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Steve and Eve can Read Tea-leaves, Peter o podtytule A Practical Primer to
English Pronunciation to ksi !ka do praktycznej nauki j"zyka angielskiego,
której autorami s Piotr Cymbalista oraz Grzegorz A. Kleparski. Sk#ada si" ona
ze 152 stron, podzielonych na rozdzia#y, z których pierwszy to wprowadzenie.
Autorzy przedstawiaj w nim pokrótce swój skrypt oraz nakre$laj potencjalnych
odbiorców, którymi w tym przypadku mog by% zarówno doro$li podejmuj cy
studia filologiczne, jak i m#odzie! szkolna. W nast"pnym rozdziale
przedstawiony jest krótki s#ownik terminów fonetycznych pozwalaj cy na
zapoznanie si" z fachowym s#ownictwem fonetycznym. Kolejny rozdzia#
dotyczy angielskich samog#osek krótkich, a dalszy, samog#osek d#ugich. Ka!dy
z rozdzia#ów zawiera kilkadziesi t przyk#adów, w których dane d&wi"ki
wyst"puj . Autorzy opisuj równie! dyftongi, czyli pojedyncze samog#oski
„dwubrzmi ce”, a w nast"pnej cz"$ci pracy skupiaj uwag" na spó#g#oskach.
Ksi !ka ko'czy si" rozdzia#em zatytu#owanym „Formy s#abe”. Jak ka!da
starannie wydana publikacja recenzowany skrypt posiada bibliografi" oraz
szczegó#owe dane o wydawnictwie, dzi"ki czemu czytelnik ma mo!liwo$%
si"gni"cia do podobnych ksi !ek o tej tematyce.
Powszechnie wiadomo, !e podejmuj c próby opanowania j"zyka obcego,
natrafiamy na liczne trudno$ci. S to mi"dzy innymi przeszkody gramatyczne,
stylistyczne, jak i fonetyczne. Obco brzmi ce d&wi"ki sprawiaj nam problemy
w ich poprawnej wymowie, gdy! niejednokrotnie nie ma analogicznych
w naszym ojczystym j"zyku, co sprawia, !e s dla nas trudne i niezrozumia#e. To
z kolei, zmusza do zapoznania si" z nimi poprzez %wiczenia praktyczne
polegaj ce na systematycznym powtarzaniu ró!nych splotów j"zykowych w celu
opanowania brzmienia obcego nam dotychczas d&wi"ku. Tego typu %wiczenia
s#u! nabywaniu poprawno$ci w zakresie artykulacji oraz umiej"tno$ci pisania,
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co równie! bywa ogromnym k#opotem, dlatego fonetycy po$wi"caj pisowni tak
samo du!o czasu, jak i sztuce bezb#"dnej wymowy.
Wg#"biaj c si" w analiz" ksi !ki, nie da si" nie zauwa!y%, !e ma ona
prawid#ow struktur", jest podzielona na jasno okre$lone cz"$ci, w których
omówiona jest problematyka danego zagadnienia, dodane s %wiczenia w postaci
sentencji zdaniowych oraz maj ce charakter krótkich wierszy, limeryków b d&
piosenek. Ponadto wnikliwie – aczkolwiek w sposób uproszczony – opisane s
pojedyncze spó#g#oski, samog#oski oraz sylaby.
W pierwszym rozdziale autorzy zajmuj si" podstawowymi poj"ciami
fonetycznymi, takimi jak: wdech, wydech czy g#oski nosowe. Kolejne opisuj
– jak ju! wspomina#am na wst"pie – samog#oski krótkie i d#ugie oraz
pojedyncze samog#oski o zmiennym przebiegu artykulacji, np.: /a /, /e /, /! /,
/" /, /a"/, /e"/, a tak!e wyrazy, które mog wyst pi% raz w formie s#abej, a raz
w formie mocnej. Ka!dy rozdzia# rozpoczyna si" od kilkuzdaniowego
wprowadzenia i omówienia danej g#oski czy dyftongu oraz jego graficznego
przedstawienia, co jest bardzo pomocne w procesie wizualnego zapami"tania
okre$lonego d&wi"ku. W %wiczeniu pierwszym w ka!dej z sekcji podane s
jako przyk#ady pojedyncze wyrazy wykazuj ce pewne ró!nice i podobie'stwa,
np. may/made/mate, bay/bade/bait, grey/grade/great czy play/played/plate.
Niestety, zdarza si", !e dane s#owa s ma#o przyst"pnie obja$nione i mog by%
nie do ko'ca zrozumia#e dla odbiorcy %wiczenia. Na przyk#ad %wiczenie
drugie zawsze sk#ada si" z 27 zda' umo!liwiaj cych opanowanie poprawnej
wymowy. Zdania s trafnie dobrane, zawieraj liczne odno$niki oraz bywaj
zabawne dla czytelnika. Na ogó# s #atwe do wykonania, cho% niekiedy
m#odzie! szkolna ma wysoko postawion poprzeczk". Tzw. tongue twisters,
np. Chester Cheetah chews a chunk of cheap cheddar cheese czy He threw
three frez throw, czyli dajmy na to polski odno$nik „po#ama'ca j"zykowego”:
W Szczebrzeszynie chrz szcz brzmi w trzcinie b d& Stó! z powy!amywanymi
nogami, jest szczególnie trudnym do opanowania wyra!eniem j"zykowym,
dlatego warto by#oby po$wi"ci% mu szczególn uwag" i poda% wi"cej
typowych dla tego zjawiska przyk#adów. (wiczenie trzecie polega na
przedstawieniu podobnie brzmi cych wyrazów w celu zauwa!enia ró!nic
w ich wymowie i pi$mie, np.: bed-bade, let-late, pen-pain czy red-raid. Sekcja
ko'czy si" limerykiem, wierszem b d& piosenk , które s pe#ne humoru i #atwe
do przyswojenia w pami"ci.
Trzeba stanowczo podkre$li%, !e du!e rozczarowanie przynosi brak nagrania
tych!e %wicze' na CD b d& kasecie, gdy! utrudnia to traktowanie tej ksi !ki
jako podr"cznika akademickiego dla nauczycieli zajmuj cych si" praktyczn
nauk fonetyki z uwagi w#a$nie na niemo!no$% odtworzenia ich z nagra'.
Dodatkowo, gdyby za# czono do publikacji no$nik elektroniczny, ksi !ka
mog#aby by% rodzajem samouczka, dzi"ki któremu ucz cy si" mia#by mo!liwo$%
porównania wypowiadanych s#ów, czytanych sentencji czy wierszy
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i skorygowania b#"dów, ods#uchuj c nagra' na kasecie b d& CD, co z pewno$ci
przyczyni#oby si" istotnie do szybszego opanowania poprawnej wymowy.
Nie znaczy to jednak, !e ksi !ka nie mo!e by% wykorzystywana do %wicze'
na zaj"ciach, a wprost przeciwnie ) zawiera tak wiele dobrych form do nauki
fonetyki, i! warto w pe#ni wykorzysta% przekazan nam wiedz" autorów
i zapozna% s#uchaczy studiów, m#odzie! szkoln , jak i innych ucz cych si"
j"zyka angielskiego z tymi %wiczeniami, które zminimalizuj problemy zwi zane
z wymow i u#atwi percepcj" fonetyczn obco do niedawna brzmi cych
d&wi"ków.
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