
Daniel Słapek
Uniwersytet Wrocławski 
daniel.slapek@uwr.edu.pl

Płynna gramatyka. Wybrane Problemy 
metoDologii i DyDaktyki gramatyki 

języka WłoSkiego

liqUiD grammar: Some ProblemS regarDing 
the methoDology anD DiDacticS  

of italian grammar
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i discuss in the present text are illustrated with examples taken from popular academic grammar 
textbooks written by Polish and italian linguists.
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i.

Już po lekturze przedmowy do sztandarowego tekstu zygmunta 
baumana (Liquid modernity, wydanie polskie: 2006) okazuje się, 

że definicyjne cechy płynnej nowoczesności można z powodzeniem 
wykorzystać w rozmowie na temat gramatyki. nie idzie tu przy tym 
wyłącznie o płynność rozumianą jako zmianę reguł gramatycznych 
w czasie; idzie przede wszystkim o odbiór gramatyk przez użytkow-
ników języka i ewentualne pytania, jakie ich czytelnicy mogą sobie 
i nam – językoznawcom – zadać: W jakim stopniu podręcznik grama-
tyki jest dziś wyznacznikiem norm i punktem odniesienia? czy języ-
koznawca nadal może cieszyć się autorytetem w tej kwestii? okazuje 
się, że uwagi baumana na temat kondycji dzisiejszego społeczeństwa 
można, przynajmniej w części, z powodzeniem wykorzystać w bada-
niach językoznawczych. Przypomnijmy: „niedostatek […] wzorców, 
kodeksów i zasad, których można by przestrzegać, które można uznać 
za punkty orientacyjne i którymi można by się kierować w przyszłości, 
staje się dzisiaj coraz bardziej widoczny” (ivi, s. 14). Podobny brak 
jasno określonych zasad, tj. precyzyjnie sformułowanych reguł grama-
tycznych, coraz częściej zauważalny jest na gruncie języka włoskiego. 

zaznaczyć w tym miejscu należy, że tekst ten nie jest studium 
nad normą językową. jest to raczej refleksja na temat opisu systemu 
językowego oraz eksplikacji reguł gramatycznych w podręcznikach 
gramatyki opisowej języka włoskiego, przede wszystkim z punk-
tu widzenia obcokrajowcy. Przypomnijmy, że system językowy jest 
„abstrakcyjnym intersubiektywnym systemem, wszelkie zaś jego opi-
sy są jedynie przybliżonymi obrazami (modelami)” (bobrowski, 2007, 
s. 510), z kolei norma językowa jest pojęciem węższym niż system. 
W wypadku tej drugiej „nie jesteśmy nawet w stanie podjąć się budo-
wania jej niesprzecznego wewnętrznie całościowego modelu, ponie-
waż z bieżącego oglądu poszczególnych norm środowiskowych wyni-
ka, że to, co jest normatywne w jednej odmianie środowiskowej, jest 
nienormatywne dla innych użytkowników […]” (ibidem). Podręcznik 
gramatyki opisowej powinien zatem przedstawiać jak najszersze spek-
trum owych odmian środowiskowych, aby jego czytelnik miał świa-
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domość, że norma językowa (w sensie wzorca gramatycznego) może 
być zmienna. 

gramatyka opisowa, obok literatury wybranego obszaru języko-
wego i praktycznej nauki języka, jest jednym z podstawowych kursów 
nauczanych na kierunkach filologicznych. Wszystkie zatem progra-
my polskich italianistyk1, których liczba rośnie zresztą z roku na rok, 
mimo generalnie nienajlepszej – by tak rzec – kondycji kierunków hu-
manistycznych oferują kurs gramatyki opisowej, nawet jeśli w bardzo 
zróżnicowanym wymiarze godzin i w odmiennych konfiguracjach te-
matycznych: czy to jako mniejsze bloki odpowiadające poszczególnym 
poziomom opisu języka (fonetyka, morfologia, składnia), czy to jako 
bardziej złożone kursy (np. gramatyka opisowa z elementami gramatyki 
historycznej i kontrastywnej). nauczanie języka włoskiego w Polsce, 
nie tylko na poziomie akademickim, zrodziło zatem potrzebę publi-
kacji – z myślą o rodzimym odbiorcy – podręczników gramatycznych 
w języku polskim. Wśród najpopularniejszych tego typu pozycji wy-
dawniczych przytoczyć należy tu przede wszystkim: Gramatykę włoską 
Witolda mańczaka (1961), Gramatyki języka włoskiego Danieli zawadz-
kiej (1993), bruna Storniego (1993; wpisuję ją do publikacji polskich 
z uwagi na tłumaczenie oraz opracowanie kontrastywne joanny Szy-
manowskiej) oraz mieczysława kaczyńskiego (1996), serię gramatyk 
Stanisława Widłaka: Mała gramatyka języka włoskiego (1997), Formy 
i struktury. System morfologiczny i składniowy współczesnego języka 
włoskiego (1999), Gramatyka języka włoskiego (2002), Formy i Struk-
tury. System gramatyczny współczesnego języka włoskiego (2013)2. jak 

 1 Warto odnotować, że kierunki italianistyczne znajdują się dziś w ofercie dzie-
sięciu wyższych szkół publicznych (są to Uniwersytety: adama mickiewicza w Po-
znaniu, jagielloński, łódzki, mikołaja kopernika w toruniu, Pedagogiczny w kra-
kowie, Szczeciński, Śląski, Warszawski, Wrocławski, a także kolegium języków 
obcych Politechniki Śląskiej) oraz sześciu niepublicznych ośrodków akademickich 
(ateneum – Szkoła Wyższa w gdańsku, Społeczna akademia nauk w Warszawie,  
Uniwersytet SWPS w Warszawie, Wyższa Szkoła filologiczna we Wrocławiu, Wyż-
sza Szkoła Studiów międzynarodowych w łodzi, Wyższa Szkoła Współpracy mię-
dzynarodowej i regionalnej im. z. glogera w Wołominie).
 2 gramatyki Widłaka tworzą serię wydawniczą, w której każda kolejna pozycja 
jest swego rodzaju rozwinięciem i aktualizacją poprzednich (co zresztą podkreśla sam 
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dotąd doczekaliśmy się tylko jednego ujęcia porównawczego autorstwa 
katarzyny kwapisz-osadnik – Podstawowe wiadomości z gramatyki 
polskiej i włoskiej. Szkic porównawczy (2012).

Wspomniane wyżej tytuły, podobnie jak ich włoskie odpowiedni-
ki, mają przede wszystkim charakter normatywny (zaznaczmy tutaj, że 
kodyfikują one tzw. normę kulturalną). jest to uzasadnione rozwiązanie 
dydaktyczne, bo też użytkownicy języka najczęściej sięgają po kom-
pendia gramatyczne w przypadku wątpliwości językowych – oczekują 
wówczas jednoznacznej oceny poprawności danej struktury – lub na 
etapie nauki danego języka obcego – a zatem również w poszukiwaniu 
norm, którymi winni kierować się w przyszłości. nadmierna normatyw-
ność gramatyk włoskich może jednak w pewnych przypadkach utrud-
nić naukę, ponieważ reguły gramatyczne, które odnajdujemy w pod-
ręcznikach, często odbiegają od rzeczywistych zachowań językowych 
mieszkańców Półwyspu apenińskiego. Przypomnijmy, że język włoski 
jest w istocie językiem młodym (w 2011 r., wraz z rocznicą zjednocze-
nia kraju, świętowano symboliczne stulecie języka włoskiego: dopiero 
od wieku ponad połowa Włochów rozumie i używa tzw. standardu języ-
ka włoskiego), a zatem nadal w dużym stopniu jego reguły gramatyczne 
podlegają zmianom i reinterpretacjom (również ze strony językoznaw-
ców), są – zapożyczając raz jeszcze baumanowski epitet – „płynne”. 

ii.

Problemy gramatyk języka włoskiego, które potwierdzić mogą cytowa-
ny „niedostatek wzorów” czy też rozbieżności prezentowanych reguł 
gramatycznych i faktycznego uzusu językowego, to przede wszystkim: 
a) przywoływanie przez gramatyki reguł przestarzałych lub brak omó-
wienia nowych, dopuszczalnych form gramatycznych, b) brak eksplicyt-
nie wyrażonych reguł dla wybranych problemów językowych, c) brak 
omówienia różnic gramatycznych ze względu na społeczne odmiany 
języka, d) brak omówienia problemów gramatycznych, które sprawia-

autor we wstępach do poszczególnych gramatyk). Uznać należy, że ostatnia pozycja 
gramatyczna autora jest opisem najpełniejszym.
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ją trudności obcokrajowcom, e) brak nowych rozwiązań i propozycji 
reguł gramatycznych (nowych kategorii gramatycznych). Problemy te 
spróbuję zilustrować przykładami. nie będzie to przy tym szczegółowa 
analiza językoznawcza, która wymagałaby z pewnością osobnych stu-
diów. jest to raczej zarys najczęściej spotykanych trudności metodolo-
gicznych, z jakimi powinni dziś zmierzyć się językoznawcy italianiści3.

1. gramatyka a uzus: a) formy gramatyczne tradycyjnie uznawane 
za niepoprawne, b) dopuszczalne dziś formy gramatyczne nieomawiane 
przez gramatyki, c) formy, które wyszły z użytku.

1.1. klasycznym już przykładem rozdźwięku między gramaty-
ką a faktycznym zachowaniem językowym Włochów jest zwrot A me 
mi piace (“il più classico dei tabù grammaticali” – jak zauważają Va-
leria Della Valle i giuseppe Patota, 2015, s. 92). błąd polegać ma tu 
na  współwystępowaniu zaimka dopełnienia dalszego w formie akcen-
towanej i nieakcentowanej. (Sam zwrot stał się już swego rodzaju tor-
mentone, niejednokrotnie używanym mniej lub bardziej prowokacyjnie 
przez osoby publiczne; przypomnijmy dla przykładu muzyczny sukces 
lat 60. A me mi piace il mare duetu cochi e renato czy reklamę znanej 
marki kawy, do której zaangażowany został gigi Proietti – „difficile dire 
se la sua espressione soddisfatta proviene più dal bere il caffè che dal 
dire «a me mi»”; ibid.).  

Udowodnić można – jak sądzę – pragmatyczne uzasadnienie po-
dwojonego zaimka: a me mi piace pojawia się wyłącznie w dialogach 
(lub w wypowiedziach, które zakładają dialog i wymianę opinii), w zna-
czeniu per quanto riguarda la mia opinione / se vuoi conoscere la mia 
opinione. W takich kontekstach strukturę tę uznać należy za formę 
eliptyczną zdania Quanto a me, mi piace. nie jest zatem błędna, wręcz 
przeciwnie – niezbędna z punktu widzenia pragmatyki. (Prototypowy 

 3 moje rozważania opieram przede wszystkim na wspomnianych wyżej polskich 
tytułach gramatyk języka włoskiego oraz włoskich podręcznikach gramatycznych, 
których pierwsze edycje ukazały się w latach 80. i 90.: Dardano i trifone, 2006 [1989], 
Sensini, 2011 [1997], Serianni, 1991 [1989]. Pozycje te są nadal często wykorzysty-
wane w nauce gramatyki opisowej na poziomie akademickim; ponadto ich analiza 
może być ciekawa z punktu widzenia tzw. neostandardu języka włoskiego i jego opisu 
w podręcznikach gramatyki. 
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dialog wyglądałby następująco: – Sai, mi piacciono molto i film di Felli-
ni. – Beh, a me, mi piacciono piuttosto i film di Antonioni; pierwszy roz-
mówca nie podwoi zaimka, bo rozpoczyna dialog i nie odwołuje się do 
wcześniej wypowiedzianych kwestii; drugi, chcąc nawiązać do zdania 
kolegi, powie secondo me, se vuoi conoscere la mia… albo a me, mi… 
o redundantnym użyciu formy akcentowanej mówić można tylko wów-
czas, kiedy rozpoczyna podobne dialogi4).

1.2. W ostatnich latach zauważyć można rosnącą tendencję do sto-
sowania czasownika posiłkowego avere przed czasownikami modalny-
mi w miejscu, gdzie spodziewać należałoby się essere. tradycyjna re-
guła gramatyczna brzmi: „l’ausiliare deve essere lo stesso richiesto dal 
verbo all’infinito per le forme composte” (novelli, 2015, s. 114; zatem 
ho mangiato – ho dovuto mangiare, sono andato – sono dovuto andare). 
najnowsze poradniki gramatyczne dopuszczają już obydwa warianty 
w podobnych kontekstach („se il verbo è intransitivo è possibile usare 
anche avere”, ibid.; „se il verbo che segue dovere, potere, volere è in-
transitivo, potete usare sia essere sia avere: «È dovuto partire» / «ha 
dovuto partire»; «È dovuto arrivare» / «ha dovuto arrivare»”, Patola 
i Della Valle, 2015, s. 153). co ciekawe, Silverio novelli dopuszcza 
również alternację avere/essere w konstrukcjach z czasownikami zwrot-
nymi, gdzie zaimek łączy się z bezokolicznikiem: non è voluto alzarsi – 
non ha voluto alzarsi (zob. novelli, 2015, s. 114). 

1.3. za ciekawostkę gramatyczną należy chyba uznać przywołanie 
archaicznych form czasu imperfetto w gramatyce mieczysława ka-
czyńskiego, gdzie czytamy: „jeśli w 1. os. l. poj. chcemy zamiast form 
o końcówkach –avo, –evo, –ivo użyć form przestarzałych o końców-

 4 czym innym byłoby zatem dopuszczenie form tradycyjnie uważanych za nie-
gramatyczne z uwagi na ich wysoką frekwencję (np. coraz częstsze użycie zaimka 
męskiego gli w miejscu żeńskiego le), czym innym uznanie przez gramatyków za 
poprawne form, których użycie znajduje swoje wytłumaczenie, np. z punktu widze-
nia pragmatyki (jak wyżej). Podobny problem odnajdziemy w języku polskim: często 
spotykane pisze w zdaniu Na tablicy ogłoszeń pisze, że zajęcia zaczynają się o godz. 
10:00 uznawane jest za błędne. można by jednak pokusić się o interpretację tej frazy 
w kategoriach metonimii (wykonywanie czynności – efekt czynności), która przecież 
jest dopuszczalnym – i częstym – zjawiskiem w języku polskim.   
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kach –ava, –eva, –iva, musimy dla uniknięcia nieporozumień przed cza-
sownikiem użyć zaimka io” (kaczyński, 1996, s. 185). formy te wyszły 
z użytku i nie należy zalecać ich stosowania, w szczególności osobom 
uczącym się języka włoskiego jako obcego. (Warto, oczywiście, oma-
wiać wszelkie formy gramatyczne, które uczący istotnie może napotkać 
w tekstach. zaciera się tu jednak granica między opisem synchronicz-
nym i diachronicznym języka. Wybór z pewnością będzie zależeć od 
celów, jakim służyć ma gramatyka, i jej ewentualnych adresatów). 

2. brak eksplicytnie wyrażonych reguł dla wybranych problemów 
gramatycznych. 

2.1. z punktu widzenia obcokrajowca niełatwym problemem gra-
matycznym jest kwestia użycia zaimka względnego w formie odmien-
nej il/la quale, i/le quali. może on pojawić się w zdaniach podrzędnych, 
dla których pełni funkcję podmiotu (użycie il quale w funkcji dopeł-
nienia wyszło już z użytku; por.: „il pronome relativo formato da due 
elementi si può usare come soggetto [ma ha tono più sostenuto rispetto 
a che], come complemento oggetto [molto raro e letterario], come com-
plemento indiretto [di uso corrente accanto a cui]”, Dardano i trifone, 
2006, s. 285; albo „[si usano forme variabili] come soggetto e soprattut-
to come oggetto, la forma composta è molto meno comune di che, e co-
munque limitata all’uso scritto formale”, Serianni, 1999, s. 315). błędna 
będzie zatem konstrukcja Il ragazzo il quale vedo…, ponieważ zaimek 
względny zastępuje tu dopełnienie bliższe – vedo il ragazzo (przykład 
zapożyczony ze znanej – i powszechnie używanej w dydaktyce języka 
włoskiego jako obcego – gramatyki katerina katerinova, 1992, s. 80).

Warunek pełnienia odpowiedniej funkcji logicznej nie jest jedynym, 
jaki musi spełnić zaimek względny w zdaniu podrzędnym, by mógł wy-
stępować w formie złożonej (czyli, w istocie, by zaimek che mógł zostać 
zamieniony na jego odmienny ekwiwalent; uczciwie należy również za-
uważyć, że gramatyki włoskie z reguły omawiają ten problem), ponie-
waż il quale (oraz jego forma żeńska i liczba mnoga) może wprowadzać 
wyłącznie zdanie względne apozycyjne (akcesoryczne). Poprawne uży-
cie zaimka można zaprezentować w następujący sposób: a) Il libro che 
vedi sul tavolo è mio (che w funkcji dopełnienia bliższego nie może być 
zastąpione il quale), b) Il libro che è sul tavolo è mio (che pełni funk-
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cję podmiotu zdania podrzędnego; nie jest to jednak zdanie apozycyjne, 
zatem nie można użyć il quale), c) Umberto Eco, che ha scritto diversi 
libri, è italiano (che spełnia obydwa warunki syntaktyczne, poprawne 
będzie zatem zdanie Umberto Eco, il quale ha scritto diversi libri, è ita-
liano; zdanie apozycyjne jest ponadto oddzielone przecinkami). 

3. gramatyka a glottodydaktyka – trudności gramatyczne w na-
uczaniu języka włoskiego. 

3.1. Ważnym problemem gramatycznym z punktu widzenia pol-
skiego obiorcy jest aspekt czasownika (dokonany/niedokonany), które-
go rozróżnienie w czasach przeszłych sprowadza się przede wszystkim 
do wyboru między czasem passato prossimo i imperfetto. czasowniki, 
które w języku polskim nie mają morfologicznego wykładnika aspektu 
(nie tworzą par aspektowych, takich jak zrobiłem – ho fatto i robiłem – 
facevo), sprawiają nam szczególne trudności, np. forma miałem tłuma-
czona może być dwojako: a) Kiedy miałem dziesięć lat, wyjechałem do 
Włoch po raz pierwszy – Quando avevo dieci anni, sono andato in Ita-
lia per la prima volta (aspekt niedokonany), b) Miałem dużo szczęścia 
w grze – Ho avuto molta fortuna nel gioco (aspekt dokonany). 

jak wiemy, imperfetto „przedstawia czynność, która miała miejsce 
w przeszłości, a której przebieg nie został w ściśle określonym czasie 
zakończony (a przynajmniej nie wskazuje na to wypowiedź)” (Widłak, 
2012, s. 185), zaś „passato prossimo ukazuje czynność zakończoną 
w przeszłości, dokonaną […]” (ivi, s. 187). zdaje się, że dodatkowe 
właściwości imperfetto (por. np. kwapisz-osadnik, 2012, s. 81: „im-
perfetto, oprócz informacji dotyczącej aspektu […] i typu czynności 
{czynność powtarzana} […] może mieć funkcję opisową odnoszącą 
się do przeszłości, […], może wyrażać trwanie czynności”) są w istocie 
konsekwencją niezamkniętego przedziału czasowego, w jaki uwikła-
na jest czynność wyrażona czasownikiem. (należałoby w tym miejscu 
zwrócić również uwagę na punt odniesienia wypowiedzi, którego in-
terpretacja wpływa na wybór pomiędzy imperfetto i passato prossimo. 
W zdaniu Miałem rower, ale mi go ukradli, drugi człon sugeruje, że 
interwał czasowy mieć jest zamknięty. mimo to poprawne tłumaczenie 
brzmi: Avevo una bici, ma me l’hanno rubata, ponieważ domyślnym 
momentem odniesienia mogą być okoliczniki takie jak da bambino czy 
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prima – tj. w okresie poprzedzającym kradzież –  lub fraza kiedy byłem 
dzieckiem, a zatem określenia czasu jednoznacznie wskazujące na nie-
dokonany aspekt czynności).

czasy złożone (tempi composti), tj. formy zbudowane za pomocą 
czasownika posiłkowego, wyrażają wyłącznie czynności dokonane. 
Problem ten uwidacznia również kategoria periodo ipotetico, dla któ-
rej tradycyjnie wyróżnia się trzy typy: a) periodo ipotetico della realtà, 
b) della possibilità, c) della irrealtà (por. np. landriani i oglio, 2001, 
s. 347), i odpowiadające im formy gramatyczne; upraszczając: a) pre-
sente + presente (futuro + futuro), b) congiuntivo imperfetto + condi-
zionale semplice; c) congiuntivo trapassato + condizionale composto. 
Szczególnie trudną dla obcokrajowców kategorią jest periodo ipotetico 
misto, która nieregularnie – zdawałoby się – łączy wymienione tryby 
i czasy gramatyczne. 

już samo nazewnictwo kategorii okazuje się mylące, co udowod-
nić można przykładem (być może mało akademickim): Gdyby babcia 
miała wąsy, byłaby dziadkiem – Se la nonna avesse i baffi, sarebbe non-
no. Użyliśmy tu czasów właściwych drugiemu trybowi warunkowemu 
(della possibilità), choć semantyka zdania jednoznacznie wskazuje na 
trzeci typ (irrealtà). Wytłumaczenie odnajdujemy właśnie w interpreta-
cji aspektowej czynności: ponieważ zdanie ma znaczenie atemporalne 
(jest to ogólnie obowiązująca prawda), czasowniki być i mieć użyte są 
w znaczeniu niedokonanym, zatem nie mogą zostać wyrażone czasami 
złożonymi. nie oznacza to przy tym, że niepoprawne gramatycznie by-
łoby zdanie Se la nonna avesse avuto i baffi, sarebbe stata nonno. jego 
interpretacja jest już jednak inna (polskie tłumaczenie brzmiałoby np.: 
Gdyby nasza świętej pamięci babcia miała wąsy, byłaby dziadkiem).

można by bronić interpretacji przykładu z babcią w kategoriach 
drugiego trybu warunkowego, gdybyśmy dodali, że drugi tryb warun-
kowy wyraża również impossibilità nel presente. niestety taka argu-
mentacja również zostanie podważona, ponieważ dla czasowników nie-
dokonanych nie da się odróżnić, czy mowa jest o presente czy passato. 
Użyjemy bowiem identycznych form czasownika w zdaniach: a) Se fos-
si ricco avrei già comprato una casa – presente: gdybym (w ogóle) był 
bogaty (już dawno) kupiłbym sobie dom, b) Se allora fossi ricco, avrei 
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comprato una casa – passato: gdybym wówczas był bogaty, kupiłbym 
sobie dom. jest też trzecia możliwość: c) Se fossi stato ricco, avrei già 
comprato una casa – gdybym (w przeszłości) był bogaty, to byłbym 
już sobie kupił dom (tutaj jednak formy czasu złożonego fossi stato jed-
noznacznie sugerują, że mówiący przestał być bogaty). niezależnie od 
interpretacji czasowej (w sensie chronologii) czasowniki niedokonane 
nie mogą być wyrażone przez czas złożony (tempo composto).

3.2. W zdaniach wyrażających porównania, w których pojawia się 
stopień wyższy lub niższy, drugi element comparatio wprowadzony 
może być przez di lub che, np. Marco è più alto di Maria vs Marco 
è più furbo che intelligente. Wybór między che a di tłumaczony jest 
kategorią morfologiczną, która może znaleźć się po danym elemencie. 
i tak a) che „używane jest, gdy porównuje się dwa przymiotniki (także 
dwa rzeczowniki lub zaimki poprzedzone przyimkiem, dwa czasowniki 
[zdania] lub dwa przysłówki” (Widłak, 2013, s. 96), b) di „używane jest, 
gdy drugim członem porównania (do którego odnosi się ta sama cecha, 
wymieniona przy członie pierwszym) jest rzeczownik lub zaimek (nie 
poprzedzone przyimkiem), lub przysłówek” (ibid.).

identyfikacja kategorii morfologicznej nie jest jednak wystarcza-
jąca do dokonania poprawnego wyboru między che i di. We włoskim 
tłumaczeniu zdania Znam lepiej Włochy niż Polskę – Conosco meglio 
l’Italia che la Polonia, mimo dwu rzeczowników uwikłanych w compa-
ratio użyć należy che (Conosco meglio l’Italia della Polonia tłumaczyć 
należałoby następująco: Znam lepiej Włochy od Polski, gdzie Polska 
byłaby podmiotem – nie w kategoriach analizy logicznej zdania – zna-
jącym Włochy). Przykład ten falsyfikuje regułę opartą na kategoriach 
morfologicznych (reguła nie sprawdza się w syntezie; o czym w dalszej 
części artykułu). okazuje się, że istotnym dla nas kryterium jest liczba 
omawianych właściwości przedmiotu oraz liczba samych przedmio-
tów, które w relację porównania wchodzą: a) w porównaniach jednej 
cechy właściwej dwu przedmiotom użyć należy di, np. Ettore è meno 
bravo di Sofia (przedmioty: Ettore, Sofia, porównywana cecha: bravo), 
b) w porównaniach dwu właściwości przypisanych jednemu przedmio-
towi użyć należy che, np. Luisa è più bella che intelligente (przedmiot: 
Luisa, właściwości: bella, intelligente; w tym przypadku reguła liczby 
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pokrywa się z regułą kategorii morfologicznej: w porównanie uwikłane 
zostały dwa przymiotniki) albo Vedo più ragazzi che ragazze (przedmiot 
porównania: domyślne io, właściwości: vedere ragazzi, vedere ragaz-
ze; w tym przypadku reguła morfologiczna się nie sprawdza, ponieważ 
drugi element porównania – ragazze, tj. rzeczownik – jest w istocie 
strukturą eliptyczną [od vedere ragazze]; reguła jest zatem nadmiernie 
skrótowa, ponieważ nie przewiduje zdań eliptycznych).

elementy podobnej reguły gramatycznej odnajdziemy u kaczyń-
skiego, który sugeruje, że „più che, meno che używa się zamiast più 
di, meno di, porównując: 1. dwie właściwości tego samego przedmio-
tu […], 2. liczbę osób czy przedmiotów lub ilość jakichś substancji” 
(kaczyński, 1996, s. 133). niepotrzebnie – zdaje się – dodaje autor 
w kolejnych punktach kryterium morfologiczne, przez co reguła staje 
się bardziej złożona: „3. czynności wyrażone dwoma czasownikami; 
przykład: Ho più parlato che letto […], 4. aspekty wyrażone dwoma 
przysłówkami; przykład: I nostri hanno combattuto più valorosamente 
che felicemente” (ibid.). W obu przypadkach przedmiot uwikłany w po-
równanie jest jeden (w przykładzie 3: io, w  przykładzie 4: i nostri), zaś 
jego właściwości są dwie (odpowiednio: parlare i leggere, combattere 
valorosamente i combattere felicemente; w przykładzie 4 porównania 
dotyczną zdań, z których drugie jest eliptyczne; por. wyżej). 

4. nowe propozycje kategorii gramatycznych.
4.1. gramatyki włoskie wyróżniają tradycyjnie cztery rodzaje oko-

licznika miejsca. W zależności od stosunku czynności lub stanu do miej-
sca, o którym w zdaniu jest mowa, wyróżnia się zatem: a) grupę oko-
liczników statycznych: tutaj klasyfikowane jest complemento di stato 
in luogo (oznacza miejsce, w którym dokonuje się czynność, np. Siamo 
in classe), oraz b) grupę okoliczników wyrażających ruch, w której od-
najdziemy odpowiednio: complemento di moto a luogo (miejsce, ku któ-
remu czynność jest skierowana, np. Vado a casa), complemento di moto 
da luogo (miejsce, w którym czynność ma swój początek, np. Marco 
esce di casa) oraz complemento di moto per luogo (tj. ruch przez miej-
sce, np. Il treno passa per Roma). Podział ten sugerowany jest zarówno 
przez włoskie gramatyki di consultazione (zob. np. Dardano i trifone, 
2006, s. 114–115), polskich autorów (kaczyński, 1996, s. 341–343; Wi-
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dłak, 2012, s. 263–264), jak i podręczniki do nauki gramatyki włoskiej 
wykorzystywane w szkołach włoskich na wszystkich poziomach eduka-
cji (por. np. landriani i oglio, 2001, s. 179–185).

Podział ten okazuje się niewystarczający dla poprawnej interpreta-
cji przykładów, takich jak: Abbiamo viaggiato per tutta l’Italia, Gli an-
geli volano nel cielo, Ha girato per il mondo. Punkt, w którym czynność 
się rozpoczyna lub kończy, nie znajduje się poza miejscem, o którym 
w zdaniu jest mowa, zatem elementy te nie mogą być intepretowane 
jako complemento di moto per luogo (co sugerują przywołane wyżej 
gramatyki). możliwości wyrażenia ruchu w stosunku do określonego 
miejsca przedstawiam w tabeli poniżej. analizowane przykłady wpisują 
się w ostatnią kategorię – moto in luogo. 

a) moto a luogo b) moto da luogo c) moto per luogo d) moto in luogo

Piąty okolicznik miejsca, tj. complemento in luogo circoscritto, 
odnalazłem jedynie w gramatyce marcella Sensiniego (2011, s. 460). 
oprócz oczywistych semantycznych motywacji tej kategorii jej wyróż-
nienie ma także bardzo konkretne skutki gramatyczne, czego Sensini już 
nie zauważa. otóż czasowniki wyrażające ruch, takie jak camminare czy 
viaggiare, odmieniają się z posiłkowym avere, ponieważ łączą się tylko 
z complemento di moto in luogo; z kolei czasowniki takie jak volare czy 
correre, którym towarzyszyć może okolicznik miejsca typu moto a luogo 
oraz moto in luogo, wymagają różnych czasowników posiłkowych, wła-
śnie w zależności od wyrażonego w zdaniu okolicznika. W przypadku 
moto in luogo (lub braku okolicznika miejsca) jest to czasownik avere, 
w innym przypadku użyć należy czasownika essere. regułę tę ilustrują 
następujące zdania: a) Queste persone si ricordano di aver giocato a pal-
lone per la strada e corso nei parchi e di essere stati all’aperto più di qu-
anto si faccia oggi / E io quando sono uscito da scuola sono corso subito 
da don Pietro il tabaccaio, b) Quattro brasiliani ospitati da una fami-
glia della parrocchia Madonna della Perseveranza sono volati in Terra 
Santa. / Il Pkz 2 è considerato il primo elicottero che abbia volato nei 
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cieli di guerra (przykłady zaczerpnięte z corpusu ItTenTen2010 systemu 
Sketchengine; na temat Se zob. np. kilgarriff et al., 2014).

można, rzecz jasna, zgodnie z zasadą ekonomii myślenia rozwa-
żać zasadność wprowadzenia kolejnej kategorii do skomplikowanej już 
typologii włoskich okoliczników. W mojej ocenie jest to uzasadnione, 
ponieważ brak complemento di moto in luogo odczuwany jest przez sa-
mych studentów, którym trudności sprawia analiza zdań zawierających 
tego typu okolicznik.  

4.2. kolejnym przykładem ciekawych problemów gramatycznych 
są podrzędne zdania pytajne zależne (subordinata interrogativa indiret-
ta, np. Mi ha chiesto se volevo venire con lui al cinema), które zgodnie 
z definicją „wyrażają w sposób pośredni, w uzależnieniu od zdania nad-
rzędnego, pytanie lub wątpliwość” (Widłak, 2010, s. 383). otóż ta „wąt-
pliwość” właśnie budzić może i nasze wątpliwości. zilustrujmy to na 
dwóch przykładach: a) Non so se Maria sia già arrivata – tu istotnie 
pojawia się wątpliwość, o której świadczy choćby użycie trybu con-
giuntivo (polskie tłumaczenie brzmiałoby: Nie jestem pewien, czy Maria 
już przyjechała), b) Non so se Maria è già arrivata, które nie wyraża 
wątpliwości, a niewiedzę mówiącego (tłumaczenie w tym przypadku 
jest inne: Nie wiem, czy Maria już przyjechała). oba zdania mogą być 
interpretowane jako dopełnieniowe (subordinata oggettiva; por. So che 
Maria è già arrivata), dodatkowo przykład a) można by nazwać ogget-
tiva dubitativa, ale nie interrogativa indiretta. 

W przypadku zdań pytajnych zależnych gramatyki podają ponadto 
listę elementów, od których zdania te zależą. Wśród czasowników wpro-
wadzających interrogativa indiretta znajdziemy zatem takie czasowni-
ki, jak: domandare, chiedere, informarsi. Dziwić powinny nas jednak 
przykłady takie jak narrare, raccontare (ibid.), czy spiegare, rispondere 
(np. landriani i oglio, 2001, s. 303; por. Widłak, s. 383). nie widzę 
uzasadnienia, dla którego zdanie Mi ha risposto che non verrà con noi 
(landriani i oglio, ibid.) należałoby uznać za zdanie pytajne zależne5.   

 5 na poziomie składni ciekawym problemem są również kategorie hybrydowe – 
subordinate ibride, np.: Lo hannno aiutato cosicché possa risolvere il suo problema 
można by, w takiej optyce, interpretować jako okolicznikowe skutku i sposobu jedno-
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iii.

autorom gramatyki winny przyświecać trzy podstawowe zasady 1) gra-
matyka powinna opierać się na statystyce, tj. frekwencji użycia okre-
ślonych struktur gramatycznych, 2) synteza jest sprawdzeniem analizy, 
3) gramatyka ma rozpatrywać jak najwięcej faktów językowych (ce-
chy te podał Witold mańczak w Problemach językoznawstwa ogólnego, 
1996). W przypadku gramatyk opisowych języków obcych, tj. prze-
znaczonych dla nierodzimego użytkownika języka, pamiętać należy 
ponadto o potencjalnych problemach wynikających z interferencji. 
i tak, (1) statystyka pozwoli ocenić, które – niezauważane w grama-
tykach tradycyjnych – struktury coraz częściej pojawiają się w uzusie 
językowym, a zatem – czego można się chyba spodziewać – wkrótce 
zostaną omówione również w podręcznikach gramatycznych (struktu-
ry rzadsze będą, rzecz jasna, mniej zalecane; dla j. włoskiego za przy-
kład niech nam posłuży wybór czasownika posiłkowego avere/essere 
w czasie przeszłym wraz z czasownikiem modalnym); (2) gramatyka 
dla obcokrajowców powinna operować wyłącznie tą terminologią języ-
koznawczą, która pozwala na syntezę danej struktury językowej, tzn. – 
w tym wypadku – na konsktrukcję poprawnego tekstu, w którym dana 
struktura występuje6. rzecz jasna terminy gramatyczne winny zostać 
wprowadzone expressis verbis, jeśli mają szczególne znaczenie w nauce 
danej struktury (np. w języku włoskim odróżnić należy zdania względne 
akcesoryczne od restryktywnych: rozróżnienie to pozwala na poprawne 
użycie odmiennych form zaimka względnego), 3) gramatyka ma roz-
patrywać jak najwięcej faktów językowych: idzie tu nie tylko o – zdaje 
się oczywiste – wykorzystanie obszernych korpusów języka włoskie-

cześnie. za taką interpretacją przemawia choćby złożony spójnik z inkorporowanym 
elementem così, tj. ‘tak’, ‘w taki sposób, że’. Przykład zaczerpnięty został z gramatyki 
landriani i oglio (2001, s. 328), gdzie ilustruje kategorię subordinata consecutiva. to, 
oczywiście, kwestia do dalszych rozważań i studiów gramatycznych. 
 6 Przytoczę w tym miejscu słowa mańczaka: „lingwiści, którzy analizują teksty, 
nie powinni się w nich doszukiwać nic innego, jak tylko tych składników, które są 
niezbędne do ich syntetyzowania, a rezultaty swoich analiz powinni kontrolować za 
pomocą syntez” (ivi, s. 140). 
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go, które pozwolą na odpowiednio udokumentowaną analizę języko-
znawczą, ale przede wszystkim o zróżnicowanie korpusu ze względu 
na odmiany języka, aby proponowane reguły gramatyczne w istocie do-
tyczyły wszystkich jego wariantów, tj. wariantów: a) diachronicznych: 
gramatyki włoskie często zapominają o wskazaniu struktur językowych 
i reguł już nieproduktywnych, np. zaimek względny il quale nie jest dziś 
używany w funkcji dopełnienia bliższego; b) diatopicznych: zaciera się 
np. różnica między czasami passato prossimo i remoto w zależności od 
regionu Włoch, c) diamezycznych: język mówiony i pisany nierzadko 
rządzą się odmiennymi regułami, np. włoskie „d” eufoniczne w piśmie 
pojawia się tylko przy powtórzeniu tej samej samogłoski, w mowie jego 
użycie jest zdecydowanie częstsze (jego użycie zależy ponadto od re-
jestru); d) diafazycznych: odmienne będą zatem formy grzecznościo-
we i tzw. zaimki allokutywne uwikłane w różne konteksty, i wreszcie 
d) diastratycznych: np. wymiana zaimka osobowego „gli” na „ci” po-
jawia się tylko w rejestrze niskim – czego nie zauważa żadna bodaj 
gramatyka włoska dla obcokrajowców. 

rzecz jasna należy wyraźnie oddzielić gramatyki opisowe języka 
włoskiego pisane z myślą o natywnym użytkowniku języka od pod-
ręczników przeznaczonych dla osób, które języka włoskiego dopiero 
się uczą. gramatyki dla obcokrajowców muszą z oczywistych wzglę-
dów koncentrować się na normie kulturalnej odmiany języka włoskiego 
(o czym wspomniałem również w pierwszej części tekstu) i z reguły 
nie poruszają problemów typowych dla kursów akademickich, takich 
jak np. składnia włoska. Przedstawione tu rozważania dotyczą gramatyk 
akademickich właśnie, do tego gramatyk kierowanych do studentów ita-
lianistyki poza granicami Włoch, których założenia i cele powinny być 
inne. jak sądzę, po polskie tytuły, które wymieniłem we wstępie, nie 
sięgają uczestnicy kursów językowych, lecz przede wszystkim studenci 
filologii oraz osoby o zdecydowanie zaawansowanych kompetencjach 
językowych (domyślić się można, że sami autorzy do takich osób przede 
wszystkim kierowali swoje teksty, o czym świadczyć może akademic-
ki, by tak rzec, podział omawianych problemów na fonologię/fonetykę, 
morfologię, słowotwórstwo i składnię; zob. kaczyński, 1996, kwapisz-
-osadnik, 2012, Widłak, 2010, 2013, zawadzka, 1993). Są to pozycje 
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o tyle szczególne, że łączyć powinny cechy gramatyki normatywnej 
(tj. cechy właściwe w głównej mierze gramatykom dla obcokrajowców) 
oraz gramatyki opisowej (a zatem cechy właściwe podręcznikom kiero-
wanym dla użytkowników natywnych). 

tematy poruszone w zasadniczej części tekstu ilustrować mają jedy-
nie pewne trudności gramatyki włoskiej i, choć przedstawiają również 
autorskie propozycje gramatyczne, mają przede wszystkim uzmysłowić 
problemy samej metodologii i dydaktyki gramatyki, przede wszystkim 
z punktu widzenia językoznawców i odbiorców podręczników grama-
tycznych poza granicami Półwyspu apenińskiego. 
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Streszczenie: reguły gramatyczne języka włoskiego wciąż podlegają zmianom i reinterpretacjom. 
niniejszy artykuł ma na celu omówienie wybranych problemów języka włoskiego z puntku widzenia 
metodologii nauczania gramatyki. nie jest to studium nad normą językową, lecz raczej refleksja 
nad tworzeniem reguł gramatycznych i ich eksplikacją w podręcznikach gramatyki opisowej języka 
włoskiego pisanych z myślą o obcokrajowcach. 

Problemy, jakie napotkać mogą czytelnicy gramatyk włoskich, to m.in.: przywoływanie 
reguł przestarzałych lub brak omówienia nowych, dopuszczalnych form gramatycznych (a zatem 
rozbieżności między normą gramatyczną a uzusem językowym), brak eksplicytnie wyrażonych 
reguł dla wybranych problemów językowych, brak omówienia różnic gramatycznych ze względu 
na społeczne odmiany języka, czy też brak stosownych komentarzy dla problemów gramatycznych 
sprawiających trudności obcokrajowcom. Spróbuję zaproponować pewne rozwiązania metodologiczne 
oraz nakreślić cechy gramatyki (podręcznika) na poziomie akademickim, które podobne problemy – 
przynajmniej w pewnym stopniu – pomogą przezwyciężyć.  omawiane w tekście kwestie zilustrowane 
są przykładami zaczerpniętymi z popularnych akademickich gramatyk języka włoskiego autorstwa 
polskich i włoskich językoznawców. 

Słowa kluczowe: gramatyka języka włoskiego, reguły gramatyczne, dydaktyka gramatyki  


