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Uczmy siebie i nasze dzieci na b∏´dach sàsiadów. Nie utrwalajmy z∏ych nawy-
ków, ale jednoczeÊnie nie bójmy si´ si´gaç po to, co funkcjonuje na margine-
sach, w ciemnych i zaniedbanych zau∏kach j´zyka. Chcia∏bym zwróciç uwag´
na dydaktycznà rol´ wyliczanek i rymowanek dzieci´cych. Tego rodzaju krótkie
wierszyki, o cz´sto absurdalnym wydêwi´ku, u˝ywane sà na placach zabaw,
kiedy to trzeba podzieliç grup´ na dru˝yny; przydajà si´ te˝ przy grach ze skakan-
kà albo do zabijania nudy w autobusie podczas d∏ugiej wycieczki szkolnej. W j´-
zyku polskim znajdziecie wiele interesujàcych przyk∏adów tego typu miniatur –
wpadajàcych w ucho ekstrawagancji j´zykowych, które mogà sprawiç prawdzi-
wà radoÊç naszym dzieciom. Oto przyk∏ad starej polskiej dzieci´cej wyliczanki:
„Siedzi baba na cmentarzu, 
trzyma nogi w ka∏amarzu. 
Przyszed∏ duch, 
bab´ buch,
baba fik, a duch znik∏”.

Jest w tej krótkiej wyliczance wszystko to, z czym nasi dziadkowie kojarzyli
(albo te˝ raczej chcieli kojarzyç) polskà ziemi´: groby (gdzie siedzi polska baba?
baba siedzi oczywiÊcie na cmentarzu), pogarda dla inteligencji (co robi baba
z ka∏amarzem? zamiast zanurzaç w atramencie pisarskie pióro, moczy w nim no-
gi!), nocne koszmary wywo∏ane grzechami z przesz∏oÊci (w krótkim wierszyku
natychmiast pojawia si´ duch, czyli martwy cz∏owiek, oczywiÊcie wrogo nasta-
wiony do swoich dawnych przeÊladowców), no i sromotny, acz ∏atwy do przewi-
dzenia koniec (baba pada trupem, a duch znika bez Êladu). Wyzwólmy si´ jed-
nak z ograniczeƒ, obsesji na punkcie dawnych rachunków krzywd i narracji
ofiar. Pos∏uchajmy tej opowiastki bez uprzedzeƒ, tak jak us∏yszà jà nasze dzieci –
cieszmy si´ absurdalnà historià w cmentarnych dekoracjach. Bez pogromów
w tle, bez obozów koncentracyjnych. Jest to przecie˝ purnonsensowa przyjem-
noÊç – jak wielki musi byç ka∏amarz, w którym owa kobieta trzyma swe (zapew-
ne oty∏e!) koƒczyny? Co to za psotny duch tryka bab´ znienacka i robi „buch”?
Zwróçmy uwag´ na to, ilu interesujàcych s∏ówek mo˝na si´ nauczyç z tej mikro-
opowiastki: jest tam i rzadko dziÊ ju˝ u˝ywany ka∏amarz (to pretekst do rozmo-
wy o kulturze pisania, o wielkich romantycznych poetach, którzy rozwodzili si´
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nad swoimi Narodami Wybranymi, o fizycznym doÊwiadczeniu zapisywania
s∏ów za pomocà wiecznego, a mo˝e i g´siego, pióra etc.), i cmentarz (çwiczenie
mnemotechniczne: w j´zyku polskim kojarzy si´ z cementem – ∏atwo zapami´-
taç, bo przecie˝ ofiarom mafii zalewa si´ nogi cementem, przez co nie wyp∏ywa-
jà na powierzchni´ – tak powstaje podwodny cmentarz cia∏ ko∏yszàcych si´
w wodnej otch∏ani) czy te˝ bardzo u˝yteczne, weso∏e „fik” (oznaczajàce prze-
wrócenie si´ kogoÊ lub czegoÊ, bez ostrze˝enia, najcz´Êciej do ty∏u). Wspólne,
rodzinne uczenie si´ tradycyjnych polskich rymowanek i wyliczanek jest wi´c
niezwykle wdzi´cznà i skutecznà metodà oswajania dzieci z niuansami, bogac-
twem i niewàtpliwà egzotykà ojczystego j´zyka. Zach´ca∏bym jednak do dalszej
kreatywnoÊci i si´gania po nowe êród∏a, nie tylko po te „usankcjonowane” dzie-
ci´ce teksty. Oto przyk∏ad. Utwór, który za chwil´ przytocz´, wyglàda jak jedna
z owych osobliwych dzieci´cych wyliczanek, tymczasem jego genealogia jest
doÊç zaskakujàca. Mamy tutaj do czynienia z tekstem piosenki polskiego punk-
rockowego zespo∏u Siekiera. Ten aktywny w siermi´˝nych, schy∏kowych dla re-
˝imu komunistycznego latach 80. zespó∏ ∏àczy∏ w sobie zimnofalowego ducha
z punkowà zadziornoÊcià, ale i ponurà powagà industrialnego rocka. Siekiera
wyró˝nia∏a si´ nietypowymi, bardzo poetyckimi tekstami. Zamiast nawo∏ywaç
w bezpoÊredni sposób swoich fanów do walki z systemem – piszàc o milicji, cen-
zurze i propagandzie – zespó∏ mia∏ raczej tendencj´ do drà˝enia mrocznych po-
k∏adów polskiej to˝samoÊci, Êpiewajàc o wypartych demonach i nieprzepracowa-
nych traumach. Teksty niektórych punkrockowych utworów z tamtych czasów
(obok Siekiery mo˝na tu przywo∏aç tak˝e Armi´ i Brygad´ Kryzys) sà proste
i mówià wiele o polskiej wyobraêni i buƒczucznym s∏owiaƒskim duchu.
Poszukujàc interesujàcych materia∏ów do nauki j´zyka polskiego, warto si´gnàç
do dziedzictwa muzycznych subkultur lat 80. Nasze dzieci poznajà lepiej polskà
kultur´, odkryjà jej nieznane aspekty, a mo˝e i odnajdà takie elementy, które
autochtoni b´dà si´ starali przed nimi ukryç. 
Oto znakomity przyk∏ad twórczoÊci Siekiery, piosenka Ludzie Wschodu, nagra-
na w maju 1985 roku. Jest krótka, szybko wpada w ucho, a jej tekst mo˝e po-
budziç wyobraêni´ osadnika: 
„Czy tu si´ g∏owy Êcina? 
Czy zjedli tu Murzyna?
Czy le˝y tu Madonna? 
Czy jest tu jazda konna? 

Czy w nocy dobrze Êpicie? 
Czy Êmierci si´ boicie? 
Czy zabi∏ ktoÊ tokarza? 
Czy cz´sto si´ to zdarza? 

Tratata la la!
Tratata hej ha!”. 
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Czy to nie znakomita, z gruntu polska, rymowanka dla dzieci? Oto kilka wska-
zówek, które mogà przydaç si´ nauczycielom i rodzicom. Warto w tego typu
tekstach zwracaç uwag´ na lokalny koloryt narracji, na charakterystyczne naro-
dowe elementy, „emocjonalnà temperatur´”. 

W powy˝szym tekÊcie, który staramy si´ zaadaptowaç do wymogów dzieci´-
cej rymowanki, pojawia si´ na przyk∏ad jazda konna. Opowiedzmy dzieciom
o umi∏owaniu konnicy w spo∏eczeƒstwie polskim, o huzarach, u∏anach, szwo-
le˝erach i kawalerii. Nie zapomnijmy dopowiedzieç, dlaczego Polacy sà obda-
rzeni „u∏aƒskà fantazjà” i co to w∏aÊciwie oznacza oraz dlaczego musieli nie
raz w historii zap∏aciç za to wysokà cen´. W tekÊcie pojawia si´ Madonna.
Opowiedzmy dzieciom, czym jest kult maryjny, jak bardzo rozpowszechniony
jest on w Polsce. Dlaczego Polacy, zwracajàc si´ do swego Boga, najpierw
kierujà swoje proÊby do Matki Boskiej? 

Zadajmy te˝ dzieciom pytanie, czy wiedzà, kim jest i czym zajmuje si´ tokarz.
Dlaczego ktoÊ mo˝e êle spaç w nocy i baç si´ Êmierci? 

Tekstem tym mo˝na si´ bawiç na ró˝ne sposoby. Spróbujcie wspólnie z dzieç-
mi zaÊpiewaç go do wymyÊlonych przez siebie melodii, przekszta∏cajàc go
w hymn narodowy, ko∏ysank´ i pieÊƒ religijnà. Zach´çcie dzieci do odpowie-
dzi na takie pytania: kto móg∏ zjeÊç Murzyna? komu smakowaç mo˝e ludzkie
mi´so? czy jedzenie ludziny mo˝e mieç jakiÊ zwiàzek z bezsennoÊcià? I jesz-
cze jedno proste çwiczenie, pobudzajàce wyobraêni´: zastàpmy Murzyna
w tekÊcie Siekiery przedstawicielami innych ras, mniejszoÊci narodowych
i seksualnych, grupami marginalizowanymi lub wykluczonymi, a nast´pnie
spróbujmy wymyÊliç rym pasujàcy do pierwszego zdania. Oto przyk∏ad: 

„Czy zjedli tutaj ˚yda?
A co b´dzie jak si´ wyda?” 

albo: 

„Czy zjedli tutaj Eskimosa?
Zosta∏a po nim twarz bez nosa”. 

Im wi´cej tego typu przyk∏adów wymyÊlà dzieci, tym lepsza zabawa. 
Oswajajmy nasze traumy. Tresujmy je za pomocà j´zyka. Wyciàgajmy nauki
z tekstów, które wydawaç si´ mogà anachroniczne i nieprzydatne. Doceƒmy
potencja∏ lingwistycznej ramoty!  

104


