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Nie jestem turystą .

Poezja emigracyjna na zajęciach lektoratowych

ydaje się, że dziś już do dobrodziejstw płynących z wykorzystywania
literatury na zajęciach lektoratowych nikogo (ani metodyków, ani na-
uczycieli, ani studentów) nie trzeba przekonywać. Współczesna glottody-

daktyka, słusznie skupiona przede wszystkim na rozwoju kompetencji komunikacyjnych
słuchacza, nie może, oczywiście, pozostawać obojętna wobec jego kompetencji kultu-
rowej, a przecież najlepszym filtrem − często nawet lustrem − rzeczywistości, histo-
rii, obyczajów danego kraju czy mentalności konkretnego narodu jest jego rodzima
twórczość literacka.

Tekst literacki, będący tekstem autentycznym, a nie spreparowanym na potrzeby
omawianego właśnie ze studentami zagadnienia, pojawiając się na zajęciach języka
polskiego jako obcego nawet „tylko” w charakterze utworu uatrakcyjniającego kon-
kretną sytuację komunikacyjną czy stanowiącego exemplum problemu gramatycznego,
zarówno zaznajamia słuchaczy z „żywym” językiem, jak i wyzyskuje dla potrzeb
glottodydaktyki elementy kultury (jakim sam jest i jakie na przykład omawia). A jest
to przecież bez wątpienia wartość sama w sobie.

Jednak tekst literacki wprowadzony do nauki języka obcego pełni szereg dodatkowych funkcji.
W zależności od rodzaju tekstu i jego specyficznych cech może służyć do kształcenia w zakresie
wymowy, rytmu i intonacji, do nauki słownictwa, do ćwiczeń rozumienia ze słuchu, czytania ze
zrozumieniem, wreszcie – przez liczne ćwiczenia transformacyjne – do rozwijania sprawności pisania.
Zapoznaje także ze specyfiką tekstów kultury (Niesporek-Szamburska 2007, 245).

Wachlarz możliwości spożytkowania tekstów literackich w czasie nauczania języ-
ka obcego jest więc naprawdę imponujący. Ewidentnym błędem metodycznym by-
łoby w takiej sytuacji niesięganie do tego rezerwuaru wiedzy i sztuki.

Bogatym źródłem polskiej historii, profilów mentalności czy dylematów tożsamo-
ściowych jest dwudziestowieczna literatura emigracyjna, czyli − posługując się
najpopularniejszym, ale też schematycznym i upraszczającym kwalifikatorem −
twórczość literacka powstała po roku 1939 poza granicami Polski w tzw. „wolnym
świecie, więc poza sferą wpływów realnego socjalizmu, w krajach demokratycz-
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nych” (Pytasz 1994, 14). Oczywiście, rok 1989 (obrady Okrągłego Stołu i pierwsze
wolne wybory w Polsce) zamknął pewien okres naszej historii narodowej, a – co za
tym idzie – także historii polskiej literatury oraz zmienił zarówno status, jak i per-
spektywę oglądu tego dorobku. Od tego momentu o nowej literaturze rodzącej się
poza terytorium Polski nie mówimy już jako o literaturze emigracyjnej, ale o pol-
skiej twórczości literackiej powstającej na obczyźnie czy po prostu poza krajem.

W tym artykule interesuje mnie przed wszystkim potencjał glottodydaktyczny
tkwiący w poezji polskiej tworzonej na obczyźnie. Wiersze napisane poza krajem
otwierają szerokie możliwości interpretacyjne, pozwalają, jak każda poezja zresztą,
na zauważenie bogactwa języka często użytego w oryginalnym, niecodziennym
kontekście, dostrzeżenie jego zdolności kreacyjnych i metaforycznych oraz zapre-
zentowanie fragmentu polskiej historii literatury czy, szerzej, nawet historii w ogóle.

Specyficzną i bardzo cenną, z punktu widzenia nauczyciela języka polskiego jako
obcego, cechą liryki emigracyjnej jest jej zazwyczaj dualistyczne ujęcie rzeczywi-
stości, przeciwstawiające przestrzeni „tu” przestrzeń „tam”. Z powodu owej binarnej
perspektywy wiersze emigracyjne świetnie sprawdzają się nie tylko na zajęciach
w grupach jednolitych narodowościowo, najlepiej polonijnych, wtedy bowiem czę-
sto dochodzi do konfrontacji osobistych doświadczeń studentów z doświadczeniem
autora tekstu (pisze o tym między innymi Anna Seretny 2006, 299–300), ale proponując
niejako zewnętrzny, poparty także rozległą wiedzą zaczerpniętą z „wewnątrz”, punkt
widzenia polskiej kultury, polityki, obyczajów, zalet i przywar, pozwala na obiektywizm,
a tym samym na wyjście z ciasnego kokonu narodowościowego i otwarcie się na uni-
wersalizm. Oczywiście, nie chodzi tu o lansowanie na zajęciach lektoratowych wynaro-
dowienia czy postawy antypolskiej, ale o zdolność do racjonalizacji, czyli prezentowania
dumy narodowej i umiejętność chwalenia polskich osiągnięć, bogactwa dorobku naszej
tradycji, kultury i nauki, jak i odwagi do krytykowania wad narodowych i porażek,
z których należy wyciągnąć wnioski na przyszłość. Właśnie między innymi taka
„otwarta” postawa nauczyciela warunkuje nawiązanie kontaktu z kulturą słuchaczy,
obustronny szacunek wobec inności i zauważenie wartości uniwersalnych.

Wiersze emigrantów czy obecnie autorów mieszkających za granicą najlepiej
sprawdzają się na zajęciach języka polskiego jako obcego w grupach zaawansowa-
nych. Mają wówczas szanse w pełni zaistnieć w trojaki sposób: jako fakty histo-
rycznoliterackie, jako dokumenty zapoznające cudzoziemców z kulturą, obyczajami
czy wydarzeniami epoki, w jakiej powstawały, i wreszcie jako fakt językowy mogą
służyć poznawaniu i doskonaleniu języka (por. Cudak 1998, 25–26). Sądzę jednak,
że odpowiednio dobrane wiersze emigracyjne mogą być również elementem zajęć
lektoratowych już w grupach początkujących czy „niskich” średnio zaawansowa-
nych. Wówczas stanowią najczęściej ciekawy materiał do ćwiczeń językowych,
w których prosta (ze względu na słabą znajomość języka polskiego przez słuchaczy)
interpretacja utworu zostaje niejako „przemycona” przez lektora w trakcie trenowa-
nia zagadnień gramatycznych.
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Poniżej przedstawiam wiersze, które można wykorzystać na zajęciach języka pol-
skiego jako obcego. Lista obejmuje tylko przykładowe, wybrane propozycje, wachlarz
możliwości jest bowiem o wiele bogatszy. Obok nazwiska autora i tytułu wiersza
(a wszystkie proponowane teksty można znaleźć w Antologii poezji polskiej na ob-
czyźnie 1939–1999 zredagowanej przez Bogdana Czaykowskiego) zamieszczam krót-
kie notatki, oczywiście tylko sugerujące kierunek wyzyskania tekstu na zajęciach.

1) W grupie początkującej:
a) Zofia Bohdanowiczowa Miniatury wiosenne, np. Ptak, Gwiazda, Wiosna,

Zachód – krótkie formy liryczne można wykorzystać jako urozmaicenie
zajęć, zobrazowanie omawianego zagadnienia;

b) Mieczysław Paszkiewicz List – przyda się jako ciekawy przykład pod-
czas omawiania np. formy listu;

c) Bogdan Czaykowski Modlitwa – do wyzyskania np. na zajęciach utrwa-
lających formy rozkaźnikowe, prośby, bezpośrednie zwroty do adresata,
też jako przykład formy skargi czy opisu przeżyć wewnętrznych;

d) Adam Czerniawski Inwentarz – warto wykorzystać ten wiersz jako eg-
zemplifikację ćwiczeń w utrwalaniu liczby mnogiej rzeczowników, punkt
wyjścia do zadań leksykalnych, np. w nazywaniu rzeczy z najbliższego
otoczenia, wprowadzenie pojęcia próżnia / nicość i rzeczywistość;

2) w grupie studentów średnio zaawansowanych:
a) Czesław Miłosz Dar – warto sięgnąć do tego tekstu w kontekście dysku-

sji nad pojęciem szczęścia, spełnienia, daru od losu / Boga;
b) Wacław Iwaniuk Wieża śmierci w Toronto – jako uzupełnienie zajęć po-

święconych zdobyczom techniki, punkt wyjścia do dyskusji o wpływie
przemysłu, osiągnięć cywilizacji na człowieka i jego środowisko naturalne;

c) Danuta Irena Bieńkowska Erotyk uśmiechnięty – do zaprezentowania na
zajęciach utrwalających formę dialogu, konwersacji towarzyskiej; także
jako przykład żartu poetyckiego, zastosowania kategorii ironii;

d) Andrzej Busza Czerwona róża – na zajęciach wprowadzających rozbu-
dowane słownictwo z zakresu kolorystyki, także jako punkt wyjścia ćwi-
czeń utrwalających formę pisemną – opis miejsca;

e) Florian Śmieja Mój Śląsk – na zajęciach poświęconych regionom Polski
lub rejonom świata, z których pochodzą studenci;

3) w grupie studentów zaawansowanych
a) Danuta Irena Bieńkowska Modlitwa – wiersz można wykorzystać do

ćwiczeń językowych utrwalających formę skargi, prośby;
b) Zofia Bohdanowiczowa Akademia – jako przykład poetyckiego opisu wyda-

rzenia i wyzyskania kategorii ironii oraz specyficznej „autoironii narodowej”;
c) Danuta Irena Bieńkowska Z serii towarzyskiej – Monolog w przerwie

między jednym a drugim kieliszkiem – autoprezentacja z przymrużeniem
oka, przedstawianie się, mówienie o sobie;
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d) Janusz Artur Ihnatowicz W poszukiwaniu straconego domu – na zajęciach
utrwalających opis miejsca, np. domu, szkoły; opowiadanie o przeszłości;

e) Stanisław Barańczak Widokówka z tego świata – utrwalenie formy listu,
rozmowy z przyjacielem w kontekście emigracji i śmierci, wiersz może
inicjować ciekawą dyskusję o sensie życia;

f) Czesław Miłosz Wyznanie – jako przykład poetyckiej formy wyznania,
spowiedzi, podsumowania życia;

g) Florian Śmieja Pragnienie – podczas omawiania pojęć sensu istnienia,
życia i śmierci, także postawy wobec życia;

h) Bogdan Czaykowski Okanagańskie sady – jako przykład opisu miejsca
i przeżyć wewnętrznych, wprowadzanie bądź utrwalanie leksyki z zakre-
su topografii, omówienie stosunku do kraju, w którym się mieszka.

Wybierając wiersz na konkretne zajęcia lektoratowe, nauczyciel musi wziąć pod
uwagę istotę kursu językowego, który prowadzi (słowem, tak dopasować wiersz do
realizowanego materiału, żeby wpisując go w tok zajęciowy, jednocześnie uwzględ-
nić jego niepowtarzalną literacką istotę) oraz zainteresowania swoich studentów.
Lektor musi też zawsze starannie określić cele dydaktyczne, które chce osiągnąć,
proponując na zajęciach tekst literacki. W grupach początkujących będzie to często
przede wszystkim utrwalenie przy pomocy tekstu literackiego w atrakcyjny sposób
konstrukcji językowych, w grupach zaawansowanych nacisk należy położyć na
specyfikę utworu, traktować go przede wszystkim jako dzieło sztuki literackiej,
a dopiero później (niejako przy okazji) włączyć także ćwiczenia gramatyczne, które
„wynikają” z wersów wiersza (należy wykorzystać konstrukcje pojawiające się
w tekście i na ich podobieństwo tworzyć kolejne ćwiczenia gramatyczne). Studenci
i lektor oczywiście zawsze powinni traktować utwór literacki jako fragment dorobku
kultury − dzieło sztuki poetyckiej − jednak ze zrozumiałych względów (etapowy
rozwój kompetencji językowych studentów) zaakcentowanie jego literackości, wy-
artykułowanie interpretacji, ocena kunsztu poetyckiego będą się zmieniać i odpo-
wiednio urozmaicać w zależności od umiejętności językowych słuchaczy.

Sposobów pracy z tekstem literackim na zajęciach lektoratowych jest wiele. Bar-
dzo interesującą optykę analizy tekstu poetyckiego wykorzystywanego podczas
zajęć glottodydaktycznych proponują Paweł Próchniak i Wiola Próchniak. Sprowa-
dza się ona do odpowiedzi na cztery pytania: 1) „co widać?” 2) „co słychać?” 3) „co
znaczy?” 4) „jaki kształt ma wypowiadana w wierszu rzeczywistość?”:

Pytania te prowadzą czytelnika od najbardziej zewnętrznej warstwy utworu ku jego wewnętrznym
strukturom i odnoszą się kolejno do 1) grafii 2) eufonii 3) wartości semantycznej (a w dalszej perspek-
tywie: ikonicznej, wokatywnej, symbolicznej) pojedynczych wyrazów i sformułowań oraz 4) do głów-
nych zarysów struktury świata przedstawionego. (Próchniak, Próchniak 2005, 284).

Ta przejrzysta taktyka pracy z tekstem literackim wydaje mi się bardzo użyteczna
podczas zajęć z wierszem już na poziomie początkującym. Kiedy odpowiednio
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dobierzemy utwór literacki: nie powinien on być bardzo długi ani skomplikowany
językowo, może być jednak wieloznaczny, może także poddawać się trudnej, wielo-
aspektowej interpretacji, wówczas wyrafinowaną interpretację podajemy studentom
w prostej formie językowej – najlepiej oczywiście tak kierujmy heurezą, aby to
słuchacze sami zinterpretowali tekst − bądź w najgorszym wypadku nie wnikamy
w niuanse znaczeniowe, skupiając się na „oczywistościach” interpretacyjnych.

Materiałem dydaktycznym w postaci tekstu literackiego odpowiednim już dla po-
ziomu zaawansowania językowego określanego jako A2 wydaje mi się wiersz Bog-
dana Czaykowskiego Argument – tekst jest dość prosty pod względem językowym,
choć ewokuje bardzo bogate znaczenia i otwiera ciekawe możliwości interpretacyjne.
Utwór ten powstał w Londynie w 1956 roku, został zamieszczony w debiutanckim
tomiku poetyckim autora zatytułowanym Trzciny czcionek (1957) i jest uważany nie
tylko za jeden z najważniejszych tekstów Czaykowskiego, ale także nieoficjalny
„manifest poetycki” całej emigracyjnej grupy Kontynenty, do której poeta należał
w latach pięćdziesiątych i na początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku:

ARGUMENT

nie ma nie ma dla mnie dla mnie miejsca
miejsca
ni tu ni tam
tu wolność
w pustce ryba na piasku
tam mnie klatka czeka w rogu obfitości
między widownią a sceną
to ja jestem żelazną kurtyną
dzielę dwie niedorzeczywistości

ni tu ni tam

nie zostanę tu
nie pojadę tam
nie wzniosę się
nie opadnę
trwać będę tak jak trwam
wypłowiałym, ślepym dwuzwierciadłem

ni tu ni tam

1) Co widać?
Wiersz Bogdana Czaykowskiego składa się z dwu strofoid, ale wręcz natychmiast

rzuca się w oczy inny, niezgodny z właściwą segmentacją wersową podział tekstu.
Utwór „rozpada się” na trzy całostki oddzielone powtarzającym się refrenicznie
zwrotem „ni tu ni tam”. Wyodrębnione w ten sposób fragmenty odpowiadają kolej-
nym etapom autoanalizy prowadzonej przez podmiot liryczny tekstu. Graficznym do-
wodem imitującym proces zapisywania niejako „na gorąco” kolejnych faz introspekcji
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ma być też konsekwentny brak wielkich liter i interpunkcji (z jednym wyjątkiem –
„wypłowiałym, ślepym dwuzwierciadłem”) w całym utworze.
2) Co słychać?

Realizacja brzmieniowa wiersza okazuje się sprawą dość trudną, z pozoru bo-
wiem swobodny tok wypowiedzi burzony jest przez liczne przerzutnie i powtó-
rzenia. Leksyka zastosowana w utworze sytuuje się w dwu obszarach językowych
– z zakresu języka mówionego (codziennego), np. „nie ma dla mnie miejsca” czy
„nie pojadę tam”, oraz z domeny typowo literackiej, czyli neologizmów utworzo-
nych na potrzeby konkretnego tekstu, np. „niedorzeczywistość” czy „dwuzwier-
ciadło”. Takie zestawienie słownictwa, stając się elementem zaskoczenia podczas
lektury wiersza, ma też sugerować „naoczność” procesu myślowego.
3) Co znaczy?

Najczęściej pojawiającym się zwrotem w utworze jest fraza „ni tu ni tam” odsyłają-
ca do dwu wyrażeń: „ni stąd ni zowąd”, czyli ‘nagle’, ale też ‘znikąd’ oraz „ani tu, ani
tam”, czyli ‘nigdzie’ albo też w jakimś trzecim miejscu. Ten trzykrotnie powtó-
rzony zwrot ze względu na pojawienie się na początku tekstu, ale także w wygło-
sie wiersza, może sugerować nie tyle bezradność i zaniechanie procesu autoanali-
zy, co raczej jej przerwanie, powrót do początku i w konsekwencji zapewne po-
wtórne podjęcie rozważań. Kolejnym istotnym elementem tekstu jest, ujawniający
się najpierw jakby w formie niepewnie zadawanego pytania „nie ma?” „nie ma dla
mnie?”, bolesny wniosek, że „nie ma dla mnie miejsca”. Kolokwializm ten rzadko
rozumiany jest w sensie dosłownym, zazwyczaj odczytywane jest jego znaczenie
metaforyczne, a więc „nie jestem potrzebny w tej przestrzeni” bądź „źle się czuję
w tym miejscu”. W konsekwencji więc cała uwaga w tym opartym na koncepcie
dualistycznie postrzeganej przestrzeni tekście zostaje skoncentrowana nie na opi-
sie miejsca, ale na kondycji psychicznej podmiotu lirycznego.
4) Podstawowe relacje w obrębie świata przedstawionego.

W Argumencie podmiot liryczny prowadzi wewnętrzny dialog, w którym prze-
ciwnikami są dwie strony jego osobowości. Ta „rozmowa” nie może zostać za-
kończona, nie prowadzi też do konkretnych wniosków. W trakcie procesu osoba
mówiąca usiłuje zgromadzić argumenty, dzięki którym będzie mogła opowiedzieć
się w końcu po stronie jednej z antytetycznych przestrzeni – „tu” lub „tam”. Żadna
z tych sfer nie jest jednak charakteryzowana pozytywnie, z żadną z tych prze-
strzeni podmiot nie jest w stanie się utożsamić. Padają określenia „pustka” czy
„klatka”. Obie przestrzenie postrzegane są jako złączenie wartości pozytywnych
i negatywnych: „tu” – wolność i pustka (a więc np. wolność słowa i brak czytelni-
ków czy też oderwanie się od języka wybranego na narzędzie poezji); „tam” – róg
obfitości i klatka (np. bogactwo „żywego” języka i ograniczenia cenzury). Obie te
przestrzenie nazywa się „niedorzeczywistością”. Dziwny to neologizm w wierszu
napisanym prostymi zdaniami. Składają się na niego trzy wyrazy: „rzeczywi-
stość”, „nierzeczywistość” i przyimek „do”. Niemożność podjęcia decyzji rozcza-
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rowuje i wzbudza agresję, dlatego padają absurdalne z punktu widzenia rzeczywi-
stej sytuacji przestrzennej (nie można przecież przebywać nigdzie) stwierdzenia:
„nie zostanę tu / nie pojadę tam / nie wzniosę się / nie opadnę / trwać będę tak jak
trwam”. Przeprowadzona analiza nie pozwala podmiotowi wiersza na wybór któ-
rejkolwiek z nie do końca przecież dookreślonych i zidentyfikowanych przestrze-
ni. Pozwala jednak na określenie własnej pozycji. To wtedy podmiot postrzega
siebie jako przestrzeń graniczną, utożsamia się z „żelazną kurtyną” czy „wypło-
wiałym, ślepym dwuzwierciadłem”. Zauważmy jednak, że „faza buntu” w wierszu
wyrażona jest choć zaprzeczonymi, to jednak czasownikami ruchu, ostatni wers
stanowi też zwrot „ni tu ni tam”, który może być odczytywany jako rezygnacja,
ale również jako tylko chwilowe zawieszenie zakończonego niezupełną klęską
procesu autoanalizy. Porażka podmiotu nie może być kompletna, sama bowiem
próba podjęcia decyzji jest swego rodzaju zwycięstwem, pozwalającym na obiek-
tywizm i samoświadomość.
Przedstawiam propozycję schematu przebiegu półtoragodzinnych zajęć (dwie jed-

nostki lekcyjne) dla grupy studentów na poziomie znajomości języka polskiego A2,
podczas których zostanie wykorzystany wiersz Bogdana Czaykowskiego Argument.

Przed planowanymi zajęciami polecamy studentom w ramach pracy domowej pi-
semne rozszyfrowanie zwrotów „róg obfitości”, „żelazna kurtyna”, „niedorzeczywi-
stość” i „dwuzwierciadło”. Raczej nie udzielamy dodatkowych wyjaśnień, licząc na
kreatywność studentów. Nawet jeżeli zadanie nie zostanie rozwiązane w sposób
wyczerpujący (studenci na przykład nie zinterpretują dwu neologizmów), to zazwy-
czaj można spodziewać się wyjaśnienia pojęć „róg obfitości” i „żelazna kurtyna”
oraz swoistego językowego „oswojenia” się studentów z zadanymi wyrażeniami.

Właściwe zajęcia rozpoczynamy od kilkuminutowych ćwiczeń w mówieniu i ro-
zumieniu ze słuchu, mających na celu ułatwienie studentom płynnego przejścia
z języka rodzimego na język obcy. Ta językowa rozgrzewka będzie przygotowywała
pole dla późniejszych ćwiczeń analityczno-interpretacyjnych, które wypełnią wła-
ściwą część zajęć. Zadaniem studentów będzie gromadzenie argumentów za i prze-
ciw zaproponowanemu przez lektora tematowi. W tym celu studenci powinni dobrać
się w pary, a lektor powinien przygotować właściwą liczbę poleceń (po jednym dla
każdej pary) typu: „Ciężko pracowałeś / pracowałaś i zaoszczędziłeś / zaoszczędzi-
łaś pieniądze na kurs językowy. Przyjaciele namawiają cię na wspólne wakacje.
Jeżeli z nimi pojedziesz, to będziesz musiał / musiała zrezygnować z kursu języko-
wego. Proszę zgromadzić argumenty za i przeciw wyjazdowi i podjąć decyzję”.

Następnie przygotowujemy studentów do właściwego zrozumienia tekstu wiersza,
polecając im rozwiązanie ćwiczenia językowo-stylistycznego, polegającego na do-
pasowaniu definicji do wybranych z tekstu zwrotów i wyrażeń (tu podajemy tylko
dosłowne znaczenia, później, w trakcie interpretacji wiersza studenci powinni je
doprecyzować i uzupełnić o znaczenie metaforyczne). Przy okazji tego ćwiczenia
studenci będą mogli wykorzystać (celem porównania czy podpowiedzi) przygoto-
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wane już w domu wyjaśnienia. To klasyczne już i dające dość szybkie rezultaty
ćwiczenie może wyglądać następująco:

Ćwiczenie
Proszę dopasować podane definicje do odpowiednich wyrażeń.
argument – ..............................................................................................................................
nie ma dla kogoś/czegoś miejsca – ........................................................................................
pustka – ..................................................................................................................................
róg obfitości – ........................................................................................................................
żelazna kurtyna – ...................................................................................................................
wypłowiały – ..........................................................................................................................
ślepy – ....................................................................................................................................

1. mityczne naczynie, z którego bez końca sypały się dary;
2. fakt służący do uzasadnienia jakiegoś twierdzenia;
3. brak fizycznej przestrzeni dla kogoś/czegoś;
4. pusta przestrzeń, nicość;
5. wykonana z żelaza zasłona oddzielająca scenę teatralną od widowni;
6. coś, co jest pozbawione kolorów wskutek długiego wystawiania na słońce czy deszcz

lub też upływ czasu;
7. ktoś, kto nie widzi.

a b c d e f g
2

Podczas kolejnego etapu zajęć studenci zapoznają się z wierszem Bogdana Czay-
kowskiego. Rozdajemy studentom tekst wiersza, polecając cichą lekturę. Nie za-
chowujemy jednak oryginalnego podziału na strofy, prosząc studentów o jego samo-
dzielne ustalenie. Zazwyczaj wiersz zostaje podzielony na trzy całostki, których
granice wyznacza zwrot „ni tu ni tam”. Prosimy studentów o uzasadnienie takiego
podziału i wyjaśnienie znaczenia refrenicznie powtarzającego się zwrotu.

Następnie rozdajemy studentom tekst oryginalnie podzielony na strofy i prezen-
tujemy wzorcową, interpretującą jego lekturę. Później kilkoro studentów powinno
głośno odczytać wiersz, aby przekonać się, że jego realizacja brzmieniowa nie jest
w ogóle łatwa. Pytamy wówczas, dlaczego tekst przysparza takich kłopotów arty-
kulacyjnych. Studenci uznają najczęściej za przyczynę trudności przemieszanie
w obrębie tekstu prostych i bardzo „dziwnych” wyrazów. Można w tym miejscu
wyjaśnić budowę i znaczenie neologizmów: „niedorzeczywistości” i „dwuzwiercia-
dła”, wypisując na tablicy wyrazy, które były ich podstawami słowotwórczymi.

Następnie dzielimy studentów na dwie grupy, polecając każdej z nich wyszukanie
w tekście wiersza określeń przestrzeni „tu” i „tam” oraz zinterpretowanie ich. Od-
powiedzi, dla przykładu, powinny wyglądać tak:

tu – swoboda, wolność – „tu wolność”;
tam – ograniczenie wolności, swobody – „klatka”
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Studenci do tego momentu zajęć analizowali wiersz Bogdana Czaykowskiego, nie
mając wiedzy na temat okoliczności powstania tekstu oraz bez znajomości biografii
jego autora. Warto przybliżyć choćby najważniejsze informacje na ten temat, ponie-
waż wzbogaci to – ale nie powinno w żaden sposób zawęzić i ujednoznacznić zna-
czenia do przestrzeni ojczyzny i obczyzny – rozumienie pojęć „tu” i „tam” w tym
konkretnym wierszu. Należy więc wspomnieć, że Bogdan Czaykowski urodził się
w 1932 roku w Równem na Wołyniu. W 1940 roku wywieziono go wraz z rodzica-
mi w głąb Rosji. Przebywał w kołchozach w Kujbyszewie i Samarkandzie, w Asz-
chabadzie i Meszhedzie. Lata 1942–1946 spędził w Indiach, w polskim sierocińcu
w Jamnagar. W 1948 roku wraz z matką dotarł do Anglii, tam też w 1950 roku zdał
egzamin maturalny i należał, razem z między innymi Andrzejem Buszą, Adamem
Czerniawskim, Florianem Śmieją czy Bolesławem Taborskim, do kręgu „Konty-
nentów” (pisma kulturalno-literacko-publicystycznego, którego w latach 1960–1962
był redaktorem naczelnym). W 1962 roku wyjechał wraz z rodziną do Vancouver
w Kanadzie, aby objąć tam stanowisko wykładowcy polskiego języka, literatury
i historii na University of British Columbia. Zmarł w 2007 roku w Vancouver. Bog-
dan Czaykowski był jednym z najciekawszych polskich poetów emigracyjnych.
Wydał dziesięć tomików poetyckich, był tłumaczem literatury angielskiej i kanadyj-
skiej na język polski, redaktorem Antologii poezji polskiej na obczyźnie 1939–1999,
autorem licznych prac krytycznoliterackich po polsku i po angielsku.

Po tej krótkiej pogadance studenci zazwyczaj nieokreślone bliżej pojęcia „tu”
i „tam” zaczynają utożsamiać z Polską – utraconą ojczyzną − i Wielką Brytanią –
miejscem emigracji. Należy jednak mocno podkreślić, że jest to tylko jedna z moż-
liwości interpretacyjnych tego wiersza i wskazać też znaczenia szersze, bardziej
uniwersalne określeń „tu” i „tam”.

Kolejnym poleceniem wydanym studentom powinna być prośba o udzielenie od-
powiedzi na kilka pytań, np.:

1. Jak czuje się osoba mówiąca w tekście?
2. Co postanawia osoba mówiąca w wierszu?
3. W jakiej sytuacji znajduje się podmiot liryczny wiersza?
4. Jak nazywa siebie osoba mówiąca w wierszu?
5. Jak należy rozumieć tytuł wiersza?
6. Co zrobiłbyś/zrobiłabyś, gdybyś znalazł się/znalazła się na miejscu podmiotu tego wiersza?

Dlaczego tak postąpiłbyś/postąpiłabyś? Przedstaw argumenty popierające twoją decyzję.

Po udzieleniu przez studentów wyczerpujących odpowiedzi na tak postawione
pytania i podsumowaniu interpretacji można przejść do ćwiczeń gramatycznych
utrwalających konstrukcje typu: „ani – ani” czy „tu/tam jest/było/znajdowało się”.

Studenci powinni mieć świadomość i nieodparte wrażenie, że z leksyki oraz kon-
strukcji językowych poznanych i wykorzystywanych podczas zajęć z tekstem lite-
rackim będą mogli też skorzystać w prywatnym życiu, podczas „zwyczajnych”
sytuacji komunikacyjnych. Warto więc zakończyć zajęcia ćwiczeniami przenoszą-
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cymi zdobyte przy pomocy tekstu literackiego umiejętności językowe na teren oso-
bistych doświadczeń studentów. W tym celu można wykorzystać omawiany wiersz
jako punkt wyjścia do kształcenia następujących umiejętności i form wypowiedzi,
np. opis miejsca, opis przeżyć wewnętrznych, wprowadzenie lub utrwalenie pisem-
nej formy rozprawki, wprowadzenie lub utrwalenie umiejętności dyskutowania czy
utrwalenie umiejętności gromadzenia argumentów za lub przeciw.

Proponuję, aby na zakończenie zajęć studenci porównali (na podstawie wiedzy
ogólnej i własnych doświadczeń) dwa kraje: Polskę i kraj, z którego pochodzą. Po
wypowiedziach ustnych udzielonych na lekcji należy w ramach pracy domowej
poprosić o pisemną wersję takiego opisu miejsca. Studenci powinni używać utrwa-
lonych w czasie lekcji konstrukcji i nie unikać ocen wartościujących.

Warto na zajęciach lektoratowych bliżej przyjrzeć się także innemu utworowi
Bogdana Czaykowskiego Buntowi wierszem. Tekst ten stosowny jest dla studentów
zaawansowanych, ewentualnie średnio zaawansowanych. Wtedy jednak trzeba bar-
dzo starannie wyreżyserować zajęcia i koniecznie polecić studentom pracę z tekstem
wiersza w domu przed rozpoczęciem właściwych zajęć.

Ten wiersz Bogdana Czaykowskiego pochodzi także z jego debiutanckiego tomiku
Trzciny czcionek i jest obok Argumentu najczęściej cytowanym tekstem tego autora.
Utwór po koniecznych wyjaśnieniach językowo-stylistycznych, w których powinny
pojawić się między innymi takie związki wyrazowe, jak „tracić wagę siebie” czy
„pies do budy”, może zostać poddany analizie w podobny sposób, jak szczegółowo
omawiany wcześniej Argument. Można więc polecić studentom gromadzenie określeń
przestrzeni „tam”. Przykładowe odpowiedzi powinny zawierać m.in. informacje, że owo
„tam” to miejsce urodzenia podmiotu mówiącego w wierszu („Urodziłem się tam”), to
miejsce, które nie zostało wybrane („Nie wybierałem miejsca”), miejsce ograniczające
wolność („Przykuli mnie gdy jeszcze byłem dzieckiem”). Studenci powinni oczywiście
wyczerpać wszystkie możliwości dookreślenia przestrzeni „tam”, pojawiające się
w wierszu, a także w miarę swoich możliwości je zinterpretować.

W Buncie wierszem bardzo wyraźnie zarysowany jest, obok znowu antytetycznie
zestawionych przestrzeni „tu” i „tam”, trzeci obszar – idealne miejsce urodzenia
podmiotu mówiącego. Należy więc polecić studentom także zgromadzenie na pod-
stawie wiersza informacji o tym wyidealizowanym miejscu. Ważne dla całościowej
interpretacji wiersza będą też odpowiedzi na następujące pytania:

1. Kim jest osoba mówiąca w wierszu?
2. Jakie uczucia towarzyszą osobie mówiącej w wierszu?
3. Co czuje osoba mówiąca w wierszu?
4. Co jest ograniczeniem dla osoby mówiącej w wierszu?
5. Co wiemy o życiu osoby mówiącej w wierszu? Proszę opowiedzieć jej biografię.
Warto zwrócić uwagę na poprawne konstruowanie odpowiedzi na pytania, ponie-

waż wówczas mamy okazję utrwalać konstrukcje językowe i wzbogacać słownictwo
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studentów. I tak np. odpowiedź na pytanie trzecie będzie najczęściej w wypowie-
dziach studentów przybierała postać „Podmiot liryczny Buntu wierszem czuje…
(żal, rozgoryczenie, gorycz, złość)”. Można zasugerować słuchaczom inne kon-
strukcje, np. „Osobie mówiącej w wierszu towarzyszą następujące uczu-
cia/emocje… (żal, rozgoryczenie itd.)” lub „Osobę mówiącą w wierszu ogarniają
uczucia… (żalu, goryczy itd.)”.

Oto cały tekst analizowanego wiersza Bogdana Czaykowskiego:

BUNT WIERSZEM

Urodziłem się tam.
Nie wybierałem miejsca.
Chętnie bym się urodził po prostu w trawie.
Trawy rosną wszędzie.
Nie chciałyby mnie tylko pustynie.
Lub mogłem się przecież urodzić
W kłębuszku wiatru,
Gdy oddychają powietrza.
Ale urodziłem się tam.
Przykuli mnie gdy jeszcze byłem dzieckiem.
A później z łańcuszkami puścili w świat.
Jestem tutaj. Urodziłem się tam.
Gdybym choć się urodził na morzu.
Żelazo namagnesowane
Co wciąż mię na biegun kierujesz,
Ciężkie jesteś; bez ciebie mi tak lekko,
Że tracę wagę siebie.
Więc noszę te łańcuszki
I potrząsam nimi jak lew grzywą.
A ludzie stamtąd krzyczą:
Wróć.
Wołają: cip, cip, cip.
Proso z kąkolem na wiatr.
Pies do budy.
Ja jestem poeta (trzeba się nazwać).
Język moim łańcuchem.
Słowa obrożą moją.
Urodziłem się tam.
(Chętnie bym się urodził po prostu w trawie.)

Kolejnym etapem zajęć (po pierwszej części, kiedy studenci pracowali z tekstem
autora, którego biografii nie znali) może być rozwijanie sprawności mówienia
z wykorzystaniem życiorysu Bogdana Czaykowskiego. Można tutaj posłużyć się
nietradycyjnymi formami prowadzenia zajęć językowych. Ewa Lipińska i Danuta
Pukas-Palimąka, proponując jako „materiał językowy” do ćwiczeń biografię Cze-
sława Miłosza, wymieniają dla przykładu gry dydaktyczne i językowe, techniki
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teatralne jako ćwiczenia o charakterze inscenizacyjnym, w których studenci mogą
wcielać się w wiele atrakcyjnych ról, symulację, w której wyróżniane są takie tech-
niki, jak: burza mózgów, technika sytuacyjna, technika biograficzna oraz technika
inscenizacyjna (por. Lipińska, Pukas-Palimąka 2006, 284).

Zadaniem nauczyciela jest wówczas takie uporządkowanie materiału biograficz-
nego, aby wyłowić z niego najciekawsze i najistotniejsze fakty. Ciekawą formą
ćwiczeń w mówieniu jest przygotowanie symulacji wieczoru autorskiego. W takim
wypadku jedna osoba wciela się w rolę autora (gra Bogdana Czaykowskiego), ko-
lejna osoba jest prowadzącą/prowadzącym spotkanie, innemu studentowi/studentce
lub kilku osobom można polecić przygotowanie recytacji ulubionych wierszy auto-
ra, cała reszta słuchaczy ma za zadanie przygotowanie pytań, które zadadzą autoro-
wi podczas spotkania. Pytania mogą dotyczyć życia i twórczości i przyjmować taką
formę: „Czy pamięta pan Równe?”, „Jak wyglądało Równe w czasach pana dzieciń-
stwa?”, „Jaki pański wiersz jest dla pana najważniejszy?” Odpowiedzi można szu-
kać w encyklopediach, słownikach biograficznych, książkach, podręcznikach, arty-
kułach poświęconych twórczości Bogdana Czaykowskiego, wreszcie (szczególnie
tych dotyczących topografii miejsc) w Internecie. Po sprawnie przeprowadzonym
„wieczorze autorskim” studenci powinni mieć jasny obraz życia i twórczości Bog-
dana Czaykowskiego.

Można zakończyć tego typu zajęcia poleceniem napisania życiorysu Bogdana
Czaykowskiego lub, jeżeli uda się już na lekcji zanotować biografię autora Buntu
wierszem, poprosić studentów o napisanie własnego życiorysu w klasycznej formie.
Zadaniem lektora jest wówczas przypomnienie potrzebnego słownictwa (np. wy-
kształcenie: podstawowe/średnie/wyższe; znajomość języków obcych: biegła, śred-
nia, słaba w mowie i w piśmie; stan cywilny, doświadczenie zawodowe itd.). Należy
też przypomnieć zasady pisania życiorysu.

Zadanie domowe dla studentów może przybierać różne formy, np. „Proszę napisać
własny życiorys w dwu wersjach: dołączony do podania o przyjęcie do pracy
w charakterze lektora języka polskiego i w charakterze trenera drużyny siatkarzy”
lub „Proszę napisać swój życiorys, udając, że jesteś Polką/Polakiem”.

Zajęcia można zakończyć, proponując krótkie ćwiczenie komunikacyjne w for-
mie odpowiedzi na pytania: „Kim chciałbyś/chciałabyś się urodzić?”, „Gdzie
i kiedy chciałbyś/chciałabyś się urodzić?” Każda z odpowiedzi wymaga naturalnie
uzasadnienia.

Można również na zakończenie zajęć przygotować grę dydaktyczną zatytułowaną
„Zgadnij, o kim mówię!” Zadaniem lektora jest przygotowanie kilku (czterech −
pięciu) krótkich życiorysów bardzo znanych osób, np. księżniczki Diany, Mikołaja
Kopernika czy Krzysztofa Kolumba. Lektor czyta fragmentami przygotowaną bio-
grafię, studenci słuchają i zgadują, o kim mowa. Wygrywa ta osoba, która najszyb-
ciej odgadnie, o kogo chodzi.
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* * *

Florian Śmieja – polski poeta emigracyjny, urodzony w Zabrzu-Kończycach na
Górnym Śląsku, w wierszu Nie jestem turystą (który zaczerpnęłam z Małego wyboru
wierszy), mając na myśli swój stosunek do Kanady, kraju swojego obecnego za-
mieszkania, napisał:

Patrzę na zachodzące słońce w bogatych czerwieniach,
na czarne wiewiórki bez lęku na drodze,
oglądam pola dostatnie i głośne pastwiska
i mówię do siebie: nie jestem turystą,
ptakiem przelotnym bez ciepłego gniazda,
nie idę tylko z zimnym obiektywem.
Tu chcę przyłożyć rękę do stawiania domu,
będę przy karczowaniu lasu, ujeżdżaniu konia,
budowaniu człowieka z uchodźczych łachmanów.
Obchodzi mnie Indianin w bliskim rezerwacie,
Eskimos piękno nadający głazom.
Więc nie jestem turystą, pełną piersią chłonę
czyste powietrze, wolne i bez granic,
jak ląd ogromny, tylko oceanom
prym oddający, choć nie bez oporu.

Aby nie być „tylko” turystą podążającym przez poznawany właśnie kraj „z zim-
nym obiektywem”, trzeba koniecznie znać język danego kraju. Sądzę, że literatura,
a szczególnie poezja emigracyjna, bogata przecież w porównania i opisy różnych
miejsc na świecie, pełna zachwytów nad oglądanymi czy wspominanymi krajobraza-
mi, ale też przepojona nierzadko lękiem przed nieznanym i niewolna od utrwalonych
momentów rezygnacji i zwątpienia, jest fantastycznym materiałem glottodydaktycz-
nym, którego nie powinno zabraknąć na zajęciach języka polskiego jako obcego.
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B O Ż E N A  S Z A Ł A S T A - R O G O W S K A

I  a m  n o t  a  t o u r i s t .
T h e  t w e n t i e t h - c e n t u r y  P o l i s h  e m i g r a t i o n  l i t e r a t u r e  o n  t h e  c o u r s e s  o f

P o l i s h  a s  a  f o r e i g n  l a n g u a g e

The article addresses the possibility of the use of twentieth-century Polish emigration literature during
lectures, due to it being a rich source of history, tradition and cultures, as well as its presentation of self-
-identity issues. Special attention is paid to the literature’s didactic potential. The article lists examples
appropriate for various levels of language competency, and poetic texts which could be used during
Polish-language lessons. In particular, it includes an analysis and interpretation of the poems “Argument”
and “Bunt Wierszem” by Bogdan Czaykowski.

I c h  b i n  k e i n  T o u r i s t .
E m i g r a t i o n s l y r i k  i m  F r e m d s p r a c h e n u n t e r r i c h t

Der Beitrag thematisiert die Einsatzmöglichkeiten und das didaktische Potential der polnischen
Emigrationsliteratur des 20. Jahrhunderts im Fremdsprachenunterricht als reichhaltige Quelle der
Geschichte, der Identitätsproblematik sowie der Tradition und Kultur Polens. Er enthält eine auf die
unterschiedlichen Sprachkenntnisse abgestimmte Beispielliste poetischer Texte, die in den Polnisch-
-Unterricht integriert werden können, einschließlich einer Analyse und Interpretation der Gedichte
Argument sowie Bunt wierszem von Bogdan Czaykowski sowie Möglichkeiten für ihren Einsatz im
Unterricht mit Nicht-Muttersprachlern.


