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Rola nauczania s łowotwórstwa

w kszta łtowaniu kompetencj i  językowej cudzoziemców

formułowanie definicji terminu kompetencja językowa lingwistyka zawdzięcza
generatywizmowi. I choć glottodydaktyka nie podkreśla wyraźnie związków
z tym nurtem badań językoznawczych, to nie można zapominać, że zapropo-

nowane przez Chomsky’ego rozróżnienie na kompetencję i performancję, czyli
rzeczywisty poziom posługiwania się językiem, zaowocowało wieloma szczegóło-
wymi rozwiązaniami użytecznymi w nauczaniu języków obcych. Oczywiście, należy
pamiętać, że generatywiści odnosili rozumienie kompetencji i wykonania (performancji)
do rodzimych użytkowników języka, podkreślając, że chodzi im o zinternalizowaną,
a nie nabytą i przyswojoną znajomość reguł gramatycznych (Zabrocki 1990). Nie
bez znaczenia jest też fakt, że do wszystkich ustaleń dochodzą oni, przyjmując punkt
widzenia nadawcy, natomiast dla rozważań o charakterze glottodydaktycznym ważniej-
sze jest rozróżnienie na kompetencję nadawczą i odbiorczą oraz przyjęcie naturalnej, jak
się wydaje, kolejności kształcenia: od kompetencji odbiorczej do nadawczej.

W polskich pracach poświęconych nauczaniu języka polskiego jako obcego termin
kompetencja pojawia się, co oczywiste, bardzo często. Bezdyskusyjny wydaje się
przecież cel, jaki stawiają sobie nauczyciele języka polskiego jako obcego: kształce-
nie i rozwijanie polskiej (to znaczy dotyczącej polszczyzny) kompetencji językowej
u cudzoziemców. Opatruje się jednak ten termin coraz częściej inną przydawką:
podkreśla się konieczność kształcenia kompetencji komunikacyjnej, której częścią
jest kompetencja językowa. Teoria kompetencji komunikacyjnej zaczęła rozpo-
wszechniać się w literaturze glottodydaktycznej od początku lat 80. XX wieku1.
Wydaje się, że najciekawsza jest dla glottodydaktyki koncepcja Ch.B. Paulston,
inspirowana etnografią mówienia. Omawia ją A. Czechowska, pisząc:

Paulston przedstawiła własny model nauczania, w którym biorą udział: 1. kompetencja języko-
wa – będąca znajomością reguł językowych umożliwiających budowanie nowych gramatycznie

                                                          
1 Przegląd różnych teorii kompetencji komunikacyjnych i ocenę ich przydatności w glottodydaktyce

zawarła w swoim artykule Anna Czechowska (Czechowska 2004).
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poprawnych zdań i ich rozumienie; 2. wykonanie językowe – faktyczna wypowiedź, która od-
zwierciedla ukrytą u podstaw kompetencję językową; 3. kompetencja komunikacyjna – znajomość
społecznych reguł używania języka oraz 4. wykonanie komunikacyjne dostępne tylko w ramach im-
prowizowanej (sztucznej) sytuacji w procesie uczenia się języka (Czechowska 2004, 14).

W niniejszym artykule chciałabym omówić tylko jeden, wybrany aspekt kształce-
nia kompetencji językowej. Chodzi o zależność pomiędzy znajomością zasad sło-
wotwórczych a stopniem rozwoju kompetencji językowej. Warto podkreślić, że
pojęcie kompetencji językowej zmienia się, rozszerza się nieustannie. O ile w trady-
cyjnych opracowaniach rozumie się ją przede wszystkim jako kompetencję grama-
tyczną, czyli znajomość i zdolność użycia reguł morfologicznych i syntaktycznych,
o tyle dzisiaj należałoby to rozumienie poszerzyć o umiejętność rozumienia poten-
cjalizmów i okazjonalizmów, które mogą pojawić się we współczesnych tekstach.

Nauczanie reguł słowotwórczych nie jest zadaniem prostym. Przyczyn tego faktu
jest kilka2, na pewno jednak dodatkowo utrudnia sytuację brak podręcznika glotto-
dydaktycznego dla lektorów, który pokazywałby na materiale współczesnej polsz-
czyzny złożoność i niejednorodność owych reguł. I choć dla cudzoziemców, szcze-
gólnie tych, których język ojczysty nie jest językiem fleksyjnym, zwykle najwięk-
szym problemem jest opanowanie paradygmatów fleksyjnych, to nie należy zapo-
minać, że zdecydowaną większość zasobu leksykalnego licznych języków tworzą
wyrazy motywowane (Furdìk 2004). Wydaje się też, na podstawie obserwacji języka
mówionego czy współczesnych tekstów prasowych, że następuje obecnie bardzo
dynamiczny przyrost konstrukcji morfemowo złożonych. Nawet jeśli są to tylko
okazjonalizmy czy hapaks legomena, to warto, moim zdaniem, kształcić umiejęt-
ność ich rozumienia, pokazują one bowiem pewną potencję słowotwórczą języka.
Poznanie tej potencji jest z kolei pierwszym krokiem do budowania kompetencji
nadawczej. Wydaje się, że glottodydaktyka jest tą dziedziną językoznawstwa, która
winna szczególnie pilnie śledzić zmiany zachodzące w języku, tak, aby móc je,
posługując się odpowiednim aparatem naukowym, odpowiednio objaśniać. Słowo-
twórstwo jako poziom graniczny: z jednej strony będący częścią morfologii, z dru-
giej zaś ciążący silnie w stronę poziomu leksykalnego, jest dobrym polem do obser-
wacji zmian zachodzących w dzisiejszej polszczyźnie. Nauczanie zaś leksyki jest dla
lektora swego rodzaju wyzwaniem, to znaczy wydaje się stosunkowo proste (po-
wstało bardzo wiele cennych materiałów dydaktycznych, stosunkowo szybko można
osiągnąć spektakularne rezultaty), ale jednocześnie czyha tu na uczącego wiele
pułapek – musi ciągle odwoływać się do innych płaszczyzn języka, najczęściej wła-
śnie do słowotwórstwa.

Materiał będący ilustracją tez mojego artykułu pochodzi z dwóch źródeł: tekstów
prasowych oraz tzw. języka młodzieżowego. Te właśnie odmiany polszczyzny są
niezwykle „aktywne słowotwórczo” – to znaczy są silnie nasycone neologizmami
                                                          

2 Pisałam o tym problemie w artykule O słowotwórstwie z perspektywy leksykalnej (Pastuchowa 2007b).
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słowotwórczymi i aby móc je odbierać zgodnie z intencją nadawcy, konieczne jest
poznanie mechanizmów rządzących ich tworzeniem. W dalszej części tekstu na
wybranych przykładach pokażę owe mechanizmy, przy czym nie jest dla mnie istot-
na frekwencja stosowania danej zasady, a jedynie sam fakt, możliwość jej wystąpie-
nia. W każdym przypadku moją uwagę zwróciły leksemy nieobecne w słownikach
współczesnej polszczyzny, których prawidłowe (to znaczy zgodne z intencją nadaw-
cy) odczytanie jest możliwe dopiero po odwołaniu się do wiedzy językowej z zakre-
su słowotwórstwa. Pokazuję zatem te sytuacje dydaktyczne, w których przyswojona
wiedza na temat polskiej derywacji może pomóc w odczytaniu znaczenia leksemu.

1 .  S łowotwórs two a ku l tu ra  języka

Jeden z mechanizmów tworzenia neologizmów słowotwórczych obrazuje tytuł
Przechodzieńka nie przejdzie („Polityka” 2009, nr 34). Tematem artykułu jest po-
prawność słowotwórcza. Autorka analizuje poprawność i akceptowalność systemo-
wą coraz częściej pojawiających się nazw żeńskich derywowanych od męskich3 –
ale nie to jest istotne dla opisywanego przeze mnie problemu. Interesuje mnie stosu-
nek tytułowej przechodzieńki do reguły słowotwórczej, która mówi, że jednym ze
sposobów tworzenia nazw żeńskich jest dołączenie sufiksu -ka. Jest to też dobry
moment na rozmowę o zmienności norm językowych, czego dowodem są na przy-
kład upowszechniające się formy żeńskie typu psycholożka, antropolożka, filozofka
czy językoznawczyni, do niedawna jeszcze nieakceptowalne lub odbierane jako na-
cechowane negatywnie. Znajomość tej reguły pozwoli na właściwe odczytanie neo-
logizmu (potencjonalizmu), jego zaś ocena normatywna nastąpi w dalszej kolejno-
ści. Oczywiście, dla kompletnej interpretacji konieczne będzie także przywołanie
potocznego zwrotu to nie przejdzie ‘tego nie można zaakceptować’, ale to już kolej-
ny etap pracy nad semantyką tego tytułu prasowego.

2 .  S łowotwórs two a ana log ia  w języku

Inny zabieg został zastosowany w tytule Nie załatwiać załatwiaczom („Polityka”
2009, nr 42). Derywat załatwiacz, nienotowany we współczesnych leksykonach, jest
regularną nazwą wykonawcy czynności od wieloznacznego czasownika załatwiać.
W polskim zasobie słownikowym istnieją takie formacje, jak: badacz, biegacz, pa-
lacz, słuchacz i inne. Zatem znajomość kategorialnej funkcji sufiksu -acz (‘wyko-
nawca czynności’) czy po prostu umiejętność jej wyabstrahowania na podstawie
znanych leksemów pozwala na przejście pierwszego etapu interpretacji. Podobnie
                                                          

3 Temu tematowi poświęcono już sporo uwagi w polskiej literaturze lingwistycznej – zob. np. Karwa-
towska, Szpyra-Kozłowska 2005, Łaziński 2006.
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jest z odczytaniem znaczenia nieistniejącej w polszczyźnie jednostki niepomagalni
(tytuł cyklu publicystycznego prowadzonego w 2009 przez tygodnik „Polityka”).
Choć nie odnajdujemy jej w słownikach, to przez odniesienie do takich struktur, jak
nieotwieralny (zamek), nieprzekładalny (tekst), nieosiągalny (poziom), niepodwa-
żalna (opinia), możliwe jest stworzenie definicji strukturalnej, która odda znaczenie
leksemu. Warto zaznaczyć, że w tego typu konstrukcjach wystarcza do prawidłowe-
go odczytania właśnie definicja słowotwórcza, gdyż są to jednostki, które nie zdą-
żyły jeszcze „obrosnąć” znaczeniem kontekstowym, ich znaczenie jest wyprowa-
dzane wprost z ich struktury. Inaczej mówiąc, nie uległy jeszcze leksykalizacji.

3 .  S łowotwórs two a mor fo log ia

Innego rodzaju powiązania międzyleksemowe zostały wykorzystane przez autora
artykułu zatytułowanego Prawda leży tam, gdzie poległa („Polityka” 2009, nr 45).
Dla zrozumienia tego zdania złożonego konieczne jest przywołanie faktów nie tylko
słowotwórczych, ale także morfonologicznych. Dwa czasowniki użyte tu w formach
osobowych oparte są na tym samym rdzeniu, w którym zachodzi alternacja g : ż,
typowa dla polszczyzny, jednakże zacierająca wspólnotę obu wyrazów. Dodatkową
komplikację powoduje fakt, że prefiksalny derywat polec jest już zleksykalizowany
i używany zwykle w odmianie oficjalnej w znaczeniu ‘zostać zabitym, zginąć w wal-
ce, w bitwie’. Widać więc wyraźnie, że niezbędne jest w tym przypadku odwołanie się
także do skomplikowanych procesów zachodzących w obrębie derywacji wewnątrz-
czasownikowej. Już w słownictwie podstawowym bardzo wiele jest przecież cza-
sowników prefiksalnych zachowujących łączność formalną z bazą słowotwórczą,
których wartość semantyczna jednak jest od niej bardzo oddalona, np. dotrzymać
(terminu), pobrać, przygotować, rozkazać, spytać, zastrzelić.

4 .  S łowotwórs two a leksyka

Związki i wzajemne przenikanie się poziomu leksykalnego i słowotwórczego były
wielokrotnie podkreślane (np. Pastuchowa 2007a). Jednakże pisząc o roli nauczania
słowotwórstwa w kształceniu kompetencji językowej, nie można nie wspomnieć
o przykładach potwierdzających te związki. I znowu posłużę się tytułem prasowym:
Ogląd i pogląd – taki tytuł nosi stała rubryka w „Polityce”. Wyraźnie widać, że oba
rzeczowniki w nim użyte pochodzą od tego samego prasłowiańskiego *ględati4,
staropolskie ględzieć ‘patrzeć’. Ale, o ile pierwszy z nich (ogląd) zachował znacze-
nie podstawy i jego definicja strukturalna zgodna jest z leksykalną (‘to, że się coś
ogląda’), o tyle odczytanie drugiego nie jest możliwe bez odwołania się do definicji
                                                          

4 O tzw. podstawach związanych pisze w artykule pomieszczonym w tym tomie Aleksandra Janowska.
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słownikowej (‘sąd o czymś, opinia’). Zestawienie obu tych wyrazów pochodnych
w jednym tytule znowu wymaga odwołania się do wiedzy z zakresu słowotwórstwa.

5 .  S łowotwórs two a fonetyka i  o r tograf ia

Tytuł artykułu prasowego brzmi Zamiedź („Polityka” 2009, nr 34) – tematem jest
sytuacja w polskim przemyśle miedziowym, co sugeruje także fotografia towarzy-
sząca tekstowi. Aby dobrze odczytać ów tytuł, konieczna jest świadomość kilku
faktów językowych: istnienia słowa zamieć i bliskiego mu pod względem budowy
morfemowej i znaczenia zawierucha oraz zasady ubezdźwięczniania polskiego wy-
głosu. Dopiero odniesienie do sensu, także tego potocznego, leksemów zamieć
i zawierucha ‘wielki wstrząs, sytuacja problematyczna’ pozwalają zrekonstruować
sens słowa zamiedź jako ‘trudna sytuacja w polskim przemyśle miedziowym’.

Przytoczone powyżej przykłady pokazują, że znajomość reguł derywacji umożli-
wia interpretację nieznanych (bo nieistniejących w słownikach) struktur słowotwór-
czych. Okazuje się też, iż bez nich niemożliwe jest poprawne odczytanie struktur
pojawiających się w odmianie prasowej. Jeszcze innym dowodem potwierdzającym
znaczenie słowotwórstwa w kształceniu cudzoziemców są derywaty obecne w języ-
ku młodzieży, których zrozumienie jest niemożliwe bez odwołań do norm polskiej
derywacji. Ciekawego materiału do rozważań na ten temat dostarcza artykuł Małgo-
rzaty Rostowskiej (Rostowska 2009). Źródłem materiału są tu fora internetowe oraz
słowniki Bartka Chacińskiego. Dla mnie interesujące są przede wszystkim struktury
hybrydalne powstałe z użyciem morfemów słowotwórczych i będące wynikiem
derywacji. Interpretacja tego typu tworów wymaga dwojakiego rodzaju kompetencji:
z jednej strony konieczna jest znajomość podstawy – tu jest to najczęściej leksem
angielski, z drugiej zaś niezbędne jest przypisanie określonej wartości semantycznej
polskiemu morfemowi słowotwórczemu. Zadaniem nauczyciela języka polskiego jest
zwrócenie uwagi na owe morfemy słowotwórcze. Wydaje się, że mechanizmy rzą-
dzące tworzeniem tego typu struktur bywają podobne do tych, o których pisałam,
omawiając tytuły prasowe. Przyjrzyjmy się przykładom: biforek (< before ‘przed’ to
‘impreza przed imprezą’ na wzór after-party) przywołuje strukturę rodzimego pod-
wieczorku (oczywiście, nie są to konstrukcje identyczne), czyli można by mówić
o mechanizmie analogii. Podobnie jest w derywacie punkol < ang. punk z pejora-
tywnym sufiksem -ol występującym w polskich formacjach typu głupol, psychol czy
łysol. Taki sam kierunek poszukiwań możemy przyjąć w przypadku derywatu debe-
ściara – tu niezbędne jest przywołanie polskiej szczęściary, czy nacechowanego
przymiotnika sweetaśny (< ang. sweet), którego wartość emocjonalna byłaby nie-
czytelna bez znajomości polskich derywatów grubaśny, wielgaśny i długaśny.

W literaturze lingwistycznej sporo pisano o grach słownych, dowcipie językowym
(np. Buttler 2001, Juszczyk 2006), znany jest i dobrze opisany mechanizm polegający
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na wykorzystaniu budowy morfologicznej leksemów dla osiągnięcia efektu komicz-
nego. Wydaje się jednak, że w ostatnim czasie mamy do czynienia także z innym,
podobnym nieco zjawiskiem, którego celem nie zawsze jest efekt komiczny. Polega
ono na wprowadzaniu do języka (głównie do odmiany potocznej) neologizmów,
których odczytanie nie jest możliwe bez wiedzy na temat „morfologiczności” polsz-
czyzny. Stosowne jest w tym miejscu, jak sądzę, odwołanie się do od dawna obec-
nego w badaniach literaturoznawczych pojęcia intertekstualności5. Najbardziej pod-
stawową definicję tego leksemu, nie związaną z żadną konkretną orientacją badawczą,
można by sformułować następująco: ‘jawna lub ukryta zależność pomiędzy różnymi
tekstami, głównie literackimi’. Sądzę, że dla potrzeb opisu zjawisk współczesnej pol-
szczyzny, które omówiłam, odpowiednie byłoby określenie „interjęzykowość”. Przy-
taczane przykłady pokazują, że także w przypadku fenomenów języka konieczne jest
odwoływanie się do reguł bądź konkretnych form już istniejących. Podobnego typu
spostrzeżenia pojawiały się w odniesieniu do interpretacji tekstów reklam (Ostromęc-
ka-Frączak 2005) czy tekstów kabaretowych (Wróblewski 2004). Na uwagę zasługuje
fakt, że owa „interjęzykowość” wkracza do języka ogólnego – wiadomo przecież, że
odmiana potoczna jest obecnie odmianą o najszerszym kręgu oddziaływania. Można
zatem zaryzykować stwierdzenie, że tak, jak jedne teksty literackie czy teksty kultury
tłumaczą inne, tak niektóre formy językowe mogą być odczytane dopiero po odniesie-
niu ich do innych – tych bardziej zakorzenionych, utrwalonych w języku. Mechanizm
analogii od zawsze był obecny w języku, także na poziomie słowotwórczym, ale warto
podkreślać wzrost jego znaczenia i rozprzestrzenianie się na coraz to nowe obszary.

Konieczne jest zatem nieco odmienione spojrzenie na nauczanie słowotwórstwa.
Nie wystarczy praca na podręcznikowym materiale, ilustrującym regularne zjawi-
ska, kategorialne funkcje formantów i podstawowe typy derywacji. Choć na pierw-
szym etapie tego typu zadania są bardzo potrzebne – uczenie zawsze przecież za-
czynamy od regularności. To na typowych przykładach możemy pokazać semantykę
morfemów słowotwórczych i mechanizmy derywacyjne. Rzetelna i ugruntowana
wiedza okazuje się nieoceniona, kiedy sięgamy do najnowszych tekstów i przedsta-
wienia przykładów nieregularnych. Za takim postępowaniem przemawia jeszcze
jeden argument: słowniki współczesnej polszczyzny, z których na pewnym etapie
korzystają już cudzoziemcy, odnotowują, z odpowiednim kwalifikatorem, wyrazy
dawne i przestarzałe, ale nie odnajdziemy w nich tych, które pojawiają się w naj-
nowszych tekstach prasowych, w radiu, telewizji czy wreszcie w Internecie. I to
nakłada na lektora obowiązek przyjęcia takiego profilu nauczania, który umożliwi
cudzoziemcowi nie tylko zrozumienie tego, co jest w języku, ale także tego, co mo-
że się w nim pojawić. Oczywiście kompetencja językowa cudzoziemca nigdy nie
osiągnie poziomu kompetencji rodzimego użytkownika języka, ale należy pamiętać,
że pierwszym etapem powinno być doskonalenie kompetencji odbiorczej.
                                                          

5 Szczegółowy przegląd rozumienia kategorii intertekstualności w polskich badaniach literaturoznaw-
czych przedstawia Maria Krauz (Krauz 2009).
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M A G D A L E N A  P A S T U C H O W A

T h e  r o l e  o f  t e a c h i n g  w o r d - f o r m i n g  i n  s h a p i n g  l a n g u a g e  c o m p e t e n c e  i n  f o r e i g n e r s

The article addresses the influence of the familiarity of Polish word-forming rules on language compe-
tence of foreigners. The author treats language competence as a key part of communicative competence.
Based on media headlines and the language of youth, the mechanisms of forming derivational neologisms
are shown. Additionally, the usefulness of the awareness of the rules governing word-forming during
their interpretation is discussed. The author introduces the concept of interlinguality (modeled after the
literary term “intertextuality”), the basis of which is explaining new forms through past and pre-existing
forms.

D i e  B e d e u t u n g  d e r  W o r t b i l d u n g s l e h r e  b e i  d e r  E n t w i c k l u n g
d e r  S p r a c h k o m p e t e n z  b e i  N i c h t - M u t t e r s p r a c h l e r n

Der Artikel befasst sich mit dem Einfluss der Kenntnisse der polnischen Wortbildungsregeln auf das
Sprachniveau von Nicht-Muttersprachlern. Die Autorin erachtet die sprachliche Kompetenz als Teil der
kommunikativen Kompetenz. Am Beispiel von Presseüberschriften sowie der Jugendsprache werden die
Mechanismen bei der Bildung von Neologismen aufgezeigt und der Nutzen von Wortbildungsregeln für
den Prozess ihrer Interpretation diskutiert. Im Rahmen der Zielsetzung des Artikels führt die Autorin den
Terminus „Intersprachlichkeit“ ein (in Analogie zum literaturwissenschaftlichen Terminus Intertextualität), die
auf der Erläuterung neu geschaffener Formen durch frühere, in der Sprache verankerte Formen basiert.


