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w taki sposób, jakby były rodzaju męskiego (np. 
s. 13, 40, 41, 55).

Mniejszą wagę mają błędy o charakterze ko-
rektorskim, które psują jednak obraz całości, np. 
„Endoksos” (s. 38) zamiast Eudoksos, „Zypyros” 
(s. 39) zamiast Zopyros, „politeą” (s. 59) zamiast 
politeją, „popos” (s. 103) zamiast ponos,  „parreia” 
(s. 103) zamiast parresia, „katestematyczny” (s. 
115), zamiast katastematyczny, „Poseidonis” (s. 
128) zamiast Poseidonios, „Archeleos” (s. 166) 
zamiast Archelaos, „Fainatete” (s. 166) zamiast 
Fainarete. Zdarzają się też omyłki w przypisach 
i bibliografii, np. „Hellenka” zamiast Hellenika 
(przyp. 23, s. 16), „Giannantani” (przyp. 55, s. 37) 
zamiast Giannantoni, „Zubielewicz” (przyp. 36, s. 
54) zamiast Zubelewicz, „Państwo otwarte i jego 
wrogowie” (przyp. 61, s. 59) zamiast Społeczeń-
stwo otwarte i jego wrogowie, „Pohleuz” (przyp. 
23, s. 131, błędnie także w bibliografii, s. 176) 
zamiast Pohlenz.

Mimo wskazanych wyżej wad i omyłek, nową 
książkę M. Krasnodębskiego uważam – jak to za-
znaczyłem na początku – za pozycję wartościową 
i godną lektury, a także (z uwzględnieniem podnie-
sionych zastrzeżeń) za pozycję podręcznikową do 
wykorzystania w dydaktyce akademickiej, szcze-
gólnie w tych jej partiach, gdzie Autor przedstawia 
swe własne, interesujące interpretacje poglądów 
pedagogicznych omawianych filozofów. Mikołaj 
Krasnodębski jest historykiem filozofii o bardzo 
rozległych chronologicznie zainteresowaniach, 
a w czasach daleko posuniętej specjalizacji hi-
storiografii filozofii popełnianie mniejszych lub 
większych błędów w pozornie wąskich (a w istocie 
głębokich) polach badawczych wydaje się być 
nieuniknione.

A new stance on Greek Philosophy
of Education of Classical and Hellenistic 
period

Review paper deals with a new book by Mikołaj 
Krasnodębski devoted to philosophical paideia of Classical 
and Hellenistic period. It presents pros and cons of the 
book’s structure  as well as of the contents of the particular 
chapters. A range of critical remarks and suggestions of 
improvement  is given and the final – positive by all means 
- assessment of the book.
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komercyjnych jak i podręczników o przeznaczeniu 
akademickim. 

Dlatego też niezmiernie cieszy pojawienie się na 
rynku słowackim podręcznika do nauki języka ukra-
ińskiego pt. Ukrajinský jazyk pre Slovakov autorstwa 
Márii Cižmárovej, wydanego nakładem Wydawnictwa 
Wydziału Filozofii Uniwersytetu Preszowskiego. 

Autorka podręcznika jest profesorem języko-
znawstwa ukraińskiego oraz wykładowcą języka 
ukraińskiego na Uniwersytecie Preszowskim (Sło-
wacja). Recenzowany podręcznik przeznaczony 
jest dla studentów filologii ukraińskiej, uczących 
się języka od podstaw.  

Podręcznik składa się z 21 lekcji zorientowa-
nych na funkcjonowanie języka w  najbardziej 
typowych sytuacjach życiowych, takich jak ro-
dzina, dom, szkoła, sport, tradycje i zwyczaje, 
zawieranie znajomości, porządek dnia, pory roku 
itp. Kurs zaczyna się od wprowadzenia alfabetu 
ukraińskiego ze wskazówkami fonetycznymi, 
kończy natomiast na informacji o ciekawostkach, 
związanych z historią i współczesnością Ukrainy.

Każdą lekcję otwiera krótki wiersz albo ry-
mowanka, po których podano i przetłumaczono 
na język słowacki materiał leksykalny w postaci 
nowych słówek oraz zwrotów i wyrażeń, wystę-
pujących w danej jednostce tematycznej.

Główny trzon poszczególnych jednostek sta-
nowią teksty o charakterze konwersacyjnym 
oraz dialogi, ze szczególnym uwzględnieniem 
wypowiedzi ustnych, odzwierciedlających realne 
sytuacje życiowe, np. podczas podróży, w szkole 

Mniej więcej przed dwudziestoma laty w rezul-
tacie przemian społeczno-politycznych zachodzą-
cych na obszarze Europy środkowowschodniej, 
zdominowanej przez narody słowiańskie, otwo-
rzyły się nowe możliwości oraz perspektywy 
wzajemnej współpracy. Fakt ten stanowi nie-
zwykłe wyzwanie dla specjalistów zajmujących 
się problematyką krajów danego obszaru, w tym 
także dla środowisk slawistycznych. 

Do ważnych zadań współczesnej slawistyki 
należy niewątpliwie popularyzacja języków sło-
wiańskich, służąca wzajemnemu zbliżeniu spo-
krewnionych narodów na różnych płaszczyznach 
życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. 
To właśnie język, jako podstawowe narzędzie po-
znania, winien spełniać kluczową rolę w owym 
procesie. Wciąż jednak brakuje użytecznych po-
mocy dydaktycznych oraz podręczników do nauki 
języków słowiańskich jako pokrewnych języków 
obcych. Dotyczy to zarówno przedsięwzięć typowo 
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styki, niemniej jednak, z uwagi na brak wystarcza-
jących materiałów dydaktycznych do nauki języka 
ukraińskiego jako obcego, niewątpliwie okaże się 
cenną pomocą zarówno dla polskich studentów, jak 
i wykładowców oraz nauczycieli języka ukraińskiego 
jako obcego.

czy na uniwersytecie. W każdej jednostce tema-
tycznej występują ponadto podstawowe informa-
cje z zakresu gramatyki i fonetyki, odpowiednio 
dobrane do danego kręgu tematycznego. 

Zawarty w podręczniku materiał leksykalny 
i gramatyczny dostosowany został do poziomu 
i umiejętności studentów. Występujące w nim tek-
sty oraz dialogi są przejrzyste, dobrane w sposób 
trafny i sprzyjający przyswajaniu oraz utrwalaniu 
różnych aspektów języka. Pomocne w kształtowa-
niu wszystkich sprawności językowych są rów-
nież ćwiczenia, zamieszczone pod tekstami, oraz 
podana w niebieskiej ramce część gramatyczna. 

Atrakcyjność podręcznika podnoszą liczne 
wiersze, rymowanki oraz teksty ludowych pieśni 
ukraińskich, a także wszelkiego rodzaju cieka-
wostki o Ukrainie, szczególnie obficie występujące 
w ostatniej jednostce lekcyjnej.

Niewątpliwą zaletą recenzowanego podręczni-
ka poza jego praktycznym zastosowaniem jest fakt, 
iż jako podręcznik przeznaczony dla przyszłych 
filologów ukrainistów przedstawia on również 
wartość poznawczą. Zawarte są w nim bowiem, 
podstawowe informacje o Ukrainie, historii kraju, 
jego realiach, tradycjach narodu ukraińskiego, 
a także krótkie życiorysy wybitnych osobistości 
świata kultury, historii i literatury ukraińskiej.

Za pewien mankament podręcznika Márii Ci-
žmárovej można uznać brak nagrań do tekstów oraz 
dialogów, które służyłyby kształtowaniu popraw-
nej wymowy studentów oraz rozumieniu tekstu 
mówionego. Powyższy niedostatek można jednak 
wytłumaczyć tym, iż jako podręcznik o charakterze 
akademickim został on pomyślany bardziej pod 
kątem pracy w warunkach audytoryjnych, prowa-
dzonych  pod  okiem nauczyciela, aniżeli do pracy 
samodzielnej. Brak nagrań zatem w żadnym razie nie 
umniejsza jego wartości metodycznej i praktycznej.

Omawiany podręcznik przeznaczony jest co 
prawda dla słowackojęzycznych studentów ukraini-

The review textbook is designed for students of Ukrainian 
Philology who speak Slovak. The textbook consists of 
21 lessons on functioning the language in typical and 
everyday situations. The main core of particular units is: 
texts which are conversations and dialogues which reflect 
real situations. Moreover, in each unit there is some basic 
information about grammar and phonetics. The review 
textbook, which is designed as an academic textbook, 
performs also cognitive functions and includes a lot of 
information and curiosities about history and the present 
time of Ukraine.
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skiego w sporze i w walce z życiem realnym, które 
nie dawało ukojenia serc głęboko religijnemu 
pokoleniu starszych Czechów. Nasz naród był 
zawsze wiedziony na nowe pokuszenia, podczas 
urzeczywistniania prawdziwego, czystego chrze-
ścijaństwa w życiu ludzkim. Palacký prawidłowo 
wyczuł sens życiowych starań czeskiej reformacji, 
podobnie jak to uczynił jeden z wielkich przywód-
ców husyckich Maciej z Janowa3, który poprzez 
znane słowa wyraził zdanie, aby dążyć do tego, 
by chrześcijaństwo wróciło do swych zdrowych 
i prostych początków4. Palacký przypomina nam, 
że tylko wykształceniem ducha i moralną siłą 
możemy zwyciężyć.

Pamiętajmy o tym stale, że historia narodu 
czeskiego charakteryzuje się staraniami o moralną 
doskonałość i religijną wzniosłość. Nimi jest napeł-
niona życiowa praca Komeńskiego, który wzniósł 
się na wyżyny swoich starań, by przebudzona była 
narodowa świadomość i moralne przeświadczenie, 
że człowiek nie rodzi się dla samego siebie, ale dla 
Boga i bliźnich, tj. dla społeczeństwa, by poprzez 
swoją służbę co najmniej  starał się o jego postęp. 
Tym przekonaniem jest wypełniona praca Palac-

3   Maciej z Janowa (1350 lub 1355-1394), czeski kaznodzieja; 
w 1381 roku został wyznaczony do roli spowiednika i kanonika 
praskiej Katedry św. Wita. Jest autorem monografii Zasady 
Starego i Nowego Testamentu, którą wydał w 1392 roku. 
Opowiadał się przeciwko kultowi świętych i relikwii. Krytykował 
ówczesne papiestwo za wydawanie ogromnej liczby zwolnień 
i zastrzeżeń. Propagował studiowanie Biblii oraz przyjmowania 
komunii świętej codziennie. Swoje poglądy później odwołał, 
za co nie został ukarany. Uważany za prekursora idei Jana 
Husa (Maleczyńska E. (1959), Ruch husycki w Czechach 
i w Polsce. Warszawa. 

4   Cytatów, które Drtina zawarł w niniejszym artykule, nie opatrzył 
żadnym opisem bibliograficznym. 

Jestem bardzo zadowolony1, że mogę speł-
nić życzenie i przemówić ze słowem wstępnym 
podczas rozpoczęcia wykładów o wychowaniu 
moralnym i jego zadaniach w Republice Czecho-
słowackiej. Czechosłowacka społeczność Muzeum 
Pedagogicznego Komeńskiego, rozpoczynając 
swoją nową działalność, żywotne pytania do-
tyczące przyszłości naszego narodu uważa za 
zasadniczo ważne. Cała historia naszego narodu 
ma sens i znaczenie głęboko moralne, jak o tym 
przypomniał F. Palacký2‒, kiedy napisał, że nasz 
naród był ucieleśnieniem idei życia chrześcijań-

1  Drtina F., O wychowaniu moralnym (O mravní výchově). Tekst 
pierwotnie ukazał się w „Naše doba” w roku 1920.

2  František Palacký (1798-1878), czeski językoznawca, historyk, 
jeden z przedstawicieli czeskiego odrodzenia narodowego. Autor 
wielotomowego dzieła pt. Dzieje narodu czeskiego w Czechach 
i na Morawach (pierwszy tom 1836). Podjął się badań nad 
zanikającym językiem czeskim, który był systematycznie 
wypierany przez język niemiecki począwszy od przegranej 
bitwy pod Białą Górą w 1620 roku. Dzięki jego staraniom język 
czeski zachował się do naszych czasów. Znał 11 języków. 
Dzięki dobrej sytuacji materialnej mógł całkowicie poświęcić 
się badaniom naukowym (Tarajło-Lipowska Z. (2010), Historia 
literatury czeskiej Wrocław, p. 101-102).
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