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Przedmowa

Zbiór Ðóññêèé ÿçûê â ïîëüñêîé àóäèòîðèè jest drugim tomem prac po-
�wiêconych zagadnieniom nauczania jêzyka rosyjskiego i przedmiotów filolo-
gicznych w polskiej szkole wy¿szej. Znalaz³y siê w nim opracowania dotycz¹-
ce badañ nad interferencj¹, prace z zakresu translatoryki, jêzykoznawstwa kon-
frontatywnego, a tak¿e artyku³y o charakterze praktycznym, zawieraj¹ce pro-
pozycje pracy z ró¿nymi typami tekstów, sugestie dotycz¹ce sposobów realizacji
materia³u gramatycznego oraz okre�lonych tematów przewidzianych progra-
mem nauczania.

Tom otwiera artyku³ M. Szymoniuk, w którym autorka opisuje b³êdy jêzy-
kowe pojawiaj¹ce siê w mowie osób dwujêzycznych i zastanawia siê nad przy-
czynami ich wystêpowania. �róde³ nieprawid³owo�ci dopatruje siê z jednej stro-
ny w interferencji miêdzyjêzykowej, z drugiej za� w nie zawsze u�wiadamia-
nych ró¿nicach kulturowych.

Z artyku³em tym koreluje referat I. Nowak po�wiêcony roli t³umaczenia
w kszta³towaniu polsko-rosyjskiej kompetencji bilingwalnej. Na podstawie lite-
ratury z zakresu psychologii, dydaktyki i lingwistyki autorka opisuje typy bi-
lingwizmu, stara siê te¿ wyznaczyæ granicê miêdzy t³umaczeniem wewnêtrz-
nym i t³umaczeniem dydaktycznym oraz okre�liæ, jak¹ rolê w procesie dydak-
tycznym odgrywaj¹ oba typy t³umaczenia.

Zagadnieniom przek³adu, jego funkcji w nauczaniu jêzyka oraz omówieniu
niektórych strategii translatorskich, wykorzystywanych zarówno na zajêciach
z praktycznej nauki jêzyka rosyjskiego, jak i na zajêciach z t³umaczenia prak-
tycznego i specjalistycznego, po�wiêcone s¹ artyku³y J. Lubochy-Kruglik, O. Ma-
³ysy, T. Kwiatkowskiej, E. Kapeli i A. Wawrzyniuk. W artyku³ach tych zwraca
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siê uwagê na trudno�ci, jakie mog¹ napotkaæ studenci przy t³umaczeniu tek-
stów prawniczych (J. Lubocha-Kruglik), terminologii z dziedziny szkolnictwa
(O. Ma³ysa), leksyki religijnej (T. Kwiatkowska), sta³ych zwi¹zków wyrazo-
wych (E. Kapela, A. Wawrzyniuk). Autorki stoj¹ na stanowisku, ¿e znajomo�æ
systemu jêzykowego jest tylko jednym z wielu czynników zapobiegaj¹cych
deformacji tekstu w procesie przek³adu. Nie mniej istotna jest równie¿ wiedza
na temat realiów i kultury danego obszaru jêzykowego. I tu pojawia siê pytanie,
jak zorganizowaæ proces nauczania, aby w ramach jednego przedmiotu student
nie tylko opanowa³ leksykê, struktury gramatyczne, ale równie¿ zdoby³ wiedzê
z zakresu kultury i realiów ¿ycia kraju studiowanego jêzyka. Na pytania te
staraj¹ siê odpowiedzieæ autorzy kolejnej grupy artyku³ów.

J. Rudykina omawia rolê filmu na zajêciach z praktycznej nauki jêzyka
rosyjskiego i prezentuje niektóre z mo¿liwych form pracy ze studentami. Uwa¿a
przy tym, ¿e umiejêtne wykorzystanie filmu w nauczaniu jêzyka ju¿ na etapie
pocz¹tkowym jest doskona³ym sposobem utrwalania i poszerzania s³ownictwa
oraz zdobywania wiedzy realioznawczej i kulturowej. Wprawdzie artyku³ po-
wsta³ w oparciu o do�wiadczenia autorki zdobyte w trakcie pracy ze studentami
amerykañskimi, ale proponowane przez ni¹ rozwi¹zania metodyczne mog¹ byæ
przydatne w nauczaniu jêzyka rosyjskiego równie¿ w szkole polskiej.

Sposobom pracy z ró¿nymi typami tekstów na æwiczeniach z praktycznej
nauki jêzyka rosyjskiego po�wiêcony jest artyku³ M. Nadel-Czerwiñskiej. Au-
torka zwraca w nim uwagê na konieczno�æ ró¿nicowania  form pracy w zale¿-
no�ci od tego, czy mamy do czynienia z tekstami mówionymi, pisanymi, arty-
stycznymi czy te¿ publicystycznymi oraz przedstawia swoje propozycje meto-
dologiczne.

Na temat wykorzystania tekstu artystycznego do obja�nienia zjawisk gra-
matycznych studiowanego jêzyka pisz¹ w swych artyku³ach A. Mroczkowska
i E. Ksi¹¿ek. Przedmiotem badañ A. Mroczkowskiej jest gramatyczna katego-
ria trybu rozkazuj¹cego, któr¹ autorka omawia na podstawie przyk³adów wy-
branych z powie�ci Jurija Oleszy Zawi�æ. E. Ksi¹¿ek natomiast charakteryzuje
sposoby wyra¿enia pro�by w jêzyku rosyjskim, przyjmuj¹c za punkt wyj�cia
teksty epistolarne A. Czechowa i W. Majakowskiego.

Charakterystyce kategorii gender w rosyjskim i polskim jêzykowym obrazie
�wiata po�wiêcony jest artyku³ A. Banaszek-Szapowa³owej. Stosuj¹c metodê
sk³adnikow¹, autorka dokonuje konfrontatywnego opisu nazw osób ze wzglê-
du na ³¹cz¹ce je stosunki przyja�ni lub wrogo�ci, omawia podobieñstwa i ró¿-
nice daj¹ce siê zaobserwowaæ w obrêbie  analizowanych grup tematycznych.

O wykorzystaniu wiedzy s³owotwórczej, zdobytej na æwiczeniach z gra-
matyki opisowej, traktuje artyku³ P. Czerwiñskiego. Autor stoi na stanowisku,
¿e s³owotwórstwo przy w³a�ciwej analizie mo¿e staæ siê podstaw¹ dla postrze-
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gania wielu osobliwo�ci jêzykowych. W artykule na materiale sufiksów eks-
presywnych -îê/-èê/-÷èê prezentuje wiele rodzajów æwiczeñ o charakterze kon-
trastuj¹cym i rozwijaj¹cym, które mog¹ byæ wykorzystywane zarówno na zajê-
ciach z gramatyki opisowej jêzyka rosyjskiego, jak i na æwiczeniach praktycz-
nych.

Tom zamyka artyku³ M. Borek po�wiêcony problemom metafory na zajê-
ciach z jêzykoznawstwa kognitywnego. Autorka omawia najwa¿niejsze teorie
metafory oraz najbardziej rozpowszechnione typy metafor (orientacyjne, onto-
logiczne i metaforê pojemnika). Przeprowadzona w tek�cie polsko-rosyjska
analiza konfrontatywna wybranych metafor wyra¿aj¹cych uczucia pozwoli³a
autorce na wy³onienie podobieñstw i niektórych charakterystycznych dla ka¿-
dego z jêzyków sposobów konceptualizacji �wiata.

Wchodz¹ce w sk³ad tomu prace mog¹ okazaæ siê pomocne w prowadzeniu
zajêæ z praktycznej nauki jêzyka rosyjskiego, gramatyki opisowej jêzyka rosyj-
skiego, teorii i praktyki przek³adu, jêzykoznawstwa kognitywnego oraz w przy-
gotowaniu materia³ów do nauki jêzyka.

Zbiór adresowany jest zarówno do filologów-rusycystów, jak i wszystkich
tych, którzy interesuj¹ siê jêzykiem i kultur¹ rosyjsk¹.

Anna Zych



Ïðåäèñëîâèå

Ñáîðíèê Ðóññêèé ÿçûê â ïîëüñêîé àóäèòîðèè ÿâëÿåòñÿ âòîðûì òîìîì
íàó÷íûõ òðóäîâ, ïîñâÿùåííûõ âîïðîñàì îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó ïîëü-
ñêèõ ñòóäåíòîâ-ðóñèñòîâ. Â ñòàòüÿõ, âõîäÿùèõ â êíèãó, ðàññìàòðèâàþòñÿ
âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ÿâëåíèåì èíòåðôåðåíöèè, ôóíêöèåé ñïåöèàëüíîãî
è ïðàêòè÷åñêîãî ïåðåâîäîâ, ìåòîäîëîãèåé ðàáîòû ñ ðàçíûìè òèïàìè
òåêñòîâ è ñïîñîáàìè ðåàëèçàöèè ãðàììàòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà íà çàíÿòèÿõ
ïî ïðàêòèêå ðóññêîé ðå÷è.

Òîì îòêðûâàåò ñòàòüÿ Ì. Øèìîíþê. Àâòîð îïèñûâàåò îøèáêè, âûñòó-
ïàþùèå â ðå÷è áèëèíãâîâ, è ñòàðàåòñÿ îïðåäåëèòü èõ ïðè÷èíû. Èñòî÷íèêîì
îøèáîê îíà ñ÷èòàåò, ñ îäíîé ñòîðîíû, èíòåðôåðåíöèþ, à ñ äðóãîé � ìåæ-
êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ. Òåìàòè÷åñêè ñ ýòîé ñòàòüåé ñîîòíîñèòñÿ ðàáîòà È. Íî-
âàê, ïîñâÿùåííàÿ ïðîáëåìàì ôîðìèðîâàíèÿ ïîëüñêî-ðóññêîé áèëèíãâàëü-
íîé êîìïåòåíöèè. Èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé ïñèõîëîãèè, äèäàêòèêè è ëèí-
ãâèñòèêè, èññëåäîâàòåëüíèöà îïèñûâàåò òèïû áèëèíãâèçìà è ïðåä-
ïðèíèìàåò ïîïûòêó îïðåäåëèòü ãðàíèöó ìåæäó âíóòðåííèì è ó÷åáíûì
ïåðåâîäàìè, à òàêæå âûÿñíèòü ðîëü îáîèõ òèïîâ ïåðåâîäîâ â äèäàêòè÷åñêîì
ïðîöåññå.

Ïðîáëåìàì ïåðåâîäà, åãî ôóíêöèè â îáó÷åíèè èíîñòðàííîìó ÿçûêó,
à òàêæå ïåðåâîä÷åñêèì ñòðàòåãèÿì, ïðèìåíÿåìûì â îáó÷åíèè ðóññêîé ðå÷è,
ïðàêòè÷åñêîìó è ñïåöèàëüíîìó ïåðåâîäó, ïîñâÿùåíû ñòàòüè È. Ëþáîõè-
Êðóãëèê, Î. Ìàëûñû, Ò. Êâÿòêîâñêîé, Ý. Êàïåëè è À. Âàâæèíþê. Â íèõ îá-
ðàùàåòñÿ âíèìàíèå íà òðóäíîñòè, ñ êîòîðûìè âñòðå÷àþòñÿ ñòóäåíòû â õîäå
ïåðåâîäà ñïåöèàëüíûõ òåêñòîâ èç îáëàñòè ïðàâà (È. Ëþáîõà-Êðóãëèê),
îáðàçîâàíèÿ (Î. Ìàëûñà) è ðåëèãèè (Ò. Êâÿòêîâñêà). Âîïðîñû ïåðåâîäà àôî-



12 Ïðåäèñëîâèå

ðèçìîâ è ôðàçåîëîãèçìîâ ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ Ý. Êàïåëè
è À. Âàâæèíþê. Àâòîðû âûñêàçûâàþò ìíåíèå, ÷òî çíàíèå ÿçûêîâîé ñèñ-
òåìû � ýòî òîëüêî îäèí èç ôàêòîðîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðàâèëüíûé ïåðåâîä.
Íå ìåíåå âàæíûì ÿâëÿåòñÿ òàêæå çíàíèå ðåàëèé è êóëüòóðû ñòðàíû ÿçûêà
ïåðåâîäà.

Íà âîïðîñ, êàê îðãàíèçîâàòü äèäàêòè÷åñêèé ïðîöåññ òàêèì îáðàçîì,
÷òîáû â ðàìêàõ îäíîãî ïðåäìåòà � ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé ïî ðóññêîìó ÿçûêó
� ñòóäåíò íå òîëüêî îâëàäåë ëåêñèêîé è øèðîêî ïîíèìàåìîé ãðàììàòèêîé,
íî è ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðåàëèÿìè è êóëüòóðîé ñòðàíû, ÿçûê êîòîðîé îí èçó÷àåò,
ñòàðàþòñÿ îòâåòèòü àâòîðû ñëåäóþùåé ãðóïïû ñòàòåé.

Å. Ðóäûêèíà ïèøåò î ðîëè ôèëüìà íà çàíÿòèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó
êàê èíîñòðàííîìó è ïðåäëàãàåò íåêîòîðûå ôîðìû ðàáîòû ñ ôèëüìîì. Îíà
ñ÷èòàåò, ÷òî ïðàâèëüíîå è îáäóìàííîå èñïîëüçîâàíèå ôèëüìà óæå íà íà-
÷àëüíîì ýòàïå îáó÷åíèÿ èíîñòðàííîìó ÿçûêó ÿâëÿåòñÿ äîñòîéíûì âíèìà-
íèÿ ñïîñîáîì çàêðåïëåíèÿ è ðàñøèðåíèÿ ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà, à òàêæå
âàæíûì ñðåäñòâîì îçíàêîìëåíèÿ ó÷àùèõñÿ ñ êóëüòóðîé è ðåàëèÿìè ñòðàíû
èçó÷àåìîãî ÿçûêà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ñòàòüÿ âîçíèêëà êàê ðåçóëüòàò íàáëþ-
äåíèé è îïûòà, ïîëó÷åííîãî âî âðåìÿ ðàáîòû ñ àìåðèêàíñêèìè ñòóäåíòàìè,
ïðåäëàãàåìûå àâòîðîì ìåòîäîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ íàñòîëüêî óíèâåðñàëü-
íû, ÷òî îíè ìîãóò áûòü ïðèìåíåíû è èñïîëüçîâàíû òàêæå â ïîëüñêîé
àóäèòîðèè.

Â ñòàòüå Ì. Íàäåëü-×åðâèíüñêîé îïèñûâàþòñÿ ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ
ðàçíûõ òèïîâ òåêñòîâ íà çàíÿòèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó.
Àâòîð îáðàùàåò âíèìàíèå íà íåîáõîäèìîñòü äèôôåðåíöèàöèè ñïîñîáîâ
ðàáîòû â çàâèñèìîñòè îò òèïà òåêñòà è äàåò ñâîè ìåòîäîëîãè÷åñêèå óêà-
çàíèÿ îòíîñèòåëüíî ôîðì ðàáîòû ñ óñòíûìè è ïèñüìåííûìè, â ÷àñòíîñòè,
õóäîæåñòâåííûìè è ïóáëèöèñòè÷åñêèìè òåêñòàìè.

Ïðîáëåìå èñïîëüçîâàíèÿ õóäîæåñòâåííîãî òåêñòà â ïðîöåññå âûÿñíåíèÿ
ãðàììàòè÷åñêèõ ÿâëåíèé ïîñâÿùåíû ñòàòüè À. Ìðî÷êîâñêîé è Ý. Êñèîíæåê.
Ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ À. Ìðî÷êîâñêîé ÿâëÿåòñÿ ãðàììàòè÷åñêàÿ êàòå-
ãîðèÿ ïîâåëèòåëüíîãî íàêëîíåíèÿ, êîòîðóþ èññëåäîâàòåëüíèöà îïèñûâàåò
íà ïðèìåðàõ, ïî÷åðïíóòûõ èç ðîìàíà Þðèÿ Îëåøè Çàâèñòü. Ý. Êñèîíæåê,
â ñâîþ î÷åðåäü, õàðàêòåðèçóåò ñïîñîáû âûðàæåíèÿ ïðîñüáû â ðóññêîì ÿçû-
êå íà ìàòåðèàëå ýïèñòîëÿðíîé ïðîçû À. ×åõîâà è Â. Ìàÿêîâñêîãî.

Õàðàêòåðèñòèêå êàòåãîðèè ãåíäåð â ðóññêîé è ïîëüñêîé êàðòèíå ìèðà
ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ À. Áàíàøåê-Øàïîâàëîâîé. Èñïîëüçóÿ ìåòîä êîìïîíåíò-
íîãî àíàëèçà, àâòîð â ñîïîñòàâèòåëüíîì ïëàíå îïèñûâàåò íàçâàíèÿ ëèö
ïî îòíîøåíèþ äðóæáû è âðàæäû, à òàêæå âûÿâëÿåò ìåæúÿçûêîâûå ñõîäñòâà
è ðàçëè÷èÿ ìåæäó ëåêñåìàìè, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ âûäåëåííûõ åþ
òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï.
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Îá èñïîëüçîâàíèè ïîëó÷åííûõ íà ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ïî îïèñà-
òåëüíîé ãðàììàòèêå çíàíèé èç îáëàñòè ñëîâîîáðàçîâàíèÿ ïèøåò Ï. ×åðâèí-
ñêèé. Àâòîð âûñêàçûâàåò ìíåíèå, ÷òî óìåëîå èñïîëüçîâàíèå ïðàâèëüíî
ïðîâåäåííîãî ñëîâîîáðàçîâàòåëüíîãî àíàëèçà ìîæåò áûòü ïåðñïåêòèâíûì
ñïîñîáîì âûÿâëåíèÿ ÿçûêîâûõ îñîáåííîñòåé, çíà÷èìûõ ñ òî÷êè çðåíèÿ
äèäàêòè÷åñêîãî ïðîöåññà. Èìåþòñÿ â âèäó ñèñòåìíûå, ñòèëèñòè÷åñêèå
è óçóàëüíûå îñîáåííîñòè, ñêëàäûâàþùèåñÿ íà òàê íàç. ÷óâñòâî ÿçûêà.
Äèäàêòè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ñîîòíîøåíèÿ âíóòðåííåãî ÿçûêîâîãî óñòðîé-
ñòâà è âëàäåíèÿ ÿçûêîì àâòîð ñòàðàåòñÿ ïîêàçàòü íà ìàòåðèàëå îòñóáñòàí-
òèâíûõ ñóùåñòâèòåëüíûõ ñ ñóáúåêòèâíî-îöåíî÷íûìè çíà÷åíèÿìè,
ñ ñóôôèêñîì -îê/-èê/-÷èê. Â ñòàòüå äàåòñÿ ðÿä óïðàæíåíèé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü èñïîëüçîâàíû êàê íà çàíÿòèÿõ ïî îïèñàòåëüíîé ãðàììàòèêå, òàê è íà
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó.

Òîì çàêðûâàåò ñòàòüÿ Ì. Áîðåê, êîòîðàÿ ïîñâÿùåíà ïðîáëåìàì èçó÷åíèÿ
ìåòàôîðû íà çàíÿòèÿõ ïî êîãíèòèâíîìó ÿçûêîçíàíèþ. Àâòîð êðàòêî õà-
ðàêòåðèçóåò âàæíåéøèå òåîðèè ìåòàôîðû è îïèñûâàåò íàèáîëåå ðàñïðî-
ñòðàíåííûå òèïû ìåòàôîð (îðèåíòàöèîííûå, îíòîëîãè÷åñêèå è ìåòàôîðû
âìåñòèëèùà). Ïðîâåäåííûé â ñòàòüå ïîëüñêî-ðóññêèé êîíôðîíòàòèâíûé
àíàëèç èçáðàííûõ ìåòàôîð, âûðàæàþùèõ ÷óâñòâà, ïîçâîëèë èññëåäîâà-
òåëüíèöå âûÿâèòü íåêîòîðûå ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ â ñïîñîáàõ êîíöåïòó-
àëèçàöèè ìèðà â ñîïîñòàâëÿåìûõ ÿçûêàõ.

Ñâåäåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â ñòàòüÿõ, êîòîðûå âõîäÿò
â ñáîðíèê, ìîãóò îêàçàòüñÿ ïðèãîäíûìè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, â ïðåïîäàâà-
òåëüñêîé ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè-ðóñèñòàìè. Èõ ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê íà
ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèÿõ ïî ðóññêîìó ÿçûêó êàê èíîñòðàííîìó, òàê è â ïðî-
öåññå ïðåïîäàâàíèÿ îïèñàòåëüíîé ãðàììàòèêè ðóññêîãî ÿçûêà, à òàêæå òåî-
ðèè è ïðàêòèêè ïåðåâîäà. Îíè ìîãóò òàêæå ïîñëóæèòü èñòî÷íèêîì äëÿ
ïîäãîòîâêè äèäàêòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ.

Ñáîðíèê ïðåäíàçíà÷åí êàê äëÿ ôèëîëîãîâ-ðóñèñòîâ, òàê è âñåõ òåõ, êòî
èíòåðåñóåòñÿ ðóññêèì ÿçûêîì è êóëüòóðîé Ðîññèè.

Àííà Çûõ




