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НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ У ПІДРУЧНИКАХ З ПОЛЬСЬКОЇ 

МОВИ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ 

Упродовж останніх десятиліть активно розгортається проблема 

стереотипізації на сторінках підручників з іноземної мови. Стереотипи є 

невід’ємною частиною картини світу, закладеною у тій чи іншій мові. Вони 

відображають спосіб мислення народу-мовця, його цінності, ментальність і 

дають можливість не лише засвоїти мовні закони на формальному рівні, 

послуговуватись іноземною мовою виключно як способом для комунікації, 

але й усвідомити характер народу, мову якого вивчається. 

Дана проблематика тривалий час активно обговорювалася у колах 

спеціалістів з вивчення передусім англійської як іноземної, адже на сьогодні 

це lingua franca фактично на всіх рівнях міжнародної комунікації і співпраці. 

Натомість у польській науці осмислення проблеми стереотипізації на 

сторінках підручників з польської мови як іноземної розпочалося порівняно 

недавно, проте цей процес набирає дедалі більших обертів. На сьогодні це 

питання зачіпають праці М. Бжезовської (Magdalena Brzezowska), 

А. Домбровської (Anna D№browska), А. Журек (Anna Їurek),  Р. Пєнткової 

(Romualda Piкtkowa), Т. Пєкота (Tomasz Piekot) та ін. 

Дискусія у просторі методики викладання польської як іноземної була 

наслідком появи серії підручників “Hurra! Po polsku”, виконаних в рамках 

проекту Socrates, фінансованого Євросоюзом. Тип даних підручників 

відповідає європейським вимогам і дидактичним стандартам. Водночас це 

спосіб  репрезентації, чи радше авторепрезентації – так як укладачами є 

безпосередні носії мови – власної картини світу за посередництвом мови, а 

відтак – простір для осмислення образу поляка, котрий пропонується 



бажаючим вивчати польську. Передусім польськими авторами беруться до 

аналізу автостереотипи, котрі, як відомо, є означниками і репрезентантами 

національної ідентичностості. Автостереотипи, як відзначає М. Бжезовська, 

формуються на основі порівняння себе з іншими народами та усвідомлення 

наявних спільностей і відмінностей [1, 48]. 

Підручниковий матеріал для вивчення мови має здатність швидко 

«старіти», втрачаючи зв’язок з реаліями сьогодення. Підручник завжди йде в 

ногу з часом, його новими явищами, відображає суспільні тенденції і 

прагнення. Зокрема польські дослідники на основі аналізу текстів, вміщених 

на сторінках підручників серії “Hurra! Po polsku” зауважили, що автори 

репрезентують образ поляка як носія типових європейських цінностей, а 

Польщу – як простір «рівних можливостей» для кожного [5]. 

Етнокультурним підґрунтям для цього є властива полякам гостинність і 

традиційні сімейні цінності, на чому неодноразово акцентують відібрані 

тексти для підручників. На основі їх аналізу можливо виокремити гендерні 

моделі – як наявні, так і нав’язувані певною ідеологією – у сучасній 

польській родині. Зокрема, як наслідок загальноєвропейського впливу на 

питання щодо гендерної рівності, з підручникових текстів вияскравлюється 

образ активної польської жінки, котра любить власну роботу, є кар’єрно 

успішною і водночас дбає про власну родину, хоча образи чоловіків 

постають натомість менш привабливими – зауважила зокрема дослідниця К. 

Длугош-Нєдбалец [2].  

Логіка підбору матеріалу покликана не лише репрезентувати Польщу 

як привабливу країну з кола європейської співдружності, але й зламати 

окремі негативні стереотипи, котрі роками склалися передусім у сусідніх з 

Польщею країнах. Так литовська дослідниця І. Міклашевіч зауважила на 

існуванні власне таких стереотипів у литовському суспільстві і відтак 

низький рівень зацікавленості польською мовою і культурою. Тому яскравий 

репрезентативний підручниковий матеріал може сприяти послабленню такої 

культурної упередженості. 



Спроба авторів серії підручників “Hurra!!! Po polsku” дотримуватися 

західноєвропейських стандартів, не була сприйнята однозначно польськими 

дослідниками, котрі зокрема звертають увагу на виразний конфлікт з 

традиційними польськими цінностями передусім у питаннях сім’ї, минулого 

та релігійності, намагаючись знайти баланс між здоровим глуздом і 

політкоректністю [4;5]. Повна уніфікація цінностей, нівелювання 

традиційних і безоглядне прийняття глобалізованих, приведе до зниження 

зацікавленості польською культурою і мовою, адже саме збереження 

традицій та особлива релігійність – те, що мотивує представників інших 

країн до пізнання Польщі як європейської країни.  
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