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Na ogó  w gronie specjalistów wiadomo, e prawdziwego podr cznika do nauki 

j zyka litewskiego w Polsce nigdy nie wydano, chocia  w d ugiej perspektywie czasowej 

ukazywa y si  gramatyki, mi dzy innymi warty nadmienienia jako ciekawostka, 

historyczny, XIX-wieczny przyczynek Miko aja Akielewicza Gramatyka j zyka litewskiego 

(Pozna , 1890), nast pnie trzytomowe dzie o Jana Otr bskiego Gramatyka j zyka 

litewskiego (Pozna , 1956–1965) oraz praca Ony Vai iulyt -Roman uk Gramatyka 

j zyka litewskiego z wiczeniami (Warszawa, 2006). W formie reß eksji mo na wspomnie  

o dwóch mi znanych, wydanych za granic  podr cznikach, które w znacznej mierze 

by y przygotowane na bazie do wiadcze  na polskich uniwersytetach. Mam na my li 

polskoj zyczny wariant podr cznika do nauki j zyka litewskiego Ireny i Valerijusa 

ekmon‘asów J zyk litewski dla ka dego (Vilnius, 1993), przygotowany na bazie nauczania 

na UW w Warszawie, oraz podr cznik Judity Džežulskien  Lietuvi  kalba. Vadov lis 

kitakalbiams (Kaunas, 2005), w ca o ci opracowany na bazie do wiadcze  praktycznej 

nauki j zyka na Þ lologii litewskiej na UAM w Poznaniu, którego, niestety, w swoim czasie 

nie uda o si  wyda  na miejscu. 

W wietle powy szego wydanie przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiello skiego 

pod koniec 2010 roku podr cznika do nauki j zyka litewskiego o wdzi cznej nazwie Gija 

(w znaczeniu pol. ‘ni , sk adnik tkaniny’, metaforycznie: ‘przyczynek, wk ad, atomistyczny 

materia , oparcie lub podstawa dzie a’) nale y przyj  z uznaniem, jako wydarzenie 

niecodzienne, gdy  jak informuje nas notka wydawnicza, jest to pierwsza tego typu pozycja 

na polskim rynku. 
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Pomoc dydaktyczna, opracowana na bazie do wiadcze  w nauczaniu j zyka litewskiego 

w Jagiello skim Centrum J zykowym w Krakowie, jako pozycja wydawnicza prezentuje 

si  bardzo estetycznie od strony graÞ cznej, za  strukturalnie ca o  podr cznika zosta a 

skonstruowana wed ug obowi zuj cych standardów nauki j zyków obcych. Zestaw 

podr cznikowy tworzy ksi ka do nauki (dla studentów) oraz ksi ka dla prowadz cego 

zaj cia i nagrania tekstów na dwóch p ytach CD. W podr czniku materia  poszczególnych 

lekcji wyeksponowano przejrzy cie, co budzi ufno  w profesjonalizm redakcji technicznej. 

Z podr cznika korzysta si  wi c wygodnie, za  zamieszczone w ka dej lekcji czarno-bia e 

zdj cia czy ilustracje przywo uj  przyjazne skojarzenia i wprowadzaj  przydatne w trakcie 

nauki klimaty recepcji obrazu (elementy my lenia przestrzennego) i w jakim  sensie 

„ba tyck ” harmoni  i spokój. Do poruszania si  w obr bie materia u bardzo pomocne 

okazuj  si  umieszczone w stopce zacieniowane paski z dobrze czyteln  numeracj  

rozdzia ów oraz stron. 

Podstawowa cz  omawianego podr cznika do nauki j zyka litewskiego sk ada si  

z 12 ponumerowanych rozdzia ów uznanych za odr bne jednostki lekcyjne (w podr czniku 

zastosowano podzia  na du e bloki tematyczne, analogiczny do najnowszych podr czników 

do j zyków angielskiego i rosyjskiego, jak równie  znanych podr czników do litewskiego: 

V. Stumbrien  i A. Kaškelevi ien  N  dienos be lietuvi  kalbos (Vilnius, 2001) – 

z 12 umownym lekcjami, oraz M. Ramonien  i L. Vilkien  Po truput  (Vilnius, 1999) 

– z 15 lekcjami), Aneksu z 20 ponumerowanymi tabelami gramatycznymi, krótkiego 

jednostronicowego indeksu hase  gramatycznych oraz kolorowego spisu zawarto ci obu 

p yt CD. W zakresie struktury rozdzia ów warty zauwa enia jest fakt, e ka dy z nich 

ma utrzymany jednolity podzia  tre ci na poszczególne dzia y oraz system numeryczny 

w ich obr bie. Zatem rozdzia y sk adaj  si  z nienumerowanych, acz oznaczonych polskimi 

tytu ami dzia ów (cz ci), które stanowi : „Dialogi”, „S owniczek”, „Gramatyka”, 

„ wiczenia”, „S uchanie”, „Czytanie” oraz ko cz cy ka d  lekcj  krótki element tre ciowy 

„Ar žinai, kad... ” („Czy wiesz, e...”), przedstawiaj cy ró ne ciekawostki o kraju. Ka da 

z wymienionych jednostek (oprócz cz ci dotycz cych „S owniczka” oraz aplikacji 

z ciekawostkami) zosta a podzielona wewn trznie numeracj  aci sk  na podjednostki; 

swoje numery uzyskuj  poszczególne dialogi (co pozwala na odszukanie ich wersji 

d wi kowej na CD), zagadnienia gramatyczne i wiczenia oraz zadania sprawdzaj ce 

rozumienie tekstu mówionego („S uchanie”) i pisanego („Czytanie”) – którym numeracja 

daje kod dost pu do klucza odpowiedzi w ksi ce dla nauczyciela. W j zyku polskim 

potencjalny u ytkownik otrzymuje jasny opis polece  do wszelkich wicze , zwi z e 

nag ówki zagadnie  gramatycznych oraz wiczenia przeznaczone do t umaczenia.

Ksi ka dla nauczyciela zawiera bardzo krótkie komentarze do wszystkich 

12 rozdzia ów podr cznika. Tutaj równie  zastosowano systematyczny podzia  tre ci 

komentarzy na poszczególne podrozdzia y, obejmuj ce takie jednostki, jak: „Uwagi 

metodyczne”, „Gramatyka”, „Klucze do zada ”, „Zadania s uchowe” i „Czytanie”.

Przechodz c do oceny merytorycznej podr cznika, na pocz tku nale a oby zwróci  

uwag  na jego specyÞ k  i g ówny proÞ l metodyczny. Roz o enie akcentów tre ci oraz 

jej dystrybucja w ramach poszczególnych rozdzia ów wskazuje na to, e pod wzgl dem 

metodycznym podr cznik wyra nie lewituje w kierunku metody komunikacyjnej 
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i z takim zamiarem wydaje si  by  napisany. Jego autorka z rozmys em k adzie g ówny 

akcent na dialogi i krótkie teksty, które umieszcza na pocz tku ka dej jednostki lekcyjnej, 

oraz rozwini te wiczenia, maj ce utrwali  materia . Inne elementy glottodydaktyczne, 

takie jak gramatyka (sposób jej prezentowania w kontek cie komunikacyjnym), 

leksyka, czy wreszcie umieszczony na ko cu ka dego rozdzia u tekst do czytania, maj  

z punktu widzenia priorytetowego celu, jakim jest akwizycja podstawowych modeli 

komunikacyjnych, wyra nie charakter pomocniczy. 

W ka dym z rozdzia ów pod szyldem „Dialogi” zamieszczono od trzech do pi ciu 

tekstów rozmów b d  monologów, które maj  stanowi  baz  poznawcz  modeli zachowa  

komunikacyjnych w okre lonych sytuacjach. Bez trudu mo na w nich odnale  stosunkowo 

zwarte leksykalnie bloki tematyczne, eksplikuj ce domeny takie, jak: pierwszy kontakt 

z interlokutorem i bazowe informacje o rozmówcach (rozdz. 1–2), dom i cz onkowie 

rodziny (rozdz. 3), praca, otoczenie i nazwy miejsc (rozdz. 4), komunikacja i rodki 

transportu (rozdz. 5), elementy ubioru i rzeczy codziennego u ytku – wraz z systemem 

liczebnika g ównego (rozdz. 6), ycie codzienne, od ywianie si  i nazwy potraw (rozdz. 7), 

konceptualizacja czasu – z systemem liczebnika porz dkowego (rozdz. 8), konceptualizacja 

przestrzeni – mieszkanie, dom, otoczenie (rozdz. 9), sposoby sp dzania wolnego czasu 

(rozdz. 10), wi ta i tradycje (rozdz. 11) oraz sfera cia a i zdrowia (rozdz. 12). Od szóstego 

rozdzia u do dialogów sytuacyjnych autorka do cza krótkie, sformu owane w pierwszej 

lub trzeciej osobie teksty, które stanowi  ich uzupe nienie. Tworz  one krótkie historyjki, 

na przyk ad o kole ankach i ich garderobie („Dvi draug s”, rozdz. 6) czy o tradycyjnych 

obchodach Nocy wi toja skiej na Litwie („Rasos švent ”, rozdz. 11); innym razem s  

to monologi, przyk adowo o potrawach i napojach na imprezie studenckiej (rozdz. 7), 

o warunkach mieszkania w akademiku (rozdz. 9) czy o kontuzji i wizycie u lekarza 

(rozdz. 12), b d  listy, jak cho by Aureliji do Arnoldasa (o wyprawie na po udnie Litwy, 

rozdz. 8), czy Renaty do Marii (o studiowaniu na Litwie, rozdz. 10). Ponadto na ko cu 

ka dego z rozdzia ów zamieszczono elementy tre ciowe do czytania (krótkie czytanki 

w postaci historyjki, ba ni, relacji czy wywiadu wydaj  si  zr cznie przystawa  do 

promowanej tematyki poszczególnych rozdzia ów), mog ce stanowi  dobr  baz  do 

pracy samodzielnej studenta oraz spe niaj ce rol  rozszerzaj c  zarówno pod wzgl dem 

leksykalnym, jak i sytuacyjno-poznawczym. 

Nale y podkre li , e struktur  tematyczn  poszczególnych bloków tekstowych, 

które tworz  zarówno dialogi, jak te  opowiadania, historyjki, ba nie, listy itp., cechuje 

ogólna spójno  tematyczna i d no  do przedstawienia podstawowych sytuacji 

komunikacyjnych w zakresie ycia codziennego wspó czesnego studenta. Ponadto 

zaprezentowane teksty (szczególnie te w pó niejszych rozdzia ach) sprawiaj  wra enie 

naturalnych wycinków mowy, rzeczywistych rozmów czy te  relacji, co z pewno ci  nale y 

do atutów podr cznika. Innym walorem, w moim przekonaniu, jest zr czny dobór ciekawej 

tematyki poszczególnych rozdzia ów, co czyni je pod wzgl dem s ownictwa i pewnych 

wzorców komunikacyjnych (odkrywanych domen naszego ycia) stosunkowo zwartymi 

jednostkami poznawczymi. Co wi cej, z przekroju podawanej tre ci mo na wnioskowa , 

e autorka podj a starania stopniowania z o ono ci zarówno leksykalno-semantycznej, 

jak i gramatycznej. 
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Jak omawiany rodek dydaktyczny przedstawia si  od strony innych elementów 

glottodydaktycznych w wietle jego zawarto ci, sposobu prezentacji materia u, metodyki? 

Do atutów podr cznika mo na zaliczy  selektywne skomponowanie rozdzia owych 

s owniczków, chocia  szkoda, e przyj to zasad  niepodawania polskich odpowiedników 

(tak jak w wy ej wymienionych podr cznikach litewskich, tyle e te by y pisane na Litwie 

z my l  nie tylko o Polakach). Natomiast nale y przyzna , e autorka w czytelny sposób 

d y do tematycznego zaprezentowania bogatej leksyki w zakresie prezentowanych 

w tekstach domen ycia, oferuj c po kolei: spisy nazw zawodów, cz onków rodziny, nazw 

obiektów i miejsc, rodków transportu, ubioru, ywno ci, okre le  temporalnych, cz ci 

i wyposa enia domu, bogaty leksykon kultury (dotycz cy sposobu sp dzania wolnego 

czasu) i tradycji, a tak e cia a i zdrowia. Co wi cej, mo na odnie  wra enie, e dba o  

o leksyk  tematyczn  jest jednym z priorytetów podr cznika. Pod wzgl dem cz ci mowy 

s ownictwo prezentuje si  w miar  zró nicowanie, chocia  na tle ca o ci wydaje si  nieco 

odstawa  prezentacja czasownika (ta kwestia zostanie poruszona poni ej, przy omawianiu 

zagadnienia gramatyki). 

Podr cznik Gija cechuje z góry za o ona selektywno  i oszcz dne traktowanie, 

prezentowanie, a zw aszcza wyja nianie materia u gramatycznego. Formy rzeczownika 

i przymiotnika, cz ciowo te  zaimka, przedstawia si  w sposób charakterystyczny 

dla metody komunikacyjnej, to znaczy podaj c je w kolejnych rozdzia ach w ramach 

prezentowania kategorii konkretnego przypadka, w kontek cie praktycznego u ycia 

w zdaniu, a tak e w konstrukcjach z przyimkiem. Ka dorazowo aplikuje si  fleksj  

wybranego przypadka, zró nicowan  na warianty wszystkich deklinacji rzeczownych 

i przymiotnych, z przyk adami w za czonych tabelkach. Nale y jednak doda , e 

ß eksja obu cz ci mowy eksponowana jest maksymalnie skrótowo i schematycznie, 

z pomini ciem typów intonacyjno-akcentuacyjnych oraz z uproszczeniami w ramach 

paradygmatów. W prezentacji rzeczownika zastosowano binarny system podzia u na grupy 

deklinacyjne m skie oraz e skie (w litewskim gramatyczny rodzaj nijaki form imiennych 

nie wyst puje), co jednak niezupe nie odpowiada rzeczywisto ci. W ramach uproszczenia 

pomija si  na przyk ad aspekt zró nicowania rodzajowego III deklinacji mieszanej, 

zako czonej na -is, gen. -ies (pirtìs, -i s, fem.; vagìs, -i s, masc.), podaj c wy cznie 

przyk ady rzeczowników e skich (odmiany masculinum III deklinacji nie znalaz em tak e 

w tabelach gramatycznych). Prezentowana równolegle z rzeczownikiem ß eksja przymiotna 

zosta a ograniczona do przyk adów odmiany I i II deklinacji przymiotników. Deklinacja 

III, zako czona na -inis, -in , obejmuj ca przede wszystkim tak zwane przymiotniki 

materialne typu auksìnis, -  (‘z oty, -a’), jest odnotowana jedynie typologicznie w rozdz. 

3, natomiast w tabelach 3 i 4 Aneksu gramatycznego w jej miejsce zamieszczono odmian  

przymiotnika dìdelis, -  (‘du y, -a’), który stanowi odr bny paradygmat, w rzeczywisto ci 

od III deklinacji ró ny (decyduj  ró nice ß eksyjne w nom. i dat. pl. masc.: didelì, didelíems: 

auksìniai, auksìniams). 

Stosowan  zasad  „minimum gramatyki” daje si  odczu  równie  w akwizycji 

czasownika. Student w pierwszych trzech rozdzia ach po kolei otrzymuje modele 

odmiany praesens wszystkich trzech koniugacji (wraz z systemem odmiany zaimków 

osobowych). Sama oszcz dno  w prezentowaniu czasownika czasami wykazuje 
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daleko id ce uproszczenia, przyk adowo kiedy wzór pierwszej koniugacji reprezentuje 

czasownik posi kowy b ti – jego odmiana, mi dzy innymi z powodu w a ciwych mu form 

supletywnych, w gramatykach jest podawana oddzielnie. W prezentacji innych czasów 

i trybów w dalszych rozdzia ach notuje si  pewn  dysharmoni  z tekstem. Z pewnym 

opó nieniem, bo w rozdz. 7, przedstawia si  na przyk ad wzory odmiany praeteritum 

(jeden z nich znowu stanowi forma bûti), tradycyjnie zwi le, bez nawi zywania do typów 

koniugacyjnych i akcentuacji (w odniesieniu do progresu gramatycznego w tekstach, 

paradygmaty czasu przesz ego mo na by o poda  ju  we wcze niejszych partiach materia u, 

gdy  teksty do czytania w rozdz. 4 (Vilniaus k rimas) oraz rozdz. 6 (Kaip žmon s 

skai iavo) oparto na narracji w czasie przesz ym), za  dalsza informacja o ß eksji werbalnej 

pojawia si  dopiero w rozdz. 10, gdzie umieszczono model odmiany conditionalis I, 

którego konstrukcje w tek cie (np. w dialogach 2.7 i 2.8 w rozdz. 8) wyprzedzaj  o par  

lekcji oÞ cjaln  prezentacj . W rozdz. 11 eksplikuje si  modele odmiany praeteritum 

frequentativum oraz futurum, za  w rozdz. 12 – reß exivum (równie  znacznie wcze niej 

mo na by o zaprezentowa  koniugacj  futurum, gdy  jego formy s  u yte w tek cie ju  

w rozdz. 6, a tak e przedstawi  model imperativus, którego wzór podano wy cznie 

w tabeli 10). Podobna preferencja by aby wskazana dla wdro enia odmiany form zwrotnych 

(g ównie w czasie tera niejszym i przesz ym), gdy  jak pokazuje praktyka, nie da si  ich 

unikn  w tekstach z za o enia maj cych brzmie  w miar  naturalnie (w rzeczywisto ci 

w tekstach podr cznika pojawiaj  si  one od pierwszych rozdzia ów, przyk adowo 

atsiprašýti, susipažìnti, tik tis czy vil
~
ktis).

Je li przyjrze  si  zaprezentowanej w podr czniku Gija gramatyce od strony 

niezb dnego minimum kompetencji j zykowych potrzebnych do u ywania j zyka, czyli 

nabycia umiej tno ci rozumienia nieskomplikowanych tekstów i generowania zda  

w podstawowych sytuacjach komunikacyjnych, to podany w nim materia  o czasowniku 

mo na przyj  za dostateczne minimum. Aczkolwiek nale y zwróci  uwag  równie  

na to, e autorka wiadomie rezygnuje z prezentacji niektórych bardziej z o onych 

kategorii gramatycznych, jak imies owy (odmienne i nieodmienne, czynne i bierne), czy 

te  odmawia zag biania si  w kwesti  wspomnianych czasowników zwrotnych; rzadziej 

u ywanych kategorii tu nie poruszam. Je li chodzi o participia, w j zyku litewskim s  

one kategori  bardzo wa n  i nader produktywn , zarówno w czasach z o onych (funkcja 

predykatywna i modalna, szczególnie w mowie zale nej), jak i w innych funkcjach 

w zdaniu, ale prawd  jest te  to, e stanowi  w jakim  sensie wy szy stopie  

wtajemniczenia u ytkownika j zyka. W tym kontek cie za o enie pozostawienia bardziej 

z o onych struktur dla wy szego poziomu nauczania ma swego rodzaju uzasadnienie. 

W moim przekonaniu, na poziomie poznania wytyczonych najprostszych celów 

komunikacyjnych taka koncepcja „odrzucenia” niektórych kategorii gramatycznych mo e 

by  do przyj cia, zw aszcza e autorce w wi kszo ci przypadków udaje si  tych bardziej 

z o onych form zr cznie unika . 

W kwestii prezentacji czasownika nale y nadmieni  o jeszcze jednej rzeczy, której 

w podr czniku zabrak o, a mianowicie o konsekwencji w praktycznej eksplikacji 

form czasownika, które w systemie j zyka litewskiego stanowi  podstaw  tworzenia 

zarówno czasów, jak i trybów, oraz wspomnianych imies owów. Wprawdzie autorka 



Józef Marcinkiewicz252

czasownikowi po wi ca stosunkowo du o uwagi w wiczeniach, a tak e par  razy 

nadmienia (w komentarzach w podr czniku dla nauczyciela przy okazji wprowadzenia czasu 

przesz ego, zob. rozdz. 7) o konieczno ci przyswajania przez studentów podstawowych 

form czasownika, to w gruncie rzeczy w s owniczkach lekcyjnych wydaje si  nierzadko 

o tym zapomina . W efekcie charakteryzuje czasownik niezupe nie kompletnie (nie 

uwzgl dnia wszystkich leksemów pojawiaj cych si  na bie co w tekstach) i nie do ko ca 

konsekwentnie. Raz czyni to pieczo owicie (jak w rozdz. 11–12), innym razem zapomina 

o formach (rozdz. 8–10) czy podaje je wybiórczo dla paru czasowników (rozdz. 4–7). 

Inn  niedogodno ci  w tym zakresie jest równie  brak sta ej pozycji dla tej cz ci mowy 

w s owniczku, gdy  nieregularne podawanie w ró nych miejscach bloku tematycznego 

(raz w s owniczku, innym razem w wiczeniach) stwarza trudno  w bie cym ich 

odszukaniu. (W wymiarze porównawczym na pocieszenie zostaje jednak fakt, e inny, 

wcze niej cytowany podr cznik nad czasownikiem nie panuje zupe nie; ale ju  na przyk ad 

we wspomnianym N  dienos be lietuvi  kalbos czasownik eksponuje si  wzorowo 

i na pierwszym miejscu w blokach s ownikowych, ze wszystkimi formami w pe nym 

brzmieniu). 

Co do zapisu form w omawianym podr czniku, osnowy czasownika traktuje si  

skrótowo, podaj c jedynie zako czenia drugiej i trzeciej formy, co nie jest najlepsze 

z paru wzgl dów. Otó  zapis stosowany bez konsekwentnego zaznaczania granicy morfemu 

tematycznego w inÞ nitivus (wspólnego wszystkim trzem formom) wprowadza zam t, 

szczególnie przy pojawiaj cych si  paradygmatach ze zmianami morfonologicznymi. 

Przyk adowo, skrótowo zapisane šukuotis, -jasi, -avosi (‘czesa  si ’) dla osnów praesens 

i praeteritum suponuje ró ne podstawy s owotwórcze (šukuo- oraz -šuk-). Dlatego 

s owniki stosuj  transparentny zapis z oznaczon  osnow , np. šuk//úotis, -úojasi, -ãvosi. 

W kontek cie bogactwa w j zyku litewskim osnów czasu tera niejszego i przesz ego 

akwizycja w postaci tak zwanych form podstawowych czasownika ma kardynalne 

znaczenie i od dawna stanowi kanon metodyki nauczania. 

Na zako czenie uwag do cz ci gramatycznej warto zauwa y , e zastosowana 

w podr czniku selekcja kategorialna ma zarówno dobre, jak i z e strony. Z jednej strony, 

jest ona efektem wiadomego wyboru adresata i za o enia metodycznego, e priorytetowym 

celem bazowego nauczania jest nabycie przez studenta kompetencji komunikacyjnej, 

a nie zapoznawanie si  z pe nym systemem morfologii j zyka, i w tym wietle takie 

sprofilowanie pomocy naukowej jest usprawiedliwione; z drugiej za , proponowana 

wybiórczo  gramatyczna podr cznika (z brakami kategorialnymi) przyk adowo ju  na 

poziomie studiów Þ lologicznych by aby trudna do zaakceptowania. 

Zagl daj c do cz ci podr cznika po wi conej wiczeniom, student otrzymuje bogat  

ofert , zarówno pod wzgl dem formy, jak i tre ci. W moim przekonaniu, blok po wi cony 

wdra aniu nawyków komunikacyjnych, sprawdzaj cy i utrwalaj cy post py kompetencyjne 

w nauce j zyka zosta  opracowany solidnie i z polotem. Autorka w przekroju wszystkich 

12 rozdzia ów zwraca jednakowo du o uwagi na zaoferowanie ucz cemu si  ca ego 

spektrum zró nicowanych wicze , które ugruntowuj  u ycie poznanych form czasownika 

z zaimkiem osobowym, rzeczownika, przymiotnika, paru przypadków prostych form 

liczebnika (g ównego i porz dkowego), przys ówka, wreszcie kombinacji zwi zków 
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wyrazowych, za  w okre lonych blokach tematowych niema o uwagi po wi ca 

lokalizuj cym konstrukcjom przyimkowym. Oferowane zadania s  z regu y ciekawe 

i ró norodne zarówno pod wzgl dem merytorycznym, jak i formalnym. Przyk adowo tylko 

wymieni , e wyst puj  w nich zadania fonetyczne (przede wszystkim w cz ci dotycz cej 

s uchania, z poleceniami poprawiania b dów w tek cie na podstawie ods uchu), bogaty 

zestaw wicze  odmiany i u ycia form czasownika, u ycia w a ciwego zaimka osobowego, 

rzeczownika, przymiotnika i przys ówka, wiczenia polegaj ce na wstawianiu brakuj cych 

wyrazów, zadania czenia okre lonych fraz z zaimkiem pytajnym, budowania pyta  

do zda , wiczenia utrwalaj ce konkretne s ownictwo, w tym nazwy pa stw, j zyków 

i zawodów, polecenia uk adania zda  z podanych wyrazów, szeregowania wyrazów wed ug 

kategorii oraz budowania dialogów i uzupe niania wypowiedzi, czy pytania testuj ce 

rozumienie tekstów do czytania. Wreszcie niemal w ka dym bloku wyst puj  polecenia 

opisu – na przyk ad rodziny czy postaci – oraz zdania do t umaczenia. Ciekawe wiczenia 

autorka podr cznika prezentuje w kompilacji z obrazem i symbolami. Posi kuj c si  

dost pn  form  wizualizacji, najcz ciej za pomoc  zdj , przedstawia osoby, obiekty 

czy sceny, a nast pnie zaleca ich opis, analiz  porównawcz  lub wiczenia kojarzenia 

z leksemami, czym wspomaga utrwalenie nazw na przyk ad pa stw (w skojarzeniu 

z map ), cz ci ubioru, cyfr czy godzin. Jak wiadomo, elementy obrazowania rzeczywisto ci 

w procesie zapami tywania maj  du e znaczenie, co autorka podr cznika zdaje si  dobrze 

rozumie  i w oferowanych wiczeniach wykorzystywa . 

Na zako czenie nasuwa si  par  uwag natury ogólnej. Otó  z punktu widzenia 

j zykoznawczego (glottodydaktycznego) minusem podr cznika do nauki j zyka litewskiego 

dla Polaków jest brak akcentuacji zarówno tekstów, jak i jednostek leksykalnych s ownika. 

W moim przekonaniu, wa kim argumentem na rzecz konieczno ci akcentowania litewskich 

tekstów i materia u gramatycznego w podr cznikach dla cudzoziemców jest ró na od 

polskiego, bardziej z o ona struktura prozodyczna j zyka, która bez uwzgl dnienia 

dodatkowych znaków w tek cie pisanym znacznie utrudnia jego nauk . Po pierwsze, 

litewski nale y do j zyków o ruchomym akcencie, po drugie, ma zró nicowany wokalizm 

(na samog oski d ugie i krótkie), po trzecie, akcentowane sylaby d ugie (w centrum 

z samog osk  d ug , dyftongiem lub po czeniem dyftongicznym) rozró niaj  intonacj  

wznosz c  i opadaj c  z im w a ciw  funkcj  dystynktywn , czyli pi tnem nadawania 

leksemom zró nicowanego znaczenia. W tym wietle nieakcentowany litewski tekst pisany 

dla Polaka, który dopiero zaczyna uczy  si  j zyka, w sposób bezwarunkowy zawiesza 

w pró ni p aszczyzn  fonetyczn , a czasem i semantyczn . 

Z drugiej jednak strony, efekt nieakcentowania tekstu mo na usprawiedliwia  trendem, 

który od kilkunastu lat pojawi  si  w glottodydaktyce litewskiej. By  mo e w kontek cie 

mo liwo ci nagrywania tekstów na no niki d wi ku wspó cze nie pisane podr czniki 

do nauki j zyka litewskiego dla pocz tkuj cych coraz cz ciej nie uwzgl dniaj  aspektu 

prozodii j zyka. Takim brakiem charakteryzuj  si  oba wspomniane podr czniki 

V. Stumbrien  i A. Kaškelevi ien  oraz M. Ramonien  i L. Vilkien  i inne (z nich z reszt  

wydaje si  czerpa  pewne wzorce autorka omawianej ksi ki). Tymczasem wcze niejsze 

podr czniki, dla przyk adu A. Paulauskien  Modern Lithuanian (Vilnius, 1994) czy 

podr cznik dla innoj zycznych studentów J. Karali nait  Lietuvi  kalbos vadov lis 
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(Vilnius, 1990), maj  korpusy j zykowe w pe ni akcentowane (ten pierwszy równie  

cz ciowo uwzgl dnia transkrypcj  wymowy). 

Wprawdzie t  utrwalon  mod  mo na by skwitowa  powiedzeniem „takie czasy, takie 

zwyczaje”, tym niemniej w glottodydaktyce z prawdziwego zdarzenia przestrzega bym 

przed uproszczeniami, które nie u atwiaj  nauki, a j  utrudniaj . W celu podania 

zach caj cego do dodatkowego wysi ku przyk adu za cz  glos  o sposobie traktowania 

tej e materii w nauce j zyka rosyjskiego, który podobnie jak litewski cechuje ruchoma 

akcentuacja (aczkolwiek mniej skomplikowana, gdy  bez zró nicowania iloczasu 

samog osek i tak zwanej intonacji sylabowej). Otó  wspó czesny podr cznik do nauki 

j zyka rosyjskiego dla polskich szkó  rednich (M. Wiatr-Kmieciak, S. Wujec,  

 , Warszawa, PWN 2008) tradycyjnie akcentuje wszystkie teksty, bloki gramatyczne, 

s ownictwo i wiczenia, pomimo tego, e za cza si  pe ne nagrania tekstów. Ale, chcia oby 

si  rzec, glottodydaktyka j zyka rosyjskiego dla obcokrajowców ma d ug  tradycj .

Pewn  niedogodno  w korzystaniu z podr cznika Gija mog  stanowi  jego 

rozbudowane rozdzia y, ze stosunkowo du  obj to ci  materia u i bez podzia u na 

mniejsze jednostki lekcyjne. Wydaje si , e zawartego w jednym bloku tematycznym 

materia u nie sposób opanowa  w ci gu jednej, a nawet dwóch lekcji. Nale y zatem 

mie  na wzgl dzie konieczno  jego partycji na mniejsze w tki (cz ci) zarówno 

w p aszczy nie gramatycznej, jak i tekstowej oraz wicze . Zagl daj c do kilku 

podr czników do angielskiego i rosyjskiego, przekona em si  co do zasadno ci podzia u 

wewn trznego du ych jednostek tematycznych na lekcje czy tak zwane „unity”. 

Na zako czenie uwag o pierwszym wydanym w Polsce podr czniku do nauki j zyka 

litewskiego chcia bym wszystkich zainteresowanych gor co zach ci  do korzystania z tej 

z ca  pewno ci  po ytecznej w nauce j zyka pomocy dydaktycznej, która mo e nie jest 

w ka dym aspekcie doskona a, ale za to zrealizowana z pasj  i z zamys em, aby wszyscy 

potencjalni pasjonaci mieli w co „uzbroi  si ”, wyruszaj c w podró  – metaforycznie – 

w g b j zyka litewskiego, oraz realnie – tego ci gle odkrywanego, interesuj cego zak tka 

Europy, jakim jest Litwa.


