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Deutsche Sprache, schwere Sprache – mówi znane powiedzenie. To samo doty-
czy naukowego języka niemieckiego, który dla wielu osób uczących się języka 
niemieckiego jest szczególnie skomplikowany. Na temat pisarstwa akademic-
kiego można odnaleźć wiele opracowań (por. Becker 2000; Beinke, Brinkschul-
te, Bunn, Thürmer 2016; Böglin 2012; Brunner, Knitel, Resinger 2015; Fischer 
2015; Götter 2016; Krämer 2009; Meier 2015; Moll, Thielmann 2016; Rothstein, 
Stark 2016; Träger 2016). Recenzowana książka wyróżnia się spośród innych 
tym, że jest napisana bardzo przejrzyście i jest spójna terminologicznie. Nie za-
wiera dywagacji naukowych odnoszących się do różnych stylów, ale skupia się 
na jak najbardziej zwięzłym przedstawieniu słownictwa, które będzie stanowić 
warsztat każdego germanisty – studenta lub młodego naukowca. 

Książka Lesława Cirki pod tytułem Nützliche Wendungen für das Fach Aka-
demisches Schreiben ukazała się w roku 2019 w Oficynie Wydawniczej Atut  
− Neisse Verlag. Autor od czterdziestu lat jest czynnym pracownikiem nauko-
wym oraz dydaktycznym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. Prowadzi także zajęcia z pisarstwa akademickiego, a jego książka 
jest ukoronowaniem wieloletnich doświadczeń z tego zakresu.

Autor we wprowadzeniu zaznacza, że w przygotowaniu listy wyrażeń, któ-
re stanowią materiał egzemplifikacyjny omawianego tomu, brali udział stu-
denci pierwszego roku studiów magisterskich Instytutu Filologii Germańskiej 
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Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy uczestniczyli w zajęciach na temat pisar-
stwa akademickiego prowadzonych przez profesora Lesława Cirkę. 

Omawiana praca jest poświęcona aspektom tzw. niemieckiego języka nauko-
wego, który według autora jest odmianą języka niemieckiego (Varietät des Deut-
schen, por. Cirko 2019: 10). Cirko pisze o swojej książce, że jest ona poradnikiem, 
jak powinno się pisać teksty naukowe. Docelowo publikacja jest skierowana do 
młodych polskich germanistek i germanistów, którzy tworzą swoje pierwsze tek-
sty naukowe (prace seminaryjne, dyplomowe) oraz do osób piszących w języku 
niemieckim, dla których nie jest on językiem ojczystym.

Właściwą część publikacji rozpoczyna rejestr kolokacji werbalnych. Autor 
wyjaśnia to pojęcie jako wyrażenia, których centralnym elementem jest czasow-
nik (das Verb – tłumaczenie tu i w całym tekście – K.S.). Lista wyrażeń zbudo-
wana jest w taki sposób, że przy każdym czasowniku centralnym (czasowniki zo-
stały podane w porządku alfabetycznym) znajdują się jego najczęstsze kolokacje. 
Przy wyrażeniu widnieje także numer strony, na której można odnaleźć omówio-
ne wyrażenie użyte w konkretnym zdaniu. Autor prezentuje łącznie 143 koloka-
cje werbalne, np.: abgrenzen [odgraniczać] etwas von etwas [coś od czegoś] (por. 
Cirko 2019: 15). Rozdział kończy wykaz jedenastu fraz przedstawiony w takiej 
samej formie, w jakiej zostały zaprezentowane kolokacje werbalne, np.: in An-
lehnung an (akk) / daran [w oparciu o (biernik) / o to] (por. Cirko 2019: 27). Tak 
przejrzyste zaprezentowanie kolokacji werbalnych jest szczególnie wartościowe.

W kolejnym rozdziale autor przybliża czytelnikowi kolokacje nominalne 
w niemieckim języku naukowym. Są to wyrażenia, których centralnym członem 
jest rzeczownik (das Nomen). Sposób przedstawienia całej listy kolokacji nomi-
nalnych jest taki sam, jak w przypadku kolokacji werbalnych. Autor przedstawia 
111 kolokacji nominalnych oraz numery stron, na których podaje przykłady ich 
użycia w tekście, np.: Gesetz ein – prüfen [reguła rodzajnik nieokreślony ein – 
sprawdzić]. W tym przypadku również przedstawienie alfabetycznego spisu kolo-
kacji nominalnych ułatwia czytelnikowi odszukanie konkretnego sformułowania.

Dalsza część książki skupia się na przedstawieniu przydatnych wyrażeń 
w postaci listy fraz wraz z ich użyciem w konkretnym zdaniu. Listę poprzedza 
jasno sformułowane wyjaśnienie zastosowanych skrótów (x – oznaczenie oso-
by, y – oznaczenie nie-osoby/przedmiotu/rzeczy, z – oznaczenie obszaru badań /  
przekonania). Lista fraz wraz z przykładami jest przedstawiona w porządku alfa-
betycznym. Przy każdej frazie widnieją zdania, w których została ona użyta, np.: 
fraza x/y geht von der Ausnahme aus, dass… [x/y wychodzi z założenia, że…] 
jest zastosowana w przykładzie Viele Forscher gehen von der Ausnahme aus, 
dass der Schwede kein Wort Deutsch versteht [Wielu badaczy wychodzi z zało-
żenia, że Szwed nie rozumie żadnego słowa po niemiecku] (por. Cirko 2019: 47).  
Lista fraz używanych w naukowym języku niemieckim jest bardzo bogata i wy-
nosi aż 289 jednostek. Każdą frazę ilustruje kilka różnych przykładów. Na uwagę 
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zasługuje opatrzenie problematycznych/trudniejszych przykładów przypisami, 
w których autor szczegółowo wyjaśnia konkretne użycie.

Pracę wieńczy spis literatury, która jest zalecana w celu pogłębienia wiedzy 
w zakresie pisania naukowego w języku niemieckim.

Książka autorstwa Lesława Cirki pt.: Nützliche Wendungen für das Fach 
Akademisches Schreiben jest bardzo dobrą pomocą naukową nie tylko dla stu-
dentów piszących swoje pierwsze prace zaliczeniowe lub dyplomowe, ale tak-
że dla młodych naukowców, którzy w swoich publikacjach chcieliby poszerzyć 
zasób słownictwa charakterystycznego dla prac naukowych. Informacje zawar-
te we wprowadzeniu i opisie treści książki dają czytelnikom spore nadzieje na 
wartościową i pomocną lekturę. Bardzo rzetelnie przygotowany materiał został 
przedstawiony w szczególnie przejrzysty sposób, dzięki czemu książka nie nudzi 
i spełnia swoją funkcję dydaktyczną, jaką jest poszerzenie słownictwa o niemiec-
ką leksykę typową dla języka naukowego. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, 
że każde wyrażenie zostało uzupełnione o przykłady, dzięki którym potencjalny 
czytelnik-autor nie ma wątpliwości dotyczących użycia wyrażenia/frazy w kon-
kretnym kontekście. 

Można stwierdzić, że lektura omawianej książki powinna być obowiązko-
wa dla każdego studenta filologii germańskiej oraz dla osób chcących poszerzyć  
zasób słownictwa w zakresie naukowego języka niemieckiego i udoskonalić 
umiejętności pisarstwa naukowego.
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