                                                          

4 Lektura opisu socjologicznych badań nad kompetencją młodzieży w zakresie rozumienia tekstów skłoniła
mnie do podjęcia własnych badań, prowadzonych z perspektywy socjolingwistycznej i pragmatycznej. W polu
badań nad analfabetyzmem funkcjonalnym umieszczam nie tylko diagnozy co do przyczyn nierozumienia
tekstu, ale także, a właściwie przede wszystkim, kształt współczesnych tekstów pisanych, które wydają się
poddawać dominującym tendencjom ogólnokulturowym. Pojęcie analfabetyzmu znane i zakorzenione w języku
z określonym ściśle znaczeniem, zwykle odnoszonym do minionej rzeczywistości, pojawia się ostatnio niezwy-
kle często i w dyskusjach naukowych, i publicystycznych debatach. Łączliwość leksemu analfabetyzm, tak
współcześnie szeroka, niewątpliwie może być odbierana jako językowe świadectwo kulturowych zmian, które,
dotycząc wielu różnych aspektów rzeczywistości, stawiają współczesnego uczestnika życia społecznego
i odbiorcę kultury w sytuacji bezradności wobec intensywności owych przemian: analfabetyzm informatyczny
(nieumiejętność korzystania z możliwości, jakie daje technika informacyjna), analfabetyzm informacyjny
(brak umiejętności posługiwania się informacją, jej tworzenia, przetwarzania, prezentowania, dystrybucji
i wykorzystania), analfabetyzm matematyczny (skłonność do lekceważenia częstości pojawiania się zbiegów
okoliczności, przywiązywanie zbyt dużej wagi do powierzchownych podobieństw, ignorowanie danych staty-
stycznych, rachunku prawdopodobieństwa), analfabetyzm kulturowy (m.in. brak szacunku dla własnych
wytworów kultury; nieświadomość wartości własnych wytworów kultury), analfabetyzm realny (brak umie-
jętności czytania i pisania u osób dorosłych, powyżej 15. roku życia). Termin alfabetyzm funkcjonalny ozna-
cza umiejętność rozumienia i wykorzystywania informacji pisanych i to zarówno werbalnych, jak i towarzyszą-
cych im przedstawień graficznych. Niezwykle niski poziom alfabetyzacji sprawił, że w dyskusjach prasowych
częstszy jest termin zawierający w sobie ocenę zjawiska. Jest to termin analfabetyzm funkcjonalny. Termin
ten wpisuje się logicznie w grupę zasygnalizowanych wcześniej analfabetyzmów związanych z różnymi polami
aktywności kulturowej (Skudrzyk 2005).
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Poniżej fragmenty takiego tekstu 22-letniej studentki architektury:

dziekuje za rozmowe i za to ze pani porozmawiala z mama… przydaloby się z natretnym oj-
cem…:) hm moglabym wiedziec o czym pani rozmawiala? i jakie efekty rozmowy… tylko pani
mnie rozumie… widze… a tu traktuja jak dziecko… nie podoba mi sie to ze chce takiej doklad-
nej informacji co, jak i gdzie… jestem dorosola… kazda ulica jest ciemna… z latarnia czy bez
niej… nie ja jedna na tym swiecie jestem… przeciez to chore mowic „jestem teraz na tej ulicy, tu
i tam i podawac adres i telefon znajomej”… to przeciez skandal! to jak informacje o czlowieku
na zwolnieniu warunkowym sledzenie kazdego ruchu… no jak to mam dawac wszytkie informa-
cje? przeciez ja i tak mowie: gdzie jade, do kogo, na jak dlugo i do której godziny PRADWO-
PODOBNIE wroce… bo przeciez nie powiem dokladniej o kotrej, bo moze sie przedluzyc i co
wtedy”? zadzowni po policje bo nie dotarlam na czas? ja mam siedziec jak na szpilkach bo moge
nie worcic o tej dokladnej ogdiznie… to chore… przeciez ja ide gdzies spedzic czas… i nigdy
nie wiadomo i le sie bedzie chcialo gdzies przebywac… to jest chore… jak tak zyc nie moge…
prosta informacja i koniec… czuje sie jak na smyczy!… przeciez nie bede podawac telefonow
kazdej osoby do kotrej ide bo to smieszne i totlanie nie powazne ze sotrny ojca… nie jestem jego
wlasnoscia… …i dlaczego musi mi sie zaraz cos stac?? (…) …ehhh… sie rozpisalam;/

Jeśli przyjrzeć się zasadom konstrukcji tej wypowiedzi, widać znakomicie tek-
stotwórcze następstwa myślenia ikonicznego, które Hannah Arendt tak opisuje: „To
myślenie obrazami jest zawsze »konkretne« i nie może być dyskursywne” (Arendt
2002, 149). Myślenie obrazami pojawia się jako aspekt wypowiedzi na temat psy-
chologii tłumu – w pracy Psychologia tłumu już w 1895 roku Gustaw Le Bon pisał:

Tłum myśli obrazami, a jeden obraz wywołuje u niego szereg nowych obrazów, niełączących się
logicznie z pierwszym. (…) Rozum potrafi wykazać nam brak logicznego związku w tych skoja-
rzeniach, ale tłum nie idzie za głosem rozumu, chce naginać rzeczywistość do własnej wyobraźni
(Le Bon 1930, 38, za: Zwoliński 2003, 444).

Myślenie przedoperacyjne, konkretno-wyobrażeniowe, a o takim mówimy z per-
spektywy ikonizacji kultury, jest charakterystyczne dla pewnego etapu rozwoju
myślenia człowieka. Interesujące poznawczo jest zestawienie tekstu internetowego
z wypowiedziami małych, przedszkolnych dzieci, które na swoim poziomie rozwoju
taki typ myślenia prezentują. Można sięgnąć do tekstów nagrań radiowej „Trójki”,
dokonanych przez Katarzynę Stoparczyk, udostępnionych w wersji dźwiękowej
w Internecie (Dzieci wiedzą lepiej). Ćwiczenia, polegające na spisaniu takich autentycz-
nych wypowiedzi i ich późniejszej analizie, mają wartość dydaktyczną i poznawczą,
której nie można przecenić.

Dla przykładu tylko przywołajmy:
Co to są słodycze? (A., B. 5 lat)
A. – słodycze to wróg
B. – a już wszystkie mam… zaleczone i nie muszę już chodzić do dentysty

Co to jest wolność?
A. – to jest chodzić samej na plac zabaw, a z mamą nie; i będzie fajnie, kiedy rodzice się –

skończą z tymi, całuskami – odczepią, to jest bycie wolnym na całe życie
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Widać ową konkretność stylu myślenia, dla której charakterystyczna jest bezpośred-
niość danych (danych głównie zmysłowych oraz wynikających z własnego doświadcze-
nia praktycznego jednostki); postrzeganie relacji kontekstowych (na podstawie asocjacji
wynikających z bezpośredniego doświadczenia, a nie z analizy logicznej zjawiska);
nieumiejętność uogólniania danych bezpośrednich i odrywania ich od kontekstu.

Takie teksty, które wykorzystuję jako podstawę zajęć językowych, stylistycznych, se-
minaryjnych (dla glottodydaktycznych programów akademickich), dają słuchaczom nie
tylko wiedzę językową, ale stają się materiałem do ciekawych dyskusji i własnych na-
mysłów. Jeśli przyjąć, że globalizujący się świat ma coraz więcej takich „miejsc wspól-
nych” w obrębie kulturowych przemian, zyskują na wartości nie tylko dydaktycznej.

Mater ia ły  dydaktyczne

Dobre efekty dydaktyczne dać może także sięganie na przykład do opartego na
wieloznaczności dowcipu językowego. Być może pomocna okaże się i współczesna
młoda proza, która programowo wprowadza język żywy, mówiony na zasadzie jego
obrazów, artystycznych imitacji.

S y t u a c y j n o ść  a  s e n s  w y p o w i e d z i

1) Korzystając ze słownika, wskaż istotę dowcipu językowego:

Profesor do studenta na egzaminie:
– Proszę pana, czy pan w ogóle chce skończyć studia?
– Tak, panie profesorze.
– No to właśnie pan skończył.

2) Wskaż źródło towarzyskiego nieporozumienia:

Przy śniadaniu Hamish popełnił straszliwe faux pas. Zapytał matkę:
– Hej, Pauline, gdzie jest twój koleś Lucas?
Zapadła okropna cisza, po czym ojciec odpowiedział zimno:
– Moja żona i pan Lucas już się nie przyjaźnią.
Jednak Hamishowi było mało!
– Rany, szkoda, pan Lucas był cool, wie pan? Coś się stało?
– W Anglii zazwyczaj nie rozmawiamy o sprawach osobistych przy śniadaniu – pouczyła go

matka.
– Wow! – ucieszył się Hamish. – To pewnie ta brytyjska powściągliwość, o której tyle sły-

szałem. Wyglądał na niezwykle zadowolonego.
(Sue Townsend, Adrian Mole, Męki dorastania, Warszawa 2004, s. 42)

I m i t a c j e  m ó w i o n o śc i

1) Jakie cechy języka mówionego wykorzystali w poniższych przykładach polscy
pisarze współcześni, imitując żywą rozmowę?
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a)
Jak on nie pije, to jest nawet inteligętny człowiek – powiedziała Inżynierowa i powtórzyła –

bardzo inteligętny.

b)
– Nogi wyciągnąć można, bez strachu, że ktoś na odcisk nadepnie.
– Albo że komuś można nadepnąć.
– Albo że komuś – powtórzył za mną mechanicznie.
– Taaa!
To „Taaa!” wypadło z ust dziadka zupełnie wieloznacznie i symbolicznie, wszystkiego w nim

można było się dosłuchać i niczego, było sobie w ustach dziadka i nie było go zarazem, żyło
i rozsypywało się w muzykę spopielałych warg.

c)
– Robota, jak robota. Trzeba gdzieś pracować. Zarabiam tyle co inni, opędzić głód można!
– ?
– Dostałem u nich pokój w hotelu, a to dla mnie ważne.

d)
– Tak znowu daleko to nie jest… I tegoo… – wyjąkał niemrawo. – I my przyjechali… Przyje-

chaliśmy do pana wojewody. Do obatela wojewody znaczy…

e)
– Proszę raz na zaw-sze-skoń-czyć-z-ty-mi-za-bo-bo-na-mi – powiedział lekarz oficjalnie

podniesionym głosem, dzieląc słowa na sylaby
(Skudrzyk 1994a)

2) Przeczytajmy uważnie fragment Pamiętnika z powstania warszawskiego Miro-
na Białoszewskiego, zwracając uwagę na jego składnię. Cechą, która niewątpliwie
zwróci naszą uwagę, jest niezwykle duża liczba kropek.

Przypominając funkcję kropki w polskiej interpunkcji, zastanówmy się, co od-
dziela ona w tym tekście. Czemu to służy? Jak odczytujemy taki tekst?

Jeszcze moje drugie wylecenie po wodę. Z szukaniem. Tym razem jeszcze gorzej beznadziej-
nym. Bo gdzie? Drugi raz liczyć na bombę w rurę? Plątało się. Szukało. I nic. Z tym kubłem.

– Jest! Podwale pięć! Podwale pięć!
– Podwale pięć?
– Podwale pięć, róg Kapitulnej, studnia, drewniana, odkryli…
Lecę. Inni też. Tym lepsze, że to obok nas, tyle że przez Kapitulną. A ja gdzieś zaleciałem da-

leko. Im bliżej, tym więcej lecących z kubłami, dzbankami. Nawet mijają nas już z pełnymi.
– Tak! Jest!
Wlatuję do bramy numer pięć. Jest. Tłok. Brzęk. Ogon. Podwóreczko. Studnia. Na podwóreczku.

Drewniana. Zielona. Omszała. W kwadrat. Taka stara, że aż o niej nie wiedzieli. Ktoś odkrył. Kto?
Bo ludzi tu nie ma. Dom niby stoi. Częściowo. Ale zupełnie nieczynny. To znaczy, jakaś cząstka
stoi. Nawet może nie wypalona. Tylko coś po bombach. Bo wciąż były. I to coś, co było chyba
biurkiem, posłużyło za miejsce na ogon. Bo ogon był. I przybywał. Z wody nikt nie rezygnował.
I tak się stało. Cierpliwie. Parter bo parter. Ale zawsze – nie na wierzchu. Był upał. Dzień. Jasno.
I długo się stało. Bo studnia była naprawdę stara. I trzeba było po kolei wpuszczać i wyciągać (ki-
jem czy sznurkiem) wiadro po wiadrze. A to to było biuro. Przyjrzałem się resztkom mebli, czyli
szafce. Zasuwanej na drewnianą harmonię. Odsuniętą. Ale z papierami. Czystymi. Do pisania.
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Wziąłem sobie plik. To był luksus. Sam fakt. I gatunek. Pamiętam znak wodny. Chyba SIMON
i coś tam. Papieru mi brakło, więc bardzo się cieszyłem. I czekałem. Swojej kolejki. Godzinę. Dwie.
Chyba dwie. Oprócz szafki było jeszcze może coś. Z gruzami. I więcej nic. Owszem – gruzy, wap-
no z trzciną, cegły, otwory bez drzwi i okien. Przez taki otwór wychodziło się – w tym ogonku – do
tej studni, jak nadeszła swoja pora. Bo wreszcie nadeszła. Moja. Wpuściłem kubeł. Wyciągnąłem.
Ktoś nawet mi pomagał. Wiedział jak. I poleciałem z wodą i papierem do swoich. Do swoich gru-
zów (Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1987, s. 102–103).

Przyjętą technikę zapisu językowego Pamiętnika… komentuje sam autor:

To wszystko zresztą zupełnie jest tak jakby jednym złudzeniem. Strasznie oklepane powiedze-
nie. Ale tylko to mi pasuje. Do tego, co wtedy się odczuwało. Bo nie trzeba było być aż poetą,
żeby troiło się w głowie. A jeżeli mało piszę o wrażeniach. I zwyczajnym językiem wszystko.
Tak jakby nigdy nic. Albo nie wchodzę w siebie prawie, czyli jestem jakby od wierzchu. To tyl-
ko dlatego, że inaczej się nie da. Że zresztą tak to siebie się czuło. I w ogóle to jest jedyny spo-
sób, zresztą nie sztucznie wykombinowany, ale jedyny właśnie naturalny. Przekazania tego
wszystkiego. Przez dwadzieścia lat nie mogłem o tym pisać. Chociaż tak chciałem. I gadałem.
O powstaniu. Tylu ludziom. Różnym. Po ileś razy. I ciągle myślałem, że mam to powstanie opi-
sać, ale jakoś przecież o p i s a ć . A nie wiedziałem przecież, że właśnie te gadania przez dwa-
dzieścia lat – bo gadam o tym przez dwadzieścia lat – bo to jest największe przeżycie mojego
życia, takie zamknięte – że właśnie te gadania, ten to sposób nadaje się jako jedyny do opisania po-
wstania (Miron Białoszewski, Pamiętnik z powstania warszawskiego, Warszawa 1987, s. 33–34).

Nazywając tę technikę „gadaniem”, pisarz podpowiada interpretację zapisu jako
imitację tekstu mówionego. Ale czy jest to tylko naśladowanie mówienia? Nieczęsto
przecież mówimy w sposób aż tak mocno rwany, szatkując wypowiedź na pojedyn-
cze wyrazy (Skudrzyk, Urban 2007).
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A L D O N A  S K U D R Z Y K

S p o k e n  P o l i s h  i n  g l o t t o d i d a c t i c s

The necessity of teaching foreigners practical language that is usable in everyday situations has been
posited for a long time. The methodology of teaching practical language cannot be based on the accumu-
lation of “exotic” vocabulary and fad words (which exist in colloquial language), but rather on building
metacommunicative awareness surrounding colloquialism. The author suggests that this be built around
the essence of orality and language/textual occurances of cultural iconization, and proposes educational
excercises and texts that would make this possible.

G e s p r o c h e n e s  P o l n i s c h  i n  d e r  G l o t t o d i d a k t i k

Die Vermittlung einer in alltäglichen Lebenssituationen praktisch angewandten Sprache an Fremdsprachenlerner
wird seit Langem gefordert. Die Umsetzung des methodischen Postulats, die Sprache der täglichen
Kommunikation zu lernen, kann nicht auf der Ansammlung eines „exotischen“ Wortschatzes und
„sonderbarer“, moderner Wortbildungsformen beruhen (die in der Umgangssprache häufig anzutreffen
sind), sondern auf der Entwicklung eines metakommunikativen Bewusstseins in Bezug auf die
Wesensmerkmale der Umgangssprache. Eine mögliche Entwicklung dieses Bewusstseins sieht die
Autorin im Verständnis des Wesens der Gesprochenheit und der sprachlichen bzw. textbezogenen Folgen
der Ikonisierung der Kultur. Die Autorin schlägt zudem Übungsformen sowie Texte vor, die diese
Lehrziele unterstützen.


