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Interdyscyplinarny i interkulturowy charakter recenzowanego tomu wskazuje na 

jego zasadniczy cel, jakim jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o status i zada-

nia wspó czesnej humanistyki w epoce narastaj cych problemów spo ecznych, na-

rodowo ciowych, dominacji wspó czesnych mediów, kszta tuj cych obraz naszej 

rzeczywisto ci. Szerokie spektrum problematyki, podejmowanej przez autorów za-

mieszczonych w tomie artyku ów, odzwierciedla przemiany spo eczno-kulturowe  

w Europie, których jeste my wiadkami w ostatnich dwóch dziesi cioleciach. W re-

jestrowaniu owych przemian miejsce szczególne zajmuje wspó czesna my l neofilo-

logiczna. Prezentowane w tomie teksty dziel  si  na cztery dzia y, po wi cone ba-

daniom literackim, j zykoznawczym, translatologicznym i glottodydaktycznym.  

Pierwszy z nich zawiera trzyna cie artyku ów, w których zasadniczym tematem 

rozwa a  jest sytuacja wspó czesnej literatury europejskiej, szczególnie niemieckiej  

i niemieckoj zycznej, funkcjonuj cej w dzisiejszych realiach rynkowych oraz, co 

istotne, poziom niezale no ci twórcy wobec nich. Obraz dzisiejszej literatury nie-

mieckiej nie by by wyczerpuj cy bez uwzgl dnienia fenomenu literatury niemiecko- 

- ydowskiej. Dylematem podstawowym dla jej przedstawicieli jest problem to sa-

mo ci narodowej, analizowany w oparciu o kontekst kulturowo-historyczny.  

W prezentowanych tekstach znalaz y omówienie równie  literackie sylwetki ma o 

znanych lub zgo a zapomnianych pisarzy niemieckich, jak np. Maxa Geisslersa oraz 

pisarek niemieckich ydowskiego pochodzenia: Nelly Sachs, pierwszej niemieckoj -

zycznej laureatki literackiej Nagrody Nobla z 1966 r., czy Rahel Varnhagen von An-

se, jednej z najwa niejszych przedstawicielek niemieckiego ycia literackiego w Ber-
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linie prze omu XVIII i XIX. Dwa z tekstów prezentowanych w cz ci literaturo-

znawczej podejmuj  problematyk  gender studies. Refleksja nad p ci  spo eczno- 

-kulturow , wyra aj ca si  w dyskursie pami ci i uzyskuj ca swoje realizacje arty-

styczne w warstwie j zykowych przedstawie , dotyczy twórczo ci austriackiego pi-

sarza Arno Geigera. Zwi zki pomi dzy j zykiem a p ci , sposób kszta towania si  

dyskursu p ci analizowany jest równie  na przyk adzie ba ni polskich Moniki Raku-

sy. W pozosta ych artyku ach zosta y zanalizowane wybrane zjawiska, kszta tuj ce 

obraz wspó czesnej literatury hiszpa skiej i w oskiej. Przyk adem rozrachunkowej 

(pofrankistowskiej) literatury hiszpa skiej jest twórczo  Juana Marsé; z perspekty-

wy wspó czesnego dyskursu literacko-politycznego omawiane s  losy galisyjskiej 

mniejszo ci narodowej i jej literatury, poddawanej procesowi przymusowej kastylia-

nizacji. Z kolei literatura w oska XX wieku, odzwierciedlaj ca postawy i styl ycia 

m odej generacji W ochów, jawi si  jako szczególna manifestacja jej buntu. Charak-

terystycznym zjawiskiem tej, i dodajmy, nie tylko tej literatury, odzwierciedlaj cej 

niepokoje spo eczne, jest jej „transmedialno ” – dzie o literackie uzyskuje swoj  

kontynuacj  w postaci stron internetowych i blogów, prowadzonych przez czytelni-

ków. Te formy hybrydowe, charakterystyczne dla literatury sieci, niezale nie od 

miejsca i kraju jej powstania, wp ywaj  na przeformu owanie poj cia dzie a literackie-

go, a tak e roli artysty i odbiorcy. Stanow  te  wyzwanie dla wspó czesnych badaczy.  

Dwana cie artyku ów, zamieszczonych w j zykoznawczym dziale ksi ki, daje 

obraz najnowszych tendencji w lingwistyce europejskiej. Autorzy tekstów poszukuj  

odpowiedzi na pytanie, jaka jest rola j zyka w rozumieniu i wyja nianiu wiata  

w spo ecze stwie postindustrialnym. Pod o em rozwa a  jest interdyscyplinarne 

podej cie, oparte na poszukiwaniu zwi zków pomi dzy lingwistyk  a naukami spo-

ecznymi. Koncepcj  lingwistyki zaanga owanej spo ecznie prezentuje mi dzy in-

nymi argenty ski filozof i teoretyk polityki Ernesto Laclau, d cy do stworzenia 

interdyscyplinarnej koncepcji analizy komunikatów j zykowych, uwzgl dniaj cej ich 

ukontekstowienie. Taki szeroki kontekst spo eczno-kulturowy j zyka wyznacza lin-

gwistce tekstu rol  cznika mi dzy tradycyjnym j zykoznawstwem a psychologi , 

filozofi  czy kognitywizmem. Wa nym problemem badawczym jest w a nie miejsce 

tekstu w aktualnej rzeczywisto ci naukowej i komunikacyjnej. Interesuj co w kon-

tek cie spo ecznej u yteczno ci j zyka przedstawiaj  si  rozwa ania, prowadzone na 

materiale niemieckich form grzeczno ciowych, dotycz ce potencja u emocjonalne-

go ukrytego w s owie. Obiektem analiz jest j zyk wspó czesnej komunikacji me-

dialnej, omawiany w aspekcie produktywno ci tzw. „cz stkowych skrótowców”, 

wyst puj cych w dzisiejszej prasie i Internecie, a tak e j zyk reklamy niemieckiej 

budowany w oparciu o z o enia determinatywne. Prezentowane badania uwzgl d-

niaj  czynniki wp ywaj ce na interpretacj  znaczenia przekazu reklamowego.  

Zainteresowania autorów zamieszczonych artyku ów koncentruj  si  tak e wo-

kó  najnowszych s owników pedagogicznych, przeznaczonych dla ucz cych si  j -

zyka niemieckiego oraz j zyka w oskiego. Ich analiza dokonywana jest pod k tem 

sposobu prezentacji hase , uwzgl dniaj cego kontekst kulturowy, a tak e z punktu 
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widzenia sposobów rejestracji tych samych jednostek terminologicznych, z ukierun-

kowaniem na ujednolicenie zasad rejestracji s ownikowej terminów wielowyrazowych.  

Odr bnym omawianym zagadnieniem j zykoznawczym s  zmiany zachodz ce 

we wspó czesnym j zyku angielskim w aspekcie ustalonych standardów j zyko-

wych, norm i wzorców, a tak e czynniki wp ywaj ce na efektywno  komunikacyj-

n . Szczegó owo analizowana jest np. cz stotliwo  u ycia, ró nice semantyczne  

i stylistyczne z o e  rzeczownikowo-rzeczownikowych oraz zestawie  przymiotni-

kowo-rzeczownikowych w j zyku angielskim jako nazw poj  abstrakcyjnych, insty-

tucji, osób, przedmiotów. Obiektem analiz s  równie  neologizmy, wyst puj ce  

w publikacjach angloj zycznych, zwi zanych z problematyk  informatyczn , oraz 

zjawisko inkongruencji, przejawiaj ce si  w humorze Monty Pythona na poziomie 

mentalnym i semantycznym.  

Kolejnym, tradycyjnym ju  w tkiem rozwa a  jest j zyk jako no nik stereoty-

pów p ciowych, b d cych zarówno wytworami rzeczywisto ci spo eczno-kultu- 

rowej, jak i kreacj  owej rzeczywisto ci. Analiza angielskich i polskich przys ów, 

powiedze  i aforyzmów doprowadza do wniosku o podobie stwie w kreowanym 

przez nie j zykowo-kulturowym obrazie p ci.  

Trzeci dzia  zbioru zawiera trzyna cie artyku ów glottodydaktycznych, po wi -

conych problematyce nauczania j zyków obcych, ze szczególnym uwzgl dnieniem 

umiej tno ci mówienia. Autorzy zamieszczonych tekstów reprezentuj  interdyscy-

plinarne spojrzenie na proces nauczania, uwzgl dniaj ce jego aspekt komunikacyj-

ny, spo eczny oraz psychologiczny. W kontek cie wspó czesnego modelu andrago-

giki omówiona zosta a specyfika nauczania j zyków obcych osób doros ych, wyni-

kaj ca z innych potrzeb oraz innych celów ucz cych si . W kr gu poruszanej pro-

blematyki znalaz y si  artyku y analizuj ce zarówno proces kszta cenia nauczycieli  

w Niemczech i Anglii, jak i warsztat pracy nauczyciela, a wi c stosowane przez nie-

go metody nauczania oraz wykorzystywane pomoce dydaktyczne.  

W kontek cie dzisiejszej polskiej polityki o wiatowej przeprowadzono analiz  

sposobu przeprowadzania zewn trznych egzaminów j zykowych na ró nych eta-

pach nauczania. Wnioski s  tu pozytywne: wzros o zainteresowanie nauczycieli do-

skonaleniem kompetencji j zykowej uczniów, wprowadzone zosta y jednolite kryte-

ria ocen, wreszcie wyeliminowano czynniki pozaszkolne, które mog yby wp yn  na 

ocen  poziomu wiedzy ucznia.  

Ciekawym aspektem wspó czesnych bada  glottodydaktycznych jest analiza 

elementów krajoznawczych i kulturoznawczych wykorzystywanych w nauczaniu j -

zyków obcych. Wp ywaj  one na wzrost umiej tno ci j zykowych, zwi kszaj  mo-

tywacj  ucz cych si , kszta tuj  ich to samo  regionaln , zach caj c do zdobywa-

nia wiedzy przez do wiadczenie. Wiedza o kulturze kraju j zyka docelowego jest 

sk adnikiem kompetencji interkulturowej ucz cego si , uwra liwia go na inn  kultu-

r . Jako przyk ad mog  s u y  wspó czesne Niemcy – uwzgl dnienie j zyka i kultu-

ry muzu ma skiej w nauczaniu staje si  dzisiaj nieodzowne. Wa nym elementem  

w nauczaniu j zyka obcego, zw aszcza w procesie recepcji tekstów obcoj zycznych, 
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jest rozwijanie leksykonu umys owego ucz cych si , a wi c zarówno jego wiedzy j -

zykowej, jak i wiedzy ogólnej. Skuteczne porozumiewanie si  musi by  oparte na 

kompetencji j zykowej i komunikacyjnej.  

Rozwijanie umiej tno ci mówienia jest szczególnie wa ne na etapie wczesnosz-

kolnym (od 6 do 8 lat). Na podstawie analizy wyników dzieci ucz cych si  j zyka 

angielskiego wed ug wspó czesnej metody eklektycznej w oparciu o Metod  Audio-

lingwaln , Podej cie Komunikacyjne, Metod  Reagowania Ca ym Cia em, Podej cie 

Narracyjne, dzieci osi ga y lepsze rezultaty w tworzeniu s ownictwa ni  w tworze-

niu struktur gramatycznych i wyra e  j zykowych. Je li chodzi o usprawnianie 

umiej tno ci mówienia u studentów, szczególnie w zakresie rozwijania u nich zdol-

no ci argumentowania, skuteczn  okaza a si  metoda Toastmasters. W oparciu o ni  

studenci filologii roma skiej przyswajali sobie strategie perswazyjne, zaznajamiaj c 

si  jednocze nie z francuskimi modelami retorycznymi. Efektywno  procesu glot-

todydaktycznego, uwzgl dniaj ca przede wszystkim sprawno  komunikacyjn , po-

winna opiera  si  na ró nych technikach i wiczeniach, w ród których wyró ni  

trzeba reporta  zdj ciowy, interaktywne odgrywanie ról, podej cie storyline, dzien-

nik podró y wymy lonej, sketch wed ug scenariusza. Alternatyw  dla tradycyjnych 

wicze  gramatycznych s  te  gry i zabawy gramatyczne, wp ywaj ce na motywacj  

ucz cych si  oraz wzrost ich sprawno ci mówienia. Walory edukacyjne Internetu  

w usprawnianiu procesu dydaktycznego s  ju  dzisiaj nie do przecenienia. Naucza-

nie j zyka obcego w polskich szko ach mo e zatem odbywa  si  przez wykorzysta-

nie narz dzi i aplikacji oferowanych przez sie  2.0. W ród nich wyró ni  trzeba np. 

aplikacje komputerowe do tworzenia tzw. map my li, metoda WebQuest, Language 

Quest wspomagaj ca procesy my lowe ucznia oraz jego kompetencje j zykowe  

i spo eczne.  

Najskromniej w zbiorze reprezentowane s  artyku y omawiaj ce wspó czesne 

tendencje w translatoryce, zw aszcza problem ekwiwalencji. Zdaniem niektórych 

badaczy termin ten, trudny do zdefiniowania, okazuje si  ma o przydatny zarówno 

dla teorii, jak i dla praktyki przek adu, nie jest te  miernikiem jako ci przek adu czy 

jego wierno ci wobec orygina u. Du  rol  w przek adzie pe ni  tzw. cliché, gotowe 

jednostki j zykowe. Wybór cliché musi uwzgl dni  ich specyfik  na trzech pozio-

mach ekwiwalencji j zykowej: semantycznym, syntaktycznym i pragmatycznym. 

Zrozumienie tekstu obcoj zycznego, np. rosyjskich dokumentów, umów mi dzyna-

rodowych czy korespondencji handlowej, powinno opiera  si  na takich cliché w j -

zyku docelowym, które s  maksymalnie zbli one do cliché j zyka ród owego i wy-

wo uj  te same konotacje.  

Narz dziem pracy wspó czesnego t umacza, usprawniaj cym proces t umacze-

nia, jest komputer. Gwarantuje on dost p do ró nych programów, s owników, 

banków terminologicznych. Do takich aplikacji komputerowych wspomagaj cych 

przek ad nale  CAT (Computer Aided Translation), Trados, Déjà Vu, Wordfast. 

Pomocnym mo e te  by  projekt Wydawnictwa Naukowego PWN Translatica, ob-

s uguj cy cztery j zyki: angielski, niemiecki, rosyjski, polski. Ró norodne aplikacje 
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komputerowe daj  t umaczowi wiele mo liwo ci, ale wymagaj  od niego sta ego 

podnoszenia kwalifikacji. W dzisiejszym, zmieniaj cym si  na naszych oczach wie-

cie uczelnie kszta c ce t umaczy musz  uwzgl dnia  nowe technologie komputerowe. 

Reasumuj c, opublikowane w tomie artyku y z dziedziny literaturoznawczej, j -

zykoznawczej, translatologicznej oraz glottodydaktycznej, wykorzystuj ce najnow-

sze osi gni cia nauk filologicznych stanowi  wa ny przyczynek do bada  nad zmie-

niaj c  si  rzeczywisto ci . Walory poznawcze opisu podnosi ich interdyscyplinarny 

charakter. 

 


