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Przegląd literatury dotyczącej roli i zadań szkoły wskazuje, że jednym  
z podstawowych problemów jest kształcenie charakteru ucznia. Ponad pół wieku 
temu Mieczysław Kreutz napisał: „Problem kształcenia charakteru nie należy do 
problemów czysto teoretycznych, których rozwiązanie zaspokaja wprawdzie 
bardzo chwalebne i wzniosłe dążenia poznawcze człowieka, nie ma jednak bez-
pośredniego wpływu na jego życie; przeciwnie, problem [kształcenia charakteru] 
ma doniosłe znaczenie praktyczne i to dla wszystkich, dla całych społeczeństw, 
jak też dla poszczególnych jednostek, których losy i szczęście życiowe właśnie 
od charakteru własnego i drugich zależą”1. „By pracować nad sobą i by ta praca 
dawała dobre rezultaty i zaznaczała się wyraźnie w postępowaniu, na to trzeba 
zapału, stałej zachęty i dodatniej atmosfery uczuciowej. (…) Jak działa na czło-
wieka dobra książka? Książki przedstawiają nam ludzi, ich postępki i koleje 
życia w takim świetle, że wzbudzają w nas bądź to żywą sympatię, chęć naśla-
dowania, zapał, bądź też antypatię i wstręt. (…) Pewne poglądy, wskazówki 
przyjmujemy bez uzasadnienia, zaczynamy myśleć w podany nam sposób i od-
powiednio się zachowywać”2. Jego stwierdzenia nie straciły na aktualności. 
Według L. Kołakowskiego „szkoła (…) dostarcza dzieciom nie tylko pewnego 
zasobu wiedzy, ale także wprowadza w kulturę, a więc także pewną ilość norm, 
symboli i wartości przyjętych w tej kulturze (…). Szkoła nie może uchylić się 
od obowiązku powiedzenia, jak odróżnić dobro od zła”3. Pośrednikami, mediami, 
jak pisze Z. Kłakówna4, w tym procesie są podręczniki szkolne, także podręcz-
niki do kształcenia językowego. Teksty w nich zawarte wpływają na sposób 

1 M. Kreutz, Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne, Lublin 2007, s. 17.
2 Tamże, s. 129-131.
3 L. Kołakowski, Gdzie jest miejsce dzieci w filozofii liberalnej, „Znak 1993, nr 10, 

s. 16.
4 Z. Kłakówna, Kwestia uczniowskiej i nauczycielskiej podmiotowości, [w:] Podręcz-

nik jako narzędzie kształcenia polonistycznego w gimnazjum, red. H. Kosętka, Z. Uryga, 
Kraków 2002, s. 6-25.

Małgorzata Chmiel
Uniwersytet Gdański

ŚWIAT WARTOŚCI WPISANY 
W MATERIAŁ JĘZYKOWY DO ĆWICZEŃ 

W GRAMATYKACH DAWNYCH I WSPÓŁCZESNYCH



38

myślenia, a potem postępowania młodych odbiorców. Uczeń, wykonując ćwi-
czenia językowe, nie tylko kształci sprawność językową, ale także zdobywa 
wiedzę o świecie, kształtuje swój sposób widzenia świata. W tym procesie auto-
matycznie niejako przyswaja pewne prawdy zawarte w analizowanych tekstach. 
Tworząc wypowiedzi własne, musi wewnętrznie ustosunkować się do tego,  
o czym pisze lub mówi i w ten sposób buduje swój system wartości5.

Zgodnie z hipotezą Sapira-Whorfa język decyduje o sposobie postrzegania 
świata, a także o postępowaniu człowieka. Wilhelm Humboldt twierdził, że 
„myślimy tak, jak mówimy”6, zatem kształtując język ucznia, wpływamy na jego 
sposób widzenia i rozumienia rzeczywistości, na jego postawy. Pisze o tym też 
J. Maćkiewicz: „ Język nie jest tylko narzędziem służącym do porozumiewania 
się, (…) język wpływa na nasze widzenie świata, a pośrednio – na nasze zacho-
wanie, choć nie jest to wpływ, spod którego nie można się wyrwać”7.

Zadanie, które sobie tutaj stawiam, to odkrycie i porównanie systemów war-
tości wpisanych w materiał językowy zawarty w podręcznikach do nauki o ję-
zyku z czasów dawnych (koniec XIX w.) i współczesnych. W tym celu poddałam 
analizie teksty, które stanowiły materiał dla uczniowskich działań, oraz te, które 
stanowiły egzemplifikację reguł i zasad gramatycznych. Wykorzystałam zaledwie 
dwa podręczniki: Gramatykę języka polskiego R. Szumowskiej i książki do 
kształcenia językowego dla klas V i VI z serii Między nami A. Łuczak i A. Mur-
dzek, więc nie roszczę sobie prawa do formułowania wniosków o charakterze 
ogólnym, moje rozważania mogą stanowić raczej punkt wyjścia i zachętę do 
badań porównawczych podręczników dawnych i współczesnych.

Gramatyka języka polskiego dla I-ej i II-ej klasy szkół średnich Reginy Szu-
mowskiej to niewielka książeczka dopuszczona przez cenzurę carską do użytku 
na terenie zaboru rosyjskiego w 1897 roku. We Wstępie czytamy: „Co się tyczy 
materiału wykładowego dla I-ej i II-ej klasy, nie jest on zebrany w dwóch od-
dzielnych częściach, ale nie przedstawia chyba wielkiej trudności wybranie tego, 
co w danej chwili jest uczniowi potrzebne”, a także: „Podręcznik dajemy ucznio-
wi do ręki tylko dla przypomnienia tego, co kilkakrotnie już słyszał8”. Z tych 

5 Ciekawy i w miarę pełny przegląd stanowisk na temat wychowawczej roli podręczni-
ka przedstawiła A. Rypel w artykule Funkcja aksjologiczna języka a funkcja wychowawcza 
podręczników szkolnych – na przykładzie wybranych podręczników do języka polskiego dla 
klas IV szkoły podstawowej, [w:] Język – Społeczeństwo – Wartości, red. E. Laskowska,  
I. Benenowska, M. Jaracz, Bydgoszcz 2008, s. 176-187. W artykule tym przywołuje autorka 
także wyniki badań podręczników szkolnych z okresu przed reformą oraz przedstawia 
badania własne dotyczące podręczników najnowszych.

6 Za: R. Kwaśnica, Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczy-
wistości, [w:] Język a kultura. Podstawowe pojęcia i problemy, t. 1, red. J. Anusiewicz, 
J. Bartmiński, s. 42.

7 J. Maćkiewicz, Słowo o słowie, Gdańsk 1999, s. 18-19.
8 Regina Szumowska, Gramatyka języka polskiego dla I-ej i II-ej klasy szkół średnich, 

Warszawa 1898, s. 3.
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uwag wynika, że w nauczaniu niezwykle ważną rolę odgrywał nauczyciel, który 
wybierał stosowne zagadnienia, wyjaśniał prawidła gramatyczne na wzorowych 
przykładach9, zwracał uwagę uczniów na rzeczy ważne, „w końcu całe prawidło 
w zwięzłej a dokładnej stylizacji powtórzył i powtórzyć kazał”10. Dopiero po 
zapamiętaniu stosownych treści uczniowie przystępowali do samodzielnej pra-
cy.

Podręcznik w swojej budowie wyraźnie wskazuje jako metodę pracy metodę 
podawczą. Składa się ze wstępu i czternastu krótkich rozdziałów, z których 
każdy poświęcony jest jednemu zagadnieniu gramatycznemu wskazanemu  
w tytule (np. Głosownia, O wyrazach i ich odmianach, Imię albo rzeczownik itp.), 
a także zagadnieniom ortograficznym wplecionym w poszczególne rozdziały.

Wiedza gramatyczna zamieszczona w rozdziałach podana jest w sposób 
zwięzły, zawsze opatrzona przykładami. Na końcu każdego rozdziału znajduje 
się Materiał do rozbioru… W tym też miejscu znajdują się nieliczne w książce 
polecenia. Przybierają one postać równoważników zdania (np. Wybrać czasow-
niki, rozgatunkować je ze względu na znaczenie, czynność dokonaną i niedoko-
naną… (s. 93); Wybrać liczebniki oznaczone, nieoznaczone, główne, porządkowe, 
oznaczyć, w którym przypadku każdy liczebnik jest położony. Wybrać liczebniki 
zbiorowe i każdy z nich przypadkować wraz z rzeczownikiem. (s.66)) Jak widać, 
są one bardzo rozbudowane, a formuła nie akcentuje podmiotowości ucznia. 
Wydaje się, że są to dyspozycje dla nauczyciela, który konkretne zadania powi-
nien ułożyć w odpowiedniej kolejności, „żądając ile możności jak największego 
współdziałania uczniów”11.

Materiał przeznaczony do analiz językowych stanowią krótkie teksty poetyc-
kie i prozatorskie (fragmenty większych całości i teksty przygotowane przez 
autorkę) oraz pojedyncze wyrażenia i zdania (te znajdują się przede wszystkim 
w części poświęconej składni).

Kształtowanie postaw uczniów odbywało się niejako „przy okazji”12. Uczeń, 
przyswajając wiedzę gramatyczną, wielokrotnie słuchał przykładów, z których 
korzystał nauczyciel, objaśniając jakieś zagadnienie, odczytywał przykłady za-
warte w podręczniku, powtarzał je, pewnie często uczył się ich na pamięć,  

9 Por. Próchnicki, Wskazówki do nauki języka polskiego. Na podstawie obrad komisyi, 
wybranéj przez Towarzystwo nauczycieli szkół wyższych, Lwów 1885, s. 7.

10 Tamże, s. 8.
11 Tamże, s. 7.
12 E. Korzeniowska w swojej rozprawie doktorskiej, napisanej pod kierunkiem  

J. Podrackiego, stwierdza że żaden element strukturalny podręcznika bezpośrednio nie 
oddziałuje wychowawczo na ucznia, nie kształtuje jego systemu wartości czy konkretnych 
zachowań, a kształcenie aksjologiczne dokonuje się tylko we współpracy z nauczycielem. 
Konieczna jest przy tym świadoma internalizacja treści wychowawczych, która może się 
dokonać na drodze świadomej refleksji. (za: A. Rypel, dz. cyt.). 
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w końcu wykonywał samodzielną analizę językową podanego tekstu, a ponieważ 
do jednego tekstu było wiele zadań, musiał ten tekst czytać wielokrotnie. W ten 
sposób odkrywał świat zamknięty w słowach, świat ten stawał mu się w jakiś 
sposób bliski, a wiedza o nim stawała się częścią wiedzy ucznia o świecie  
w ogóle. 

Uważam, że rekonstrukcja językowego obrazu świata zamkniętego w tekstach 
przeznaczonych do analizy dla uczniów pozwoli na odkrycie systemu wartości, 
który autorka podręcznika starała się przekazać odbiorcom.

Badając, jakie wartości zostały wpisane w podręcznik do nauki gramatyki, 
podzieliłam materiał językowy na dwie grupy: I. utwory poetyckie przeznaczo-
ne do samodzielnego opracowania przez uczniów, II. teksty preparowane przez 
autorkę podręcznika (w tym wyrażenia i zdania dane do analizy i pojawiające 
się w przykładach).

Wykorzystano sześć fragmentów tekstów poetyckich13. Jeden z nich (Pieśń 
XXV J. Kochanowskiego) ma charakter religijny, pozostałe są poetyckimi opisa-
mi ziemi ojczystej. Tematyka tekstów wskazuje, że mogą one budować postawy 
odbiorcy wobec ziemi rodzinnej, świata, w którym żyje, który zna, wobec ludzi 
podobnych do niego, bo żyjących w tym samym miejscu i czasie historycznym. 
Tak też się dzieje. Autorka podręcznika wyraźnie stara się wykształcić w uczniach 
poczucie związku z ziemią ojczystą, postawę dumy, zadowolenia, że właśnie ta 
ziemia jest ich miejscem do życia. Czyni to, kreując obraz miejsca doskonałego. 
Porządkując obiekty przynależące do świata przedstawionego w tekstach,  
a także odczytując wartości tym obiektom przypisane, otrzymujemy następujący 
obraz14:

1. Jest to kraina znana, „swojska”.
Porastają ją znane, zwyczajne rośliny: buki, dęby, brzozy, topole (A. Czaj-

kowski, s. 41-42); sosny (T. Lenartowicz, s. 60); bławatki, kąkole, jabłonie, 
grusze (T. Lenartowicz, s. 93).

Zamieszkują ją zwyczajne zwierzęta: bydło, trzody (A. Czajkowski, s. 41); 
bociany, przepiórki, świerszcze polne, koniki polne (T. Lenartowicz, s. 60, 92). 

2. Jest to piękna kraina.
Wyrażenia wartościujące: kraj uroczy; rozkoszne wybrzeża (Wisły), wioska 

się uśmiecha, piękne dąbrowy (A. Czajkowski, s. 41-42); śliczna to ziemia, jak 
szeroka Polska słynie (Pol, s. 105).

Jasne barwy zastosowane przy opisie krajobrazu: chata się bieli, wierzby 

13  Są to fragmenty utworów A. Czajkowskiego Do Wisły, J. Kochanowskiego Pieśń 
XXV Czego chcesz od nas, Panie..., T. Lenartowicza Jak to na Mazowszu, Przepiórka,  
W. Pola Pieśń o ziemi naszej, 

14 Wykorzystuję tu elementy metody kognitywistycznej rekonstrukcji językowego 
obrazu świata, opisanej m.in. [w:] J. Maćkiewicz, dz. cyt., Gdańsk 1999, s. 26-42.
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stroją swe głowy w zieloności szatę, pozłociste zboże, cynk srebrzysty, sól i gips 
biały (Czajkowski, s. 41-42); po wodzie srebrzystej, po zielonym gaju (Lenarto-
wicz, s. 60); bławatki, kąkole zbielałe od słońca gdzieniegdzie (…) się niebiesz-
czą, słońce jasne, w dzień wesoło, w noc rzęsiście/ biało, gładko, potoczyście 
(Lenartowicz, s. 92-93); dwór biały, srebrne kłosy (Pol, s. 105).

3. Ludzi tu żyjący są pracowici i cieszą się pracą:
Pójdź koso z komory, pójdź sierpie ze ściany/ Wychodzim na pole wesołą 

gromadą (Lenartowicz, s. 93)
Płótna bielą wesołe niewiasty/ (…)
Płynie łódź flisowska (…) szum wioseł na falach i śmiechy i gwary (…)
Brzmi nuta serdeczna za bydłem, za pługiem (Lenartowicz, s. 60)
4. Żyją tu ludzie życzliwi i gościnni:
Po srebrzystej wodzie, po zielonym gaju/Jakby jedna dusza była w całym 

kraju (Lenartowicz, s. 60)
Dom niewielki, wtem gość wchodzi,/Ot i domek się rozszerzył… (…)
Przybył drugi i dziesiąty i nieciasno jest nikomu (Pol, s. 96-97)
5. Żyją tu ludzie mężni:
Pod Piastowym, dębem chata,/ (…) / A w niej żyje lud zuchwały. / Po nim 

gęsta bywa blizna, / Bo po ojcu broń spuścizna (Pol, s. 105)
6. Żyją tu ludzie wierzący:
Bóg zapłać, przepiórko! Twój głosik kochany/Wesoło przypada mi w ucho 

(Lenartowicz, s. 93)
O chwała Ci, Boże za nowe, za latko…
Po kościołach chwała Boska / I cudowna Częstochowska, / Jak szeroka Pol-

ska słynie (Pol, s. 105)
Wszystkie te cechy utrwalone zostały także w wyrażeniach i zdaniach prze-

znaczonych do analizy lub występujących jako przykłady. W tym materiale ję-
zykowym znajdujemy ponadto następujące informacje:

7. Kraj ten szczyci się chlubnymi kartami historii.
„Materiał do rozbioru liczebników” (s. 65-66) to tekst A. Lewackiego pocho-

dzący z Zarysu historyi Polski i krajów ruskich z nią połączonych (1884 r.),  
w którym czytamy: … piętnastoletnia Jadwiga, ulegając namowom panów pol-
skich, dla szczęścia powierzonego sobie narodu zrobiła ofiarę ze swych uczuć 
osobistych i zgodziła się zostać żoną Jagiełły. (…) Takim sposobem dokonana 
została unia między dwoma państwami, a trzema narodami. (s. 65-66)

Wśród zdań do rozbioru i przykładów znajdujemy następujące: Św. Wojciech 
przybył do Prus nawracać pogan. (s. 120); Za Zygmunta Augusta była Unia 
Lubelska. (s. 103)

Władysław Łokietek pobił Krzyżaków pod Płowcami, a Władysław Jagiełło 
pod Grunwaldem. (s. 146)

Świat wartości wpisany w materiał językowy do ćwiczeń w gramatykach dawnych...
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8. Żyją tu twórcy wielkiej sztuki.
Zasady dotyczące deklinacji rzeczowników uczniowie poznają m.in. na 

przykładach odmiany nazwisk twórców: Krasińskiego, Deotymy, Hoffmanowej, 
Mickiewicza; ponadto znajdujemy w podręczniku wiele zdań typu: Zygmunt 
Krasiński był niepospolitym poetą. Piękną sielanką jest „Wiesław” Brodzińskie-
go. Eliza Orzeszkowa napisała wiele pięknych powieści.

Patriotyzm, który buduje autorka, należy zaliczyć do wartości moralnych. Do 
nich także należy miłość do rodziców. Autorka zamieszcza w podręczniku sporo 
wypowiedzeń wskazujących, że właściwą postawą jest miłość, posłuszeństwo  
i szacunek wobec rodziców. Najczęściej przybierają one formę zdań oznajmują-
cych, w których orzeka się, jakie są relacje między rodzicami a dziećmi, lub zdań 
rozkazujących o funkcji impresywnej: 1) Dzieci kochają rodziców. 2) Dzieciom 
najlepiej jest przy rodzicach. 3) Wzywają mnie rodzice, więc spieszę do nich.  
4) Matka jest dobra. 5) Niech cię Bóg broni, zmartwić rodziców.

Wśród preferowanych wartości jest także wiara. Budowana jest ona na dwa 
sposoby: poprzez nazywanie przymiotów Boga oraz przez wskazywanie wyż-
szości Boga, jego dobroci dla człowieka oraz wielkości Jego dzieł. Przykłady 
ilustrujące sposób pierwszy to: Bóg, Pan potężny i wszechmogący, stworzył świat 
z niczego. Bóg jest sprawiedliwy. Sposób drugi reprezentują zdania: Wszechmo-
gący Panie, wiekuisty Boże, kto się Twym sprawom wydziwować może? Jezus 
Chrystus, Odkupiciel rodzaju ludzkiego, poniósł śmierć męczeńską na krzyżu. 
Częste, gęste piaski, laski, / Lecz głód rzadki, Bogu dzięki (w domyśle Bóg opie-
kuje się człowiekiem).

W podręczniku do gramatyki znalazły się również wartości, które za J. Pu-
zyniną można nazwać instrumentalnymi (służebnymi)15. Do wartości tych nale-
żą:

1. Poszanowanie dla pracy, pracowitość.
Znajdujemy wśród przykładów i zdań do analizy następujące wypowiedzenia: 

1) Uczymy się pracować. 2) Wszyscy powinni pracować. 3) Świat podobny jest 
do wielkiej fabryki: wszyscy ludzie pracować powinni. 3) Gospodarze żną, dziew-
częta grabią, parobcy wiążą snopy i układają je w mendle. 4) Bądź pewnym, że 
znajdziesz pracę i zarobek. 5) Gdzie jest praca i zgoda, tam zamożność być musi. 
6) Ucząc się i pracując, możesz dojść do zamożności.7) Pracując tak sumiennie 
cały rok, możesz być pewny nagrody.

Ze zdań tych wynika, że praca jest wartością pozytywną choćby dlatego, że 
przynosi pożytek materialny lub inny (nie wiadomo o jakiej nagrodzie jest mowa 
w zdaniu 7). Jest też zachowaniem właściwym dla ludzi (świadczą o tym zdania 
1. 2. 3.), w podręczniku nie występują wypowiedzenia oceniające brak pracy lub 
niechęć do niej.

15 Por. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 39-43.
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2. Nauka.
Wypowiedzeń na temat nauki jest równie dużo jak na temat pracy. Często 

nauka jest traktowana jako praca lub łączona z pracą (por. zdania 6. i 7.) Najczę-
ściej za dobrą naukę obiecuje się jakąś nagrodę, tą nagrodą może być zadowo-
lenie rodziców: 1) Twoja siostra dostała nagrodę, dlatego że cały rok dobrze się 
uczyła. 2) Rodzice lubią dzieci uczące się dobrze. 3) Ucząc się i pracując, możesz 
dojść do zamożności.

Analiza materiału językowego zawartego w dziewiętnastowiecznym podręcz-
niku do nauki gramatyki języka polskiego prowadzi do wniosku, że niezwykle 
starannie dbano o to, by wyposażyć uczniów w niezbędną wiedzę, a także wy-
kształcić w nich określony system wartości. Za najważniejszą wartość uznawano 
patriotyzm. Uczeń powinien poznać własną ojczyznę i być z niej dumny (stąd 
idealizacja obrazu kraju rodzinnego). W drugiej kolejności pojawia się wiara, na 
końcu zaś takie wartości, które pozwalają na zachowanie właściwych relacji 
między ludźmi. Porządek tych wartości nie budzi zdziwienia. W czasach, gdy 
nie było państwa polskiego, bardzo ważną sprawą było budowanie poczucia 
przynależności do wspólnoty narodowej. Ogromną rolę odgrywała w tym pro-
cesie sama nauka języka polskiego, także teoretyczna refleksja nad nim. Można 
powiedzieć za I. Bajerową, że autorce podręcznika „przyświecało przekonanie 
o konieczności wychowania myśli i uczuć przez kształtowanie języka”16.

Materiał badawczy dotyczący współczesnych podręczników do nauki o ję-
zyku zaczerpnęłam z serii Między nami17 autorstwa Agnieszki Łuczak i Anny 
Murdzek. W klasie V autorki przewidziały omówienie zagadnień składniowych 
oraz morfologicznych (części mowy: rzeczownik, czasownik, liczebnik, przy-
miotnik, przysłówek), zaś w klasie VI zagadnień fonetycznych, morfologicznych 
(słowotwórczych i fleksyjnych), składniowych. W swojej analizie nie uwzględ-
niam materiału wykorzystywanego przy prezentowaniu zagadnień ortograficz-
nych18.

Śmiało można stwierdzić, że zakres wiedzy proponowany uczniom 11- i 12-
letnim nie uległ zasadniczej zmianie. Zmienił się natomiast sposób nauczania.

16 Za: E. Breza, Funkcja wychowawcza języka, [w:] Język – Szkoła – Religia, Księga 
referatów z konferencji w Pelplinie 29-30 kwietnia 2005, red. A. Lewińska i M. Chmiel, 
Pelplin 2006, s. 28.

17 A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski. Klasa V. Między nami. Zeszyt ćwiczeń szkoły 
podstawowej, Gdańsk 2006; A. Łuczak, A. Murdzek, Język polski 6. Między nami. Zeszyt 
ćwiczeń, Gdańsk 2006.

18 Analiza tego materiału znajduje się w przywołanym wcześniej artykule A. Rypel. 
Autorka przytacza przykłady wierszyków nazywających negatywne zachowania. Zadanie 
ucznia polega na wpisywaniu pojedynczych wyrazów lub ich części zgodnie z zasadami 
ortograficznymi. Zadania nie są opatrzone komentarzem.

Świat wartości wpisany w materiał językowy do ćwiczeń w gramatykach dawnych...
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Podręczniki współczesne nie dzielą się na część teoretyczną i ćwiczenia. 
Wiedza bezpośrednio podana zajmuje niewiele miejsca (najczęściej przybiera 
ona postać reguł zapisanych w kolorowych ramkach). Podręczniki to przede 
wszystkim zbiory ćwiczeń i zadań dla uczniów, którzy wykonując je, mają od-
krywać wiedzę i kształcić kompetencję językową.

Taka idea podręcznika wymusza zamieszczenie w nim wielu tekstów, które 
mają się stać obiektami uczniowskiej obserwacji i analizy. We wspomnianych 
podręcznikach naliczyłam 83 teksty i 7 zbiorów zdań. Teksty nie są długie, za-
zwyczaj kilkuzdaniowe. Wśród nich tylko 8 to fragmenty utworów literackich 
(5 – Tajemniczy ogród, 1 – W pustyni i w puszczy, 1 – Kartoflisko 1 – Śladami 
Stasia i Nel). W podręcznikach wykorzystane są także fragmenty komiksów. 
Siedemdziesiąt trzy teksty mają charakter informacyjny. Ich tematyka jest nie-
zwykle różnorodna. W klasie V uczniowie analizują wypowiedzi dotyczące teatru 
starożytnego, muzyki w starożytnej Grecji, starożytnego Egiptu, starożytnych 
Chin. W klasie VI są to teksty mówiące o świętach pogańskich, średniowiecznych 
turniejach rycerskich, Wikingach, piratach.

Teksty wykorzystane w podręcznikach w pierwszej kolejności są dla uczniów 
źródłem wiedzy. Wychowawcza funkcja nauki o języku jest dla autorów sprawą 
wyraźnie drugorzędną. Nie znaczy to, że obcowanie uczniów z tego typu teksta-
mi zupełnie nie kształtuje ich postaw. Poznanie, choćby wyrywkowe, kultur 
dawnych może obudzić w uczniach ciekawość świata, historii, przyrody, a to  
z kolei może zaowocować samodzielnym poszukiwaniem wiedzy.

Uczniowie pracujący z książkami Między nami przygotowywani są do bycia 
„obywatelami świata”. Zaledwie kilka tekstów dotyczy kultury i przyrody polskiej 
(kl. V – przyroda tatrzańska, o świstaku, kl. VI – historia Gopła, informacje  
o średniowiecznych świętych). Także teksty literackie dobrane są tak, że trudno 
uznać, że mają za zadanie tworzyć w umyśle dziecka określony system wartości.

Warto zwrócić uwagę na sposób formułowania poleceń we współczesnym 
podręczniku. Dominują w nich rozkaźniki w 2. os. lp. (np. pomaluj, podkreśl, 
przeczytaj…). Niewątpliwie ma to służyć podkreśleniu podmiotowości ucznia: 
to on sam wykonuje działania na języku, odkrywa wiedzę, formułuje wnioski. 
Tak prowadzony uczeń może wyrobić w sobie poczucie odpowiedzialności, 
poczucie własnej wartości, przekonanie, że jest w stanie sprostać stawianym mu 
zadaniom. Wiara w siebie i samodzielność to cechy bardzo pożądane, ale od nich 
już tylko krok do rywalizacji, chęci bycia lepszym od innych za wszelką cenę. 
Dlatego – tak jak dawniej – niezwykle ważna jest rola nauczyciela. To on musi 
tak pokierować działaniami uczniów, by pracując samodzielnie, współpracowa-
li z innymi, a wiedząc więcej, chcieli się swoją wiedzą dzielić. W podręcznikach 
jednak, w tekstach w nich zawartych, nie znajdujemy tych ani innych wartości, 
które uczeń, budując swoją wiedzę o języku, a co za tym idzie wiedzę o świecie, 
mógłby w sobie wypracować.

Małgorzata Chmiel
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Wnioski
Podręczniki do nauczania gramatyki w ciągu stu lat uległy znaczącej prze-

mianie zarówno pod względem struktury, jak i funkcji, jakie mają spełniać, 
zmienił się także całkowicie rodzaj materiału językowego, z jakim mają do czy-
nienia uczniowie.

Nastąpiło znaczne przesunięcie proporcji między wiedzą podawaną a zada-
niami dla ucznia, „wiedzą zdobywaną”. W gramatykach dawniejszych większą 
część podręcznika zajmowały teoretyczne rozważania nad budową języka, wzo-
ry odmiany itp. W podręcznikach współczesnych wiedza teoretyczna jest ogra-
niczona, podręcznik ma pomóc uczniowi w zbudowaniu kompetencji językowej 
i komunikacyjnej, a przy okazji uczeń powinien odkryć radość płynącą z nauki, 
a więc naukę uznać za wartość istotną. Jednak nigdzie w podręczniku nie mówi 
się o tym wprost.

Podręczniki dawne miały wyraźny charakter wychowawczy. W analizowanej 
Gramatyce bardzo jasno rysuje się model ucznia: ma to być człowiek, który zna 
swój kraj, ma do niego pozytywny stosunek, ma poczucie przynależności do 
wspólnoty narodowej, ponadto ma to być dobry chrześcijanin ceniący naukę  
i pracę oraz umiejący współżyć z innymi. Takiego modelu nie da się zbudować, 
analizując materiał językowy, wykorzystywany we współczesnym podręczniku. 
Wszystkie wartości, o których była mowa, musi kształtować w uczniach nauczy-
ciel poprzez właściwą organizację pracy i bezpośredni kontakt z uczniem.

Warto zastanowić się nad wykorzystaniem tego, co dobre w podręcznikach 
dawnych. Współczesne dzieci żyją w świecie skomplikowanym, w chaosie in-
formacji i chaosie wartości, często spotykają się z całkowitym odrzuceniem 
wartości lub ich relatywizacją. W takiej sytuacji konieczne staje się wychowanie 
„ku wartościom”, a lekcje nauki o języku – ze względu na materię, której dotyczą 
– są doskonałym momentem, by podejmować próby takiego wychowania.

Świat wartości wpisany w materiał językowy do ćwiczeń w gramatykach dawnych...


