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Abstrakt  

Temat artykułu „Policentryzm w języku i jego relewancja w pro-
cesie dydaktycznym na przykładzie języka niemieckiego jako ob-
cego” nawiązuje do potrzeb w zakresie analizy roli wariantów ję-
zyka niemieckiego w trakcie procesu dydaktycznego i akwizycji. 
Globalizacja obejmuje intensyfikację społecznych (politycznych, 
ekonomicznych i kulturalnych) relacji na poziomie światowym. 
Globalizacja wpływa także na dydaktykę języka obcego na 
wszystkich jej poziomach, tak więc konieczne jest teoretyczne 
opracowanie dotyczące tychże skutków na edukację. Z drugiej 
strony perspektywa istnienia języków, odmian i wariantów re-
gionalnych języka niemieckiego skłania do podjęcia trudu wpro-
wadzenia materiału dydaktycznego, który zawiera elementy 
owych regionalizmów. Tak rozumiany język regionalny jest 
obecny zarówno w powszechnym, standardowym użyciu, jak 

i w języku specjalistycznym. Tylko zwrócenie uwagi na złożo-
ność i szeroką obecność zjawiska daje gwarancję, że nauczany 
język nie będzie martwy lub sztuczny, pozbawiony lokalnego 
kontekstu kulturowego. W ten sposób można przyczynić się do 
promocji wariantów języka, zainteresować nimi studentów filo-
logii, a w konsekwencji ochronić i rewitalizować te formy, które 
zagrożone są wymarciem.  

Słowa kluczowe: odmiany narodowe języka niemieckiego, za-
chowanie dziedzictwa kulturowego, dialektologia, nauka języka 
regionalnego 
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Abstraсt  

The article entitled “Polycentrism in language and the relevance 
in the didactic process on the example of German as a foreign 
language” is an analysis of the role of variants of the German 
language in teaching and aquisition process. Globalisation in-
cludes intensification of social (political, economical and cul-
tural) relations on a worldwide level. Globalisation also influ-
ences language education on the all levels, so it is necessary to 
theoretically elaborate a problem of globalisation impact on ed-

ucation. From the other side, a perpective of existence of lan-
guages, varieties and local speech variants of the German lan-
guage disposes to make an effort to implement teaching material 
which includes the regionalisms. What is interesting, this can 
be found not only in the standard language. In the article, the 
author shows these differences with regard to the both: stand-
ard language and language for specific purposes. The purpose 
of language teaching at any stage of education is developing 
communication competence of learners. If student has a better 
understanding of how dialect works, he would probably be less 
inclined to make negative judgments about speakers of different 
dialects. It is fundamental to understanding the communica-
tion. This in turn may indirectly inspire actions aimed at pro-
moting of teaching local dialects, appreciating the regional 
speech varieties, changing the social perception of dialects by 
means of the both formal and informal education, and finally – 
revitalizing the dialects, that are the least known and hardly 
ever used. 

Key words: German dialectology, preserving intangible cultural 
heritage, dialect, language teaching 

Proces dydaktyczny języka niemieckiego jako obcego 
praktycznie na każdym etapie edukacyjnym zasadza się 
zwykle na nauczaniu ujednoliconego języka standardo-

wego (deutsche Standardsprache). Dzieje się to za przy-
czyną związku, jaki istnieje pomiędzy przedmiotem pozna-

nia (określonym konwencją, pozwalającą na zaspokajanie 
potrzeb komunikatywnych wszystkich warstw społecznych 
na obszarze krajów niemieckojęzycznych), a faktem, że 

proces akwizycji struktur języka wymaga czasu, który 
przeznaczony zostaje na ich automatyzację. Z tego względu 
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już opanowanie standardowej odmiany języka w stopniu 

pozwalającym na komunikację jest wyzwaniem w obliczu 
wielu obowiązków zawodowych i prywatnych, którym musi 
sprostać każdy uczący się języka. Poza tym do niedawna 

(jeszcze do lat 80. XX wieku) język niemiecki uważany był 
za monocentryczny. Zatem wzorzec poprawności leksykal-

nej, gramatycznej i ortofonicznej, który w zasadzie odbiega 
od realiów, był wyznacznikiem tego, co określone zostało 
w podstawie programowej i programach nauczania. Można 

zadać pytanie, czy policentryzm języka niemieckiego jest 
tematem bardziej zasadnym do analiz niż policentryzm in-

nych języków europejskich? Odpowiedź na nie może być 
twierdząca, bo zgodnie z faktami historycznymi (Szulc: 
1999, 13),  

formowanie się narodu niemieckiego – jak również pozo-
stałych narodów niemieckojęzycznych – przebiegało w spo-
sób niejednokrotnie bardziej złożony niż w większości in-
nych krajów na naszym kontynencie. 

Autor podkreśla także, że:  

odmiany języka sięgają korzeniami sytuacji językowej 
w średniowiecznej Rzeszy niemieckiej, gdzie wyjątkowo 
silny partykularyzm dzielnicowy sprzyjał nie tylko dość du-
żemu zróżnicowaniu dialektalnemu, lecz przyczynił się 
również do powstania znacznie zróżnicowanych odmian re-
gionalnych. Niektóre z nich, w takich krajach jak Austria, 

Szwajcaria, Luksemburg czy Liechtenstein, przekształciły 
się w czasach nowożytnych w osobne odmiany narodowe 
(Szulc: 1999,12). 

Czym jest ów wariant ponadnarodowy i ponadregio-
nalny, którego uczą się uczniowie? Termin deutsche Stan-
dardsprache oznacza makrojęzyk, który jest złożony z co 
najmniej trzech wariantów standardowych, wywodzących 

się z dialektowych odmian języków zachodniogermań-
skich. Zamiast pojęcia ‘wysokoniemiecki’ (Hochdeutsch), 
co rozumie się przez odmianę standardową, można używać 

terminu ‘język dialektów zachodnioniemieckich’. Do takich 
natomiast należy język niemiecki, jidysz, luksemburski 

i etnolekt wilamowicki.  
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Wprawdzie nabywanie kompetencji językowych nie 

musi wiązać się z koniecznością zgłębiania się w genezę 
odmian narodowych języka, ale w obliczu faktu, że prze-
prowadzona próba w Instytucie Filologii Germańskiej Uni-

wersytetu Gdańskiego, na grupie 100 studentów II roku 
studiów licencjackich stacjonarnych wykazuje, że nawet 

studenci filologii germańskiej nie utożsamiają języka jidysz 
z językiem germańskim (według wstępnych danych jedynie 
23% respondentów wskazało pozytywnie na tę zależność). 

Zasadne jest, by uczący się języka niemieckiego jako ob-
cego zdawali sobie sprawę z faktu, że Hochdeutsch nie jest 

językiem wyżyn społecznych, jak zwykło się sądzić, lecz po 
prostu ludów określonych regionów germańskiego teryto-
rium (wynik próby to 41%).  

Analiza wyników skłania do wniosków, że prawie 60% 
studentów rozumie termin Hochdeutsch jako język sce-

niczny (Bühnensprache), podczas gdy już sama nazwa 
deutsch nawiązuje do staropruskiego określenia teuta, 
czyli zbiorowiska, ludu, plemienia (Szulc: 1999, 39) i tylko 

w pewnym zakresie rozumie się jako język literacki. Mó-
wiąc o statystykach próby, warto także wspomnieć o bada-

niach Berend/Komlosi (Neuland: 2006, 164), w których 
pytano uczących się języka niemieckiego (w wieku od 26 
do 53 lat) o kilka podstawowych faktów związanych z od-

mianami języka i terminami takimi jak Dialekt, Hochspra-
che, Jugendsprache, österreichisches Deutsch, historischer 

Wortschatz. Z nich wynika fakt, że uczniowie są świadomi 
różnorodności językowej w obszarze języka niemieckiego, 

ale że tę wiedzę nabyli dopiero na etapie studiów (82%). 
Nawiązując do historii, warto wspomnieć, że o pań-

stwie Franków można było mówić jako o zbiorowości lud-

ności wieloetnicznej i wielojęzykowej. Miało to związek ze 
współistnieniem na jednym terytorium z ludnością pocho-

dzenia romańskiego, a odrębne dialekty (Szulc: 35) two-
rzyły trudną barierę językową pomiędzy ludnością germań-
ską i romańskojęzyczną, co było jednym, aczkolwiek nieje-

dynym z powodów rozpadu państwa Karola Wielkiego, 
który w konsekwencji doprowadził do podziału monarchii 
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na trzy części. Można także zaryzykować stwierdzenie, że 

nawet czas powstania Rzeszy Niemieckiej (umownie od 911 
roku) także nie służył centralizacji językowej, gdyż księ-
stwa feudalne charakteryzowały się dość dużą autonomią, 

co sprzyjało powstawaniu wielu dialektów na dość rozle-
głym terytorium niemieckojęzycznym. 

Obecna sytuacja geopolityczna tworzy pozór, jakoby 
wszystkie kraje, o których zwykliśmy mówić jako niemiec-
kojęzyczne, posługiwały się językiem standardowym Hoch-
deutsch. Należy być świadomym że: 

do lat 80. ubiegłego wieku odmianę języka używaną na ob-
szarze Niemiec uważano za wzorcową i jedynie normotwórczą. 
Miało to bezpośredni wpływ na sposób nauczania języka nie-
mieckiego jako języka obcego, m.in. w Polsce, gdyż w procesie 
dydaktycznym odnoszono się jedynie do realiów społeczno-
politycznych i gospodarczych Niemiec. Nawet na studiach 
germanistycznych rzadko omawiano odmiany języka nie-
mieckiego używane w pozostałych krajach niemieckojęzycz-
nych, jak Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein. 
W ogóle natomiast nie mówiono na nich o niemczyźnie uży-
wanej w Belgii Wschodniej i Tyrolu Południowym we Wło-
szech. Różnice w odmianach języka niemieckiego uwidacz-
niają się na każdej płaszczyźnie języka: fonetycznej, morfolo-
gicznej, składniowej, leksykalnej, a nawet pragmatycznej. Co 
ciekawe, dotyczą one nie tylko języka standardowego (Ge-
samtsprache), lecz także języka specjalistycznego (Fachspra-
che) (Kubacki: 2006, 163). 

Kubacki mówi o odmianach narodowych, ale różnorodność 
uwydatnia się także na płaszczyźnie regionalnej. Szulc 
(1999: 54) kategoryzuje regionalizmy według znanego już 

kryterium: dialekty dolnoniemieckie (Niederdeutsche Dia-
lekte) oraz dialekty wysokoniemieckie (Hochdeutsche Dia-

lekte). Konsekwencją zmiany na początku lat 90. XX wieku 
było dookreślenie w podstawie programowej i programach 
nauczania istotnych faktów z zakresu wiedzy o odmianach 

narodowych języka niemieckiego (Varietät, Existenzform 
der Sprache). Niestety nie można tego samego powiedzieć 

o regionalizmach w języku, choć pozostaje mieć nadzieję, 
że i to ulega powolnym przemianom, czego dowodem może 
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być materiał DAF Kompakt z serii dla dorosłych na pozio-

mie A2, który wskazuje na specyfikę dialektu Kölsch. Róż-
nice na wielu poziomach między mową np. w północnych 
Niemczech, a w Bawarii są tak daleko idące, że sprawności 

(Fähigkeiten) na poziomie Standardsprache mogą okazać 
się niewystarczające. Mieszkaniec Hamburga, nawet roz-

mówca ojczystojęzyczny, może mieć problem z dekodowa-
niem komunikatu, który został wysłany przez Bawarczyka 
(stąd w programach telewizyjnych reportaże opatrzone są 

napisami na tzw. pasku, czyli deskrypcją lub wersją tekstu 
przełożoną na Hochdeutsch).  

Można przyjąć, że z tego faktu wynika kilka implika-
cji, które dają przyczynek do rozważań. Analizy języko-
znawcze na ten temat poczynili m.in. U. Ammon, W. Pol-

lak, R. Muhr oraz R. de Cillia. Z polskich językoznawców, 
którzy podjęli się zbadać zjawisko, należy zapewne wymie-

nić A. Szulca, W. Sadzińskiego czy S. Firyn. Owa norma 
językowa w przypadku języka niemieckiego ma, jak twier-
dzi Szulc (1999:19), przyjęte normy poprawnościowe, które 

mają związek z układem zachowań językowych, warunku-
jących zgodną z oczekiwaniem społecznym formę wypowie-

dzenia. Z tego faktu wynika podział na języki narodowe re-
gionu krajów niemieckojęzycznych. Powiązania między ję-
zykiem a otoczeniem są skorelowane z rozumieniem 

układu jakim jest język – naród – państwo. Do takich od-
mian narodowych należy zaliczyć (por. de Cillia: 2006, 51; 
Clyne: 1995, 20): (1) odmianę niemiecką (deutschlän-
disches Deutsch, Bundesdeutsch, Binnendeutsch), (2) od-
mianę austriacką (österreichisches Standarddeutsch) oraz 

(3) odmianę szwajcarską (Schweizerhochdeutsch). Nato-
miast różnice językowe – zresztą nie tylko w odniesieniu do 

warstwy leksykalnej – odróżniające użycie niemczyzny 
w tych trzech krajach niemieckojęzycznych określa się od-

powiednio terminami: teutonizmy (Teutonismen, Deu-
tschlandismen, Bundesgermanismen), austriacyzmy (Au-
striazismen) i helwetyzmy (Helvetismen) (por. Pollak: 1994, 

12; Meyer: 2006, 16; Firyn: 2012, 51-52). 
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To właśnie owa warstwa leksykalna staje się na poziomie dy-
daktycznym najważniejszą i prawie zawsze jedyną płaszczy-
zną analiz, jeśli mowa o świadomym nabywaniu kompetencji 
językowej odmiany narodowej (Kubacki: 2006, 167):  

Z reguły wiedza polskich germanistów o austriackiej od-
mianie języka niemieckiego ogranicza się do poznania za-
ledwie kilku austriacyzmów z zakresu języka standardo-

wego, np. styczeń: Jänner (AT) – Januar (DE), luty: Febrer 
(AT) – Februar (DE), w tym roku: heuer (AT) – dieses Jahr 

(DE), lub z zakresu języka specjalistycznego, a zwłaszcza 
słownictwa gastronomiczno-kuchennego, np. pomidory: 
Paradeiser (AT) – Tomaten (DE), ziemniaki: Erdäpfel (AT) – 

Kartoffeln (DE). 
Wydaje się, że polityka autorów materiałów dydak-

tycznych, ale i twórców dokumentów europejskich, wspie-
rających proces nauczania języków obcych (CEFR, ESOKJ, 
EPLTE oraz Autobiography of Intercultural Ecounters – 

dokument Rady Europy dookreślający zasadnicze ramy 
edukacji interkulturowej) jest spójna i dążąca do propago-
wania treści makro- i mikroregionów w procesie dydak-

tycznym. W podręcznikach do nauki języka (dostosowa-
nych do aktualnej podstawy programowej), przeznaczo-

nych zarówno do dydaktyki szkolnej, jak i kursowej, wska-
zuje się na różnice leksykalne tak, jak wskazano powyżej 
(m.in. mowa tu o wydawnictwach Klett, Wsip, Hueber i in-

nych). Modeluje się materiał dydaktyczny także w taki spo-
sób, by dyferencja rozumiana była na płaszczyźnie kultu-

rowej. Jednostki lekcyjne zachęcają np. do podróży do 
Wiednia (np. Daf – Kompakt wyd. Klett) i zwiedzania inte-
resujących miejsc. Częstą praktyką jest także wzbogacanie 

treści o teksty biograficzne na temat znanych i zasłużo-
nych kulturze czy nauce Austriaków, takich jak: księż-
niczka Sisi (Magnet), W. A. Mozart (Magnet), czy S. Freud 

(Em). Zazwyczaj materiały dydaktyczne są wkomponowane 
w treści podręcznika i ćwiczeń, choć z pewnością coraz wię-

cej na rynku wydawniczym tytułów, które nawiązują do 
terminu Landeskunde, oznaczającego zbiór informacji i za-
dań dotyczących kultury i języka obszaru DACH-Länder 
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(Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein). W za-

kresie tych materiałów zdecydowanie przeważają pozycje 
opisujące elementy kultury Niemiec (jak Wissen Lande-
skunde Deutschland – Macmillan). 

Oprócz powyższych różnic leksykalnych autorzy pod-
ręczników dość często koncentrują się na zjawiskach kul-

tury i ich przejawach w języku. Formy powitań czy aspek-
tów nawiązujących do funkcjonowania w obszarze życia to-
warzyskiego, jak np. Servus (AT) zamiast Hallo (D), Küß die 

Hand – całuję rączki, gnädige Frau – łaskawa pani, Habe 
die Ehre – mam zaszczyt, Grüß Gott – szczęść Boże (cha-

rakterystyczne dla Austrii). Niestety w materiałach dydak-
tycznych bardzo rzadko spotkać można treści informujące 
o różnicach w zakresie zjawisk morfologicznych (por. Ku-

backi 2011a, 213), takich jak użycie rodzajnika określo-
nego przed imionami i nazwiskami osób, np. der Hans, der 
Herr Müller, celownika zamiast dopełniacza po przyimku 

wegen – z powodu i do stosowania form zdrobniałych two-
rzonych przy pomocy sufiksu -l i erl, np. Hunderl – piesek, 

Dirndl – młoda dziewczyna. Ponadto różnice dotyczą także 
użycia innego rodzaju gramatycznego, np. SMS: das SMS 
(AT) – die SMS (DE), e-mail: das E-Mail (AT) – die E-Mail 

(DE), któremu towarzyszy czasami ucięcie podstawy sło-
wotwórczej rzeczownika, np. der Akt (AT) – die Akte (DE). 
W Austrii częściej tworzy się liczbę mnogą rzeczowników 

z przegłosem, np. samochody: Wägen (AT) – Wagen (DE), 
kołnierze: Krägen (AT) – Kragen (DE), oraz w inny sposób 

i częściej łączy się leksemy w złożenia za pomocą interfiksu 
-(e)s- oddzielającego człon określany od określającego, np. 
ruch kolejowy: Zugsverkehr (AT) – Zugverkehr (DE), egza-

min wstępny: Aufnahmsprüfung (AT) – Aufnahmeprüfung 
(DE), sąd 2. instancji: Landesgericht (AT) – Landgericht 

(DE). Aleksander Szulc (1999, 185) podaje, iż interfiks -
(e)s- w austriackich złożeniach rzeczownikowych jest bar-
dziej produktywny niż w odmianie wewnątrzniemieckiej. 

Wydaje się, że także na studiach filologicznych różnice 
na płaszczyźnie morfologicznej czy fonologicznej nie są 
zbyt szeroko omawiane. Tutaj braki obserwuje się nie tylko 
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w zaniedbaniu odmiany austriackiej, ale każdej innej od-

miany narodowej języka niemieckiego. U podstaw tego 
faktu może leżeć niedostateczna liczba godzin dydaktycz-
nych lub zbytnia koncentracja na zagadnieniach języko-

znawstwa ogólnego lub modułach praktycznej nauki ję-
zyka rozumianego jako Hochdeutsch. Wydaje się, że należy 

dołożyć starań, by proces nauki szerzej uwzględniał od-
mianę austriacką języka niemieckiego, gdyż jak ocenia 
Szulc (1999, 166): większość Austriaków posługuje się na 

co dzień dialektem (49%) lub językiem potocznym (49%), 
natomiast zaledwie 2% używa języka standardowego, tzw. 

Hochdeutsch.  
Język niemiecki w Szwajcarii występuje zasadniczo 

w dwóch odmianach. Pierwsza z nich (Hochdeutsch) jest 

rozumiana jako język obcy i nauczana w systemie szkol-
nym. Druga funkcjonuje w przestrzeni społecznej i tak bar-

dzo odbiega od odmiany standardowej, że bywa niezrozu-
miała zarówno przez rodowitych Niemców, jak i Austria-
ków. Wydaje się, że można przychylić się do tezy Sieben-

haar i Wyler (1997, 9-10), którzy określają tę sytuację po-
jęciem dyglosji (Diglossie), czyli posługiwania się przez spo-

łeczność dwoma językami:  

In einer Sprachgemeinschaft werden zwei Formen der glei-
chen Sprache verwendet, eine hochsprachliche und eine 
volkssprachliche, und jede Sprachform hat unterschiedliche 
Geltungsbereiche. Dabei sind die Sprachformen immer deut-

lich voneinander unterschieden, Misch- und Übergangsfor-
men gibt es kaum. Deutschschweizern ist immer bewusst, 
welche Sprachform sie verwenden. Wenn sie in bestimmten 
Situationen zur Hochsprache wechseln (wechseln müssen), 
so wird das auch meist thematisiert. Ein allmähliches Hin-
übergehen vom Dialekt in die Hochsprache gibt es nicht. 

Drugi, regionalny wariant nazywa się Schwytzerdütsch 

i także on podlega kolejnym podziałom na języki mikrore-
gionów. Warto nadmienić, że posługują się nim wszystkie 
warstwy społeczne i wiekowe. Jako relewantne dla procesu 

nauczania należy uznać, że Szwajcarzy nie przyjęli nie-
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mieckiej świadomości ponadnarodowej, a Hochdeutsch za-

adaptował się jedynie jako literacki język pisany. Stąd 
można uznać, że język mówiony jest kompletnie różny od 

standardowej odmiany nauczanej poza Szwajcarią 
w szkole czy na kursach. Między gwarami Schwy-
zertüütsch istnieją znaczne różnice. Należą do nich gwary 

obszaru dolnoalemańskiego (Bazylea), górnoalemańskiego 
(większość terytorium Szwajcarii z odrębnymi w Bernie 

i Zürychu) oraz wysokoalemańskiego (wschodnia część 
kantonu Valais, Oberland i wschodni kanton Fryburg).  
Studenci II roku studiów stacjonarnych, o których wyżej 

była mowa, podjęli próbę identyfikacji odmiennej leksyki 
regionalizmów szwajcarskich i wynik próby plasował się 

w okolicy 40% poprawności.  
Dodatkowo istotną kwestią poza płaszczyzną leksy-

kalną jest odmienność w sferze fonetyczno-fonologicznej, 

co wpływa na jakość rozumienia ze słuchu. Przykładem 
jest fakt, że wielu gwarach szwajcarskich bardzo często za-
nika nieakcentowane e:  

 ich habe gefunden – i ha gfunde 

oraz, że z niemieckiego ei powstaje i: 

 gleich – glych 

jak też fakt, że z „eu” tworzy się ü (niewykształcenie gło-

skowej dyftongizacji) 

 freundlich – fründlich 

 Feuer – Füür 

 Steuer – Stüür (Lenkrad)  

Choć to tylko wybrane przykłady różnic w wariancie, 

stanowią zobrazowanie problemu z punktu widzenia po-
trzeb glottodydaktycznych. Uczniom warto unaocznić rela-
cję niemiecki – szwajcarski właśnie na takich wybranych 

przykładach i zachęcić do dalszych, bardziej wnikliwych 
analiz:  
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 Wir gehen einkaufen – Mer gönd go ychaufe.  

 Wir gehen heute im Restaurant essen. – Mer gönd hüt 
im Restooràà go ässe.  

 Ich gehe spazieren – I gaa go spaziere.  

Ostatnim językiem narodowym terytorium krajów 
niemieckojęzycznych jest język Liechtensteinu. W związku 

z tym, że językiem urzędowym i zgodnie z konstytucją księ-
stwa jest język niemiecki, można sądzić, że przynajmniej 
w tym przypadku odmiana Standard okaże się być funk-

cyjna. Nic bardziej mylnego. Otóż mimo faktu, że po-
wierzchnia kraju nie przekracza 160 km2, a liczba obywa-

teli sięga kilkudziesięciu tysięcy – okazuje się, że posługują 
się oni niemal 11 wariantami dialektalnymi. Dodatkowo 
warto wspomnieć, że respondenci podali w ankiecie przy-

puszczenia, jakoby język funkcjonujący na tym terenie jest 
tożsamy ze Schweizerdeutsch (65%). Tu jednak korzyścią 

w rozumieniu funkcyjności może okazać się fakt nieistnie-
nia na terytorium Liechtensteinu mniejszości narodowych 
(w rozumieniu Konwencji ramowej o mniejszościach naro-
dowych – ang. Framework Convention for the Protection of 
National Minorities), co oznacza, że przynajmniej wyuczony 

wariant standardowy zawsze okaże się przydatny jako na-
rzędzie komunikacji dla języka urzędowego (co nie jest cha-

rakterystyczne dla innych krajów niemieckojęzycznych).  
Powyższe rozważania potwierdzają fakt, że język nie-

miecki nie jest językiem jednolitym, co stwarza pretekst do 

tego, aby proces nauczania języka niemieckiego jako ob-
cego po części uwzględniał te warianty (jeśli nie regionalne, 

to choć odmiany narodowe). Pozostaje zadać pytanie, czy 
zaniedbania, o których mowa, mają swoje continuum 
także w braku dbałości o wiedzę pozajęzykową, interkultu-

rową? Błażek (171) przytacza ważne badania wskazujące, 
że w grupie nauczycieli i nauczycielek języka niemieckiego, 
która została poproszona o samoocenę wiedzy w kilku ob-

szarach związanych z interkulturowym obrazem Polski, 
Niemiec i innych krajów Niemieckojęzycznych, najsłabiej 

prezentuje się owa trzecia płaszczyzna. Warto zauważyć, że 
ankieta w skali od 0 do 4.0 nie reprezentowała kompetencji 
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językowej respondentów w obszarze niemieckim Hochdeu-
tsch versus odmiany narodowe, zatem trudno stwierdzić, 
jak owa niżej oceniona wiedza, o której mowa, przekłada 

się na nieznajomość różnorodności językowej. Ciekawy wy-
daje się fakt, że nauczycielki najsłabiej oceniły swoją wie-
dzę w zakresie znajomości specyfiki poszczególnych grup 

społecznych na terytorium krajów niemieckojęzycznych in-
nych niż Niemcy, co może także świadczyć o tym, że temat 

regionalizmów nie został na etapie edukacji odpowiednio 
przepracowany. 

W odniesieniu do Wiedza o 

Niemczech 

Wiedza o 

Polsce 

Wiedza o innych 

krajach niemiec-

kojęzycznych 

najnowszej historii 3.07 3.32 2.04 

geografii i polityki 3.17 3.40 2.18 

grup społecznych 2.86 3.43 1.99 

sposobu zachowania 3.85 3.96 2.54 

jedzenia i picia 3.59 3.86 2.43 

kultury młodzieży 3.18 3.59 2.17 

systemu kształcenia 3.54 3.88 2.31 

obyczajów i obrzędów 3.71 3.91 2.41 

turystyki 3.50 3.69 2.75 

literatury 3.62 3.71 2.46 

kultury wysokiej 2.87 3.05 2.14 

religii 3.35 3.71 2.37 

Wnioski, jakie płyną z powyższych rozważań, są na-

stępujące: poza przygotowaniem uczących do rozwijania 
kompetencji językowej w zakresie języka standardowego, 
należy dołożyć starań, by ów proces sprzyjał zbliżaniu się 

do kompetencji rodzimego użytkownika, a więc do jego tzw. 
nativeness criterion, a z tym wiąże się konieczność zapo-
znawania ich z regionalnymi wariancjami i rozwijania 

umiejętności kolokacyjnej (Komorowska 2006b). W innym 
wypadku będziemy mieli do czynienia z typem nauczania 

tzw. języka w funkcji lingua franca, który w uzusie będzie 
reprezentował rodzaj interakcji wolnej od kultury regional-
nej, a nawet kultury w ogóle.  
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