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Rozwijanie kompetencji literackiej – teksty prozatorskie 
na zajęciach języka polskiego jako obcego 

Kompetencja literacka a kompetencja językowa oraz kompetencja 
komunikacyjna 

Kompetencja l i t e r a ck a  stanowi, według J. Sławińskiego, jeden z trzech składników 
kultury literackiej. Pierwszym jest wiedza na temat dokonań literackich, drugim – gust. 
Kompetencja literacka to znajomość zbioru reguł stworzonych na podstawie wypowie-
dzi już istniejących, która umożliwia nosicielom danej kultury literackiej produkowa-
nie i rozumienie nowych wypowiedzi. Autor podkreślił twórczy wymiar kompetencji 
literackiej, defi niując ją jako zdolność pozwalającą posługiwać się zdobytym doświad-
czeniem literackim w sytuacjach, gdy trzeba przyjąć lub odrzucić taką możliwość ko-
munikowania, której doświadczenie nie zawiera (por. Słownik terminów literackich, 
1998: 253). Defi nicja ta zawiera kilka istotnych spostrzeżeń – kreatywność, umiejętność 
przenoszenia doświadczenia i komunikowanie się oraz ważną uwagę o tym, że kompe-
tencja literacka jest wtórna w stosunku do kompetencji językowej. 

Kompetencję ję z ykową  zaś Słownik terminów literackich określa za N. Chom-
skim jako uwewnętrznioną znajomość języka, którą posiada jego rodzimy użytkownik. 
O kompetencji językowej mówiącego świadczy jego zdolność do rozumienia i tworze-
nia nieograniczonej liczby zdań w danym języku, objawia się zaś ona poprzez perfor-
mancję, czyli wykonanie aktu mowy (zob. Słownik terminów literackich, 1998:  253).

Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego A. Szulca również szczegółowo 
opisuje kompetencję językową. Jest ona sumą umiejętności językowych, jaką dysponuje 
na danym etapie uczący się języka. W zależności od stopnia jego opanowania wyróżnia 
się następujące podtypy kompetencji językowej – kompetencję gramatyczną oraz lek-
sotaktyczną. W ujęciu pragmatycznym kompetencja komunikacyjna jest równoznaczna 
z kompetencją językową, oznacza ona bowiem, że uczący się języka obcego jest w sta-
nie podjąć interakcję językową w zależności od sytuacji, w jakiej się znajduje (por. 
A. Szulc, 1984: 115).

Kompetencję komu n i k a cy jn ą  Podręczny słownik językoznawstwa stosowane-
go określił natomiast jako najwyższy typ kompetencji językowej zakładający u użyt-
kownika języka umiejętność zachowania językowego w sposób adekwatny do sytuacji 
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pozajęzykowej. Oczywiście niezbędnym warunkiem uzyskania kompetencji komuni-
kacyjnej jest posiadanie kompetencji gramatycznej oraz leksotaktycznej. Kompetencja 
komunikacyjna zakłada opanowanie reguł używania języka, czyli skonwencjonalizo-
wanych wypowiedzi językowych determinowanych konkretną sytuacją – powitanie, 
pożegnanie i tym podobne (zob. A. Szulc, 1984: 116).

Pora więc się zastanowić, jaki jest związek pomiędzy kompetencją komunikacyjną 
a kompetencją literacką? 

R. Carter określił kompetencję literacką jako umiejętność rozpoznawania, na czym 
polega literackość, wrażliwość na organizację języka tekstu, zdolność umiejętnej ana-
lizy strukturalnej języka, rozumienia cech literackich, spontaniczne ich wyznaczenie 
oraz określanie, czy dane cechy są obecne w tekście (por. R. Carter, 1986: 110–111). 

Jednak, by w pełni zrozumieć i określić, czym jest kompetencja literacka w wypadku 
czytania literatury w języku obcym, musimy spojrzeć na problem jeszcze z innej strony.

J. Spiro szczegółowo opisała kompetencję literacką w języku obcym. Zależy ona 
od kompetencji językowej – nie można bowiem docenić tekstu bez docenienia języka, 
w którym został napisany. Autorka dostrzegła oczywistą zbieżność między kompetencją 
literacką a kompetencją komunikacyjną. Tak jak w kompetencji komunikacyjnej uczą-
cy się jest w stanie dokonać generalizacji i stworzyć unikatową, natychmiastową odpo-
wiedź, wykorzystując wyuczone wcześniej wzory, tak kompetentny czytelnik doceni 
znany tekst i będzie umiał przenieść uogólnienia z jednego kontekstu i tekstu na inne, 
nieznane. Zatem kompetentny czytelnik to taki, który potrafi  działać zgodnie z oczeki-
waniami kontekstu i jednocześnie nie boi się przełamywać schematów, odgadując inten-
cje autora, włączając przy tym poznane wcześniej strategie (J. Spiro, 1991: 18).

J. Spiro wyróżniła sześć modeli czytelników, których można kształcić w procesie 
nauczania z wykorzystaniem literatury na zajęciach. W wypadku sprawności czytania 
w języku obcym interesujące są dwa zaproponowane przez nią modele – model 4., tak 
zwany świadomy czytelnik, kiedy w procesie kształcenia zwracamy uwagę na świa-
domość literacką i niezależność w czytaniu, oraz model 6., tak zwany kompetentny 
użytkownik języka, gdy w procesie kształcenia rozwijamy świadomość językową, a li-
teraturę traktujemy jako język w użyciu (J. Spiro, 1991: 18).

Nauczyciel języka obcego musi więc w taki sposób konstruować zajęcia z wyko-
rzystaniem tekstu literackiego, by pogodzić i zbliżyć do siebie niemożliwe: tradycyjne 
podejście do literatury z należnym jej szacunkiem, gdy celem nadrzędnym jest zdo-
bywanie wiedzy, oraz drugie podejście, które traktuje literaturę jako język w użyciu, 
narzędzie, za pomocą którego kształci się i rozwija sprawności. J. Spiro przedstawiła tę 
koncepcję w postaci schematu.

Literatura – sacrum – cel – wiedza
(Jak sprawiam, że wiedza literacka jest interesująca?)

↓   ↑
Literatura – język w użyciu – cel – sprawności
(Jak rozwijam świadomość języka w kontekście?)

Rysunek 1. Literatura w nauczaniu języka
Źródło: na podstawie J. Spiro (1991: 20).
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Łączenie wiedzy i sprawności na zajęciach autorka sama określiła jako niełatwe 
partnerstwo, ale jednak możliwe do osiągnięcia (por. J. Spiro, 1991: 20). Zaproponowa-
ny przez nią schemat pokazuje, że wiedza ma znaczenie także w modelu opartym na 
kształceniu sprawności.

Określając kompetencję literacką i kompetentnego czytelnika, autorka podkreśliła 
istotę dialogu z tekstem i twórcze operowanie strategiami. Charakteryzując zaś kompe-
tencję literacką i modele jej kształcenia, zaprezentowała dwa modele – pierwszy, trak-
tujący ją globalnie, oraz drugi, dzielący kompetencję na komponenty, których się uczy 
i które się testuje.

W pierwszym przypadku, gdy kompetencję literacką traktujemy globalnie, infor-
muje nas ona o ogólnej świadomości literackiej czytelnika, przejawia się w zdolności 
poprawnego odpowiadania na wszystkie cele językowe tekstu, jest widoczna w zdol-
ności empatii w stosunku do tekstu, czyli porównywaniu literatury z własnymi do-
świadczeniami. Ujmowana w taki sposób kompetencja literacka to zdolność analizy 
i dawanie odpowiedzi tekstowi, umiejętność osadzenia go w szerszym kulturowym 
kontekście i wreszcie radość z obcowania z literaturą. J. Spiro zaznaczyła, że nasuwają 
się także wątpliwości, gdy tak ujmujemy kompetencję; niektóre pojęcia są bowiem zbyt 
pojemne i stwarzają możliwość indywidualnych interpretacji (jak na przykład uczyć ra-
dości z obcowania z literaturą?). Poza tym każdy nauczyciel ma prawo do innej koncep-
cji kompetencji oraz – co wydaje się jednym z najważniejszych elementów w wypadku 
nauczania języka obcego – dla czytelnika literatury w drugim języku takie defi nicje 
nie dostarczają precyzyjnych informacji na temat języka jako jednego z komponentów 
kompetencji literackiej. 

Podzielny sposób traktowania kompetencji jest przydatny w nauczaniu języka ob-
cego. Uczymy wówczas studentów identyfi kowania sprawności, które mogą być sto-
sowane w innych tekstach, a przez to uczymy także strategii. Kompetentny czytelnik, 
mając wyselekcjonowany klucz, może go dowolnie stosować i modyfi kować przy okazji 
innych tekstów. W wypadku kompetencji literackiej podzielonej na komponenty, prio-
rytetem staje się identyfi kowanie sprawności, które mogą być uogólnione i zastosowa-
ne w innych tekstach. Każdy tekst jest unikatowym zbiorem zasad i wzorów, a więc 
zadanie nauczyciela polega na tym, by tak rozwijać sprawność czytania, aby nauczyć 
studentów stosowania różnych strategii, żeby mogli w przyszłości sami ocenić, jaką 
strategię w danym przypadku wybrać. Autorka zaznaczyła, że dzielenie kompetencji li-
terackiej na sprawności też ma swoje wady – może czasami zagrażać sprawności literac-
kiej oraz odzierać tekst z literackości, więc tym większa odpowiedzialność spoczywa 
na nauczycielu, który zawsze przed przystąpieniem do pracy powinien wyszczególnić 
najważniejsze sprawności, jakie można kształcić i testować za pomocą danego tekstu 
(por. J. Spiro, 1991: 44–45).

M. Hawkey i L. Galal-Rezk w artykule z 1991 roku również zwróciły uwagę, że 
kompetencja literacka jest częścią kompetencji komunikacyjnej, w której skład wchodzą 
także: kompetencja lingwistyczna i kulturowa. Nauczyciel języka obcego musi więc się 
skupiać na wszystkich trzech. Autorki przywołały defi nicję kompetencji literackiej Ale-
xa Rogera, według którego kompetencja literacka to zdolność czytania utworu poprzez 
włączenie koniecznego domysłu oraz rozumienia, w jaki sposób działa zasada dyskursu 
i jak go odgadywać. Kompetencja ta działa tak samo jak kompetencja komunikacyjna 
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– czytelnik musi odpowiedzieć tekstowi, podjąć z nim dialog, a charakter interakcji jest 
wyjątkowy i niepowtarzalny. Autorki przedstawiły także defi nicję niekompetentnego 
czytelnika, przywołując opinię J. Cullera z 1975 roku, który tak go scharakteryzował 
– ktoś niezorientowany w konwencji, kto, chociaż zna język, w którym jest zapisany 
tekst, nie umie zrozumieć powiązań między zdaniami i wyrazami (por. M. Hawkey, 
L. Galal-Rezk, 1991: 84).

G. Lazar także wielokrotnie podkreślała, że gdy traktujemy tekst literacki jako przy-
kład języka w użyciu, musimy na zajęciach rozwijać kompetencję literacką za pomocą 
specjalnych strategii, gdyż nie pojawi się sama. Podobnie jak J. Spiro, G. Lazar twierdziła, 
że należy wcześniej sporządzić listę sprawności, które można kształcić przy użyciu tekstu. 
Określiła również, jaka jest różnica między studiowaniem literatury, kiedy poziom kom-
petencji literackiej już na początku jest wysoki, oraz studiowaniem literatury traktowanej 
jako tekst autentyczny podczas uczenia się języka obcego (por. G. Lazar, 1993: 34).

Jaki fragment prozy będzie odpowiedni?

G. Cook w swoich rozważaniach z 1986 roku skupił się na tym, w jaki sposób właś-
ciwie dobrać fragment tekstu, tak zwany wyimek, by nie zafałszować przedstawionej 
rzeczywistości. Stosowanie fragmentów tekstów literackich musi być według niego 
bardzo dokładnie przemyślane. Jako przykład źle dobranego wyimka podał fragment 
opowiadania Śmierć ze zbioru Dublińczycy J. Joyce’a zamieszczonego w podręczniku 
do nauki języka angielskiego dla Włochów. Celowo wybrał go spośród innych zawar-
tych w książce, by pokazać, jak dyskurs literacki może tracić swe znaczenie i nabywać 
nowego, fałszywego. Podczas badania wziął pod uwagę metodę analizy stylistycznej 
H. Widdowsona – w której skupiamy się na interpretacji oraz na kodach – co znaczą, 
jak i dlaczego znaczą?

W tym celu ustalił najpierw defi nicję tego, czym jest tekst, a czym jest fragment. 
Tekst to według niego określona liczba zdań połączona wzajemną kohezją, gdzie jeden 
element jest interpretowany przez inny, w następnym zdaniu. Wyimek – fragment może 
być częścią tekstu sztucznie wydzieloną albo dla cytatu, albo – by badać spójność. 
Może więc wówczas wystąpić zjawisko fałszywej faktury tekstu. Nie chodzi tu o zmia-
nę zdań pod względem gramatycznym, ale o to, że sam tekst rzadko bywa nietknięty 
pod względem semantycznym. W konsekwencji może więc dojść do interpretacji frag-
mentu w oderwaniu od całości. Czytelnik, konfrontując się z fragmentem, traktuje go 
jako całość. Nieadekwatność wyboru fragmentu wspomnianego opowiadania z Dubliń-
czyków polegała na tym, że całość stanowiła cykl 15 opowiadań, które kolejno konfron-
towały ze sobą młodość i dojrzałość. Każde z nich stopniowo przechodziło od młodości 
– niedojrzałości do starości – dojrzałości; obserwowaliśmy proces w trakcie czytania 
całości. W ostatnim opowiadaniu Joyce pokazał różnicę między życiem a śmiercią. 
Fragment z opowiadania Śmierć łączył wszystkie problemy i właśnie dlatego taki wy-
bór był błędny – powodował uproszczenie oraz spłycenie tematu. Cook wymienił więc 
kryteria, jakie powinien spełniać wybierany fragment – wyimek, by był użyteczny 
z pedagogicznego punktu widzenia na zajęciach języka obcego.
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Musi być dobrany w taki sposób, by nie powodował fałszywych „konsystencji” 
tekstu oraz interpretacji.
Powinien być bardziej wprowadzający w problem niż konkludujący – tych frag-
mentów należy przy wyborze unikać.
Należy bardzo dokładnie sprawdzić ilość aluzji w wybranym fragmencie – po-
winny być ostrzeżeniem, zwłaszcza na niższych poziomach.
Fragmenty, które mają swój wewnętrzny nastrój, powinny być częściej brane pod 
uwagę niż te, których nastrój ma związek z całym tekstem.
Należy unikać fragmentów, które peryferyjnie są związane z głównymi bohate-
rami.
Lepsze są fragmenty, w których rzadziej występują odwołania do całości tekstu.
Należy unikać tekstów o zbyt dużych odstępstwach od reguł gramatycznych 
i leksykalnych, chyba że mamy studentów bardzo zaawansowanych i szczególnie 
zainteresowanych (por. G. Cook, 1986: 152–164).
Wartość literacka nie powinna być głównym kryterium doboru. Trudno ją jedno-
znacznie ocenić, zwłaszcza w oderwaniu fragmentu od całości.

Na temat kryteriów doboru tekstów pisał także Ch. Brumfi t (1986). Zwrócił on uwa-
gę, że uczenie literatury studentów obcojęzycznych częściowo powinno się opierać na 
zasadach uczenia literatury w języku rodzimym. Podkreślił jednak, iż bardzo ważne 
jest stosowanie odpowiednich strategii w trakcie zajęć czytania w języku obcym, na 
przykład rozwijanie u studentów umiejętności generalizowania na podstawie danych 
z tekstu oraz na podstawie tego, co ze sobą wnoszą – ich tradycji literackiej oraz własne-
go doświadczenia. Wymienił także, jakimi kryteriami należy się kierować przy doborze 
tekstów na zajęcia. Podobnie jak inni badacze zwrócił uwagę, że trudność językowa nie 
jest najważniejszym i jedynym kryterium ograniczającym. Oto lista najważniejszych 
kryteriów doboru tekstu według Ch. Brumfi ta:

Poziom językowy może być zmierzony przez formy leksykalne, jednak trzeba 
pamiętać także, że tekst łatwy pod względem słownictwa może być trudny pod 
względem literackim.
Poziom kulturoznawczy – teksty mogą być bliższe lub dalsze oczekiwaniom kul-
turowo-socjalnym w wypadku różnych grup uczących się języka i czytających 
tekst.
Długość – to w dalszym ciągu bardzo ważne kryterium i istotny wskaźnik peda-
gogiczny.
Rola/funkcja pedagogiczna – książka może być wybrana i czytana w związku ze 
współczesnym wydarzeniem.
Reprezentacja gatunkowa – jeśli kurs skupia się na czytaniu, nie będziemy wów-
czas trzymali się kurczowo zasady wyboru wyłącznie krótkich opowiadań.
Status klasowy – niektóre teksty mogą wymagać więcej. Pokonywanie trudności 
podczas czytania utworów dawniejszych to pokonywanie trudności w ogóle (por. 
Ch. Brumfi t, 1986: 190).

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jak dobierać fragmenty prozy na zajęcia języka polskiego jako obcego 
(poziomy B1–B2 oraz C1–C2)

O tym, że na zajęciach języka obcego warto wykorzystywać teksty literackie oraz że 
należy je stosować razem z innymi tekstami autentycznymi, pisało wielu nauczycieli 
oraz badaczy. Pomysł narodził się wraz z rozwojem lingwistyki tekstu, zwanej również 
tekstologią, która tekst literacki traktowała jako cząstkę komunikacyjną i przykład ję-
zyka w użyciu. W takim ujęciu tekstu literackiego możemy – podczas czytania – podjąć 
z nim dialog – dyskurs. Został przecież napisany w określonym celu i dla określonego 
odbiorcy, zawiera pierwiastek intencjonalny. Takie ujęcie pomaga nauczycielom roz-
wijać u uczących się języka obcego kompetencję komunikacyjną oraz literacką. Przy 
dobrym opracowaniu strategii można prowokować studentów, by w trakcie czytania 
powstawał dyskurs, a uczący się udzielali tekstowi unikatowych odpowiedzi. Dobrym 
ćwiczeniem wprowadzającym w tajniki wykorzystywania i włączania odpowiednich 
strategii w trakcie czytania na początkowym etapie nauczania (poziom A1–A2) jest 
między innymi ćwiczenie na łączenie rozsypanych podpisów z odpowiednimi ilustra-
cjami – proste rozpoznawanie różnych rodzajów dyskursu. Przydatne jest także ćwicze-
nie na wewnętrzną spójność narracyjną tekstu – układanie zdań w odpowiedniej kolej-
ności. Takie banalne z pozoru zadania stanowią doskonałe preludium do trudniejszych 
ćwiczeń na wyższych poziomach.

Oto kilka propozycji tego, w jaki sposób wykorzystywać teksty prozatorskie na zaję-
ciach jpjo, jaki fragment może być adekwatny oraz jak za pomocą właściwie dobranych 
wyimków uczyć studentów strategii i trenować ściśle powiązane ze sobą kompetencje. 
Fragmenty zostały dopasowane tak, aby ich interpretacja nie dawała fałszywego obrazu 
całości poszczególnych utworów.

Na poziomie B1 dobrym pomysłem może się okazać łączenie ze sobą dwóch różnych 
tekstów, na przykład fragmentu z opowiadania Dom dzienny, dom nocny O. Tokarczuk 
oraz recenzji fi lmowej fi lmu D. Kędzierzawskiej Pora umierać. Oba teksty są utrzy-
mane w podobnym klimacie i dotyczą podobnych problemów – ciekawej i pięknej na 
swój sposób starości – będą więc punktem wyjścia do dyskusji na temat: Jak stara jest 
starość? lub Czy starość może być piękna? Możemy pomóc studentom odczuć problem 
i poprosić ich o przyniesienie fotografi i dziadków, scharakteryzowanie ich, powiedze-
nie, czy i w czym są do nich podobni? 

Ćwiczenie
W podanym fragmencie przez pomyłkę zostały połączone dwa różne teksty – recenzja 
fi lmowa i fragment opowiadania O. Tokarczuk, proszę je rozdzielić.

Wszystko wokół granej przez nią bohaterki wydaje się szpetne, pozbawione klasy i zasad. Była 
drobna, całkiem siwa, brakowało jej zębów. A jednak to nie ona jest intruzem w świecie młodych, 
przeciwnie – na tle jej kruchej urody, delikatności i gracji inni wydają się jakby spotworniali. 
Jej skóra – pomarszczona, sucha i ciepła. Ona jedna na swoim miejscu jest jedynym właściwym 
elementem tego świata. Wiem to, bo pocałowałyśmy się na przywitanie, nawet niezdarnie przy-
tuliłyśmy się do siebie i poczułam jej zapach – wysuszonej na siłę wilgoci. W fi lm o żegnaniu 
się z życiem Szafl arska tchnęła więcej energii, niż można znaleźć w niejednej afi rmującej życie 
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opowieści. Zapach wilgoci sam w sobie był nieprzyjemny, ale na ubraniu Marty, na jej skórze 
pachniał znajomo i miło. Jeżeli była tutaj Marta, wszystko znajdowało się na swoim miejscu, 
wszystko było w największym porządku.

Gdy chcemy utrudnić zadanie, możemy zaproponować ćwiczenie oparte na tej sa-
mej zasadzie, ale z trzema połączonymi tekstami, z których każdy dotyczyłby tego 
samego problemu.

W grupach poziomów B2–C1 możemy się pokusić o połączenie dwóch różnych 
fragmentów tekstu tej samej autorki, a ćwiczenie może wyglądać następująco:

Ćwiczenie
Poniżej zostały wymieszane ze sobą dwa fragmenty z opowiadania O. Tokarczuk Po-
koje. Proszę je uporządkować, a następnie razem z partnerem napisać charakterystykę 
mieszkańców obu pokoi. Jakie cechy są u każdej pary dominujące?

Taki bałagan mogą zrobić tylko dzieci: obrana do połowy pomarańcza na pościeli, Lubię sprzątać 
ten pokój. Nie ma tu wiele do roboty: rzeczy stoją na swoich miejscach, kubki do mycia zębów 
pełne soków, rozdeptana tubka pasty na dywanie. jak wrośnięte korzeniami. Ścinki papierów 
porozkładane jak kolekcja, metki od ubrań z najlepszych sklepów, poduszki wciśnięte do szafy, 
W powietrzu nie ma złych snów, sapań, podniecenia. złamany na pół hotelowy ołówek, rzeczy 
z walizki wysypane na fotel, zaadresowane widokówki bez tekstu pozdrowień, włączony telewi-
zor, Lekko wgniecione poduszki świadczą o spokojnym śnie. zawinięte fi ranki, skarpety i majtki 
suszące się na klimatyzacji, wysypane papierosy, Kiedy ścielę łóżko, uderza mnie brak konkret-
nego zapachu. popielniczki pełne pestek od arbuza.

Pokój, w którym mieszkają Amerykanie jest ośmieszony, Tak pachną dzieci. Ich skóra sama 
z siebie nie wydziela żadnych woni. odarty ze swej powagi, protekcjonalnie niby zaprzyjaźniony. 
Skóra przyjmuje zapachy z zewnątrz i smakuje je po raz ostatni.

Oba fragmenty są doskonale skontrastowane i mogą być z powodzeniem wykorzy-
stane na zajęciach, gdy chcemy powtórzyć charakterystykę oraz temat cech osobowości. 
Są też bardzo dobrym pomysłem na esej: „W nawiązaniu do przeczytanego fragmentu 
opowiadania Olgi Tokarczuk proszę napisać, co to znaczy według Pana/Pani »smako-
wać wszystko po raz ostatni«”.

Gdy mamy taką możliwość i rodzaj kursu na to pozwala, możemy spróbować po-
kazać studentom (poziomy C1–C2, może też być „mocne” B2), w jaki sposób nauczyć 
się rozpoznawania, który tekst jest tekstem literackim. W tym celu przygotujemy ćwi-
czenie na rozpoznawanie, który z podanych fragmentów jest fragmentem opowiadania. 
Wśród tekstów jeden to list czytelniczki do redakcji „Zwierciadła”, drugi – fragment 
z Domu dziennego, domu nocnego O. Tokarczuk pod tytułem Marta oraz trzeci – frag-
ment recenzji fi lmowej z magazynu. Fragment z listu czytelniczki może się stać tema-
tem eseju jako zadanie domowe.

Ćwiczenie
Spośród podanych trzech tekstów, t y l ko  je de n  jest fragmentem tekstu literackiego, 
proszę zastanowić się z partnerem, który i dlaczego, co o tym decyduje. W trakcie ana-
lizy proszę się zastanowić, kto mówi? (kto jest nadawcą komunikatu?), do kogo mówi? 
(kto jest odbiorcą?) oraz co mówi? (o czym jest komunikat?).
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Tekst I

Starość jest niemodna i taka... niehigieniczna. Przeciwko niej cały legion najlepszych fi rmowych 
kosmetyków, liposomy, ceramidy, kolagen, jakieś owocowe kwasy i kosmiczne Q10. (...) Starość 
nie dziwi tylko w kościele. Podobno Bóg też jest już stary i wiekowe są mury katedr. Domy boże 
więc pachną starością, to ich stan naturalny. (...) Kościelna starość jest drżąca i chadza w za du-
żych butach. Śpiewa za cicho, porusza się wolno, jest przygłucha. Okulary zostawia w domu, bo 
już dawno za słabe, nie poznaje sąsiadki w ławce dalej. (...) Starość chadza bez zegarka, czasu już 
nie liczy i nigdzie się nie spieszy. Starość w kościele pogodnie czeka i wie, że każda modlitwa 
może być tą ostatnią.

Tekst II

Wszystko wokół bohaterki wydaje się szpetne, pozbawione klasy i zasad. A jednak to nie ona 
jest intruzem w świecie młodych, przeciwnie – na tle jej kruchej urody, delikatności i gracji inni 
wydają się jakby spotworniali. Ona jedna na swoim miejscu jest jedynym właściwym elementem 
tego świata.

Tekst III

Była drobna, całkiem siwa, brakowało jej zębów. Jej skóra – pomarszczona, sucha i ciepła. Wiem 
to, bo pocałowałyśmy się na przywitanie, nawet niezdarnie przytuliłyśmy się do siebie i poczu-
łam jej zapach – wysuszonej na siłę wilgoci. Ten zapach zawsze zostaje, nie da się go zlikwi-
dować. (...) Zapach wilgoci sam w sobie był nieprzyjemny, ale na ubraniu Marty, na jej skórze 
pachniał znajomo i miło. Jeżeli była tutaj Marta, wszystko znajdowało się na swoim miejscu, 
wszystko było w największym porządku. 

Zakończenie

W taki sposób możemy wykorzystywać fragmenty prozy na zajęciach języka polskiego 
jako obcego. Pora więc wyjaśnić, jakie było dominujące kryterium wyboru wyimków. 
Dobierano je według zasad, o których pisali G. Cook i Ch. Brumfi t – wewnętrzne za-
mknięcie, nastrój, klarowność oraz nietworzenie fałszywego obrazu całości.

 Zarówno fragment z Domu dziennego, domu nocnego, jak i wyimki z opowiadania 
Pokoje nie były w istotny sposób połączone z całością tak, by mogło to zaszkodzić 
interpretacji i powodować herezję w stosunku do całości. Dadzą natomiast być może 
początek zainteresowaniu współczesną prozą i pozwolą uczącym się poczuć smak przy-
jemności obcowania z polską literaturą.
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