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Jeżeli wyobrazimy sobie angielską gramatykę jako rozległą wyspę, którą 
chcemy poznać i poczuć się na niej możliwie swobodnie, to praktycznie 

wszystkie kursy proponują nam „metodę dawnych pionierów”. Opanowu-
jemy jakiś skrawek, a gdy już go znamy, przechodzimy do kolejnego. I tak 
dalej. Po kilku latach mamy już wiele tych skrawków nieźle wykarczowa-
nych, ale chyba nie do końca, bo kiedy mamy coś powiedzieć po angiel-
sku, to się potykamy. A większość wyspy w ogóle jeszcze jest nietknięta. 

Nie słyszałem, żeby Polak, nawet po kilku latach nauki, w trakcie mó-
wienia po angielsku użył z własnej woli, spontanicznie, nawet najprostsze-
go zdania warunkowego w rodzaju Gdybym wiedział jak to działa, to bym 
ci powiedział. (= If I knew how it works, I’d tell you). Zdania warunkowe 
są rzekomo bardzo trudne, jest ich ponoć wiele typów, a w ogóle to prze-
cież można się bez nich obejść. Kochani, to są legendy. Zdania warunko-
we wcale nie są trudniejsze, niż czas Simple Present z pierwszych lekcji. 
Wszystko zależy od podejścia!

Trzymając się analogii wyspiarskiej, niniejszy kurs przypomina latanie 
helikopterem nad całą wyspą. Po pierwszej takiej wycieczce wyrabiamy 
sobie pierwszy, bardzo ogólny obraz sytuacji. Widzimy góry, doliny, rzeki, 
widzimy ogólną mapę terenu, jeszcze bez szczegółów. Oczywiście niczego 
nie zapamiętujemy, a w każdym razie nie staramy się niczego zapamięty-
wać. Jedne obiekty widać wyraźniej, inne są zamglone. Ale przy kolejnej 
wycieczce helikopterem pewne miejsca poznajemy już z daleka, wiemy, 
czego się spodziewać za górą, pamiętamy, że do tej rzeki będzie zaraz 
wpadać prawobrzeżny dopływ, a tamto jezioro łączy się drugim jeziorem, 
choć na razie go nie widać, bo las go zakrywa. I tak dalej. Wyspa robi się 
coraz bardziej swojska. 

W czasie kolejnej wycieczki być może wylądujemy gdzieś na wyspie 
i przyjrzymy się jakiemuś terenowi dokładniej. Jednak w odróżnieniu od 
pionierów z siekierami, którzy bez helikoptera też mogliby tu się prze-
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drzeć, my mamy poczucie, gdzie jesteśmy: wiemy, że za tamtym lasem na 
horyzoncie po lewej jest rzeka, a za górą po prawej jest druga góra, łagod-
niejsza i niższa. Mamy jakiś układ odniesienia. (A ci nieszczęśni pionierzy 
z siekierami, którym pot zalewa oczy, widzą tylko jeden mały skrawek 
wokół siebie.) Z góry widać, jak się ma jedno do drugiego, co jest blisko 
czego, widać relacje i związki, co jest na tle czego, co jest częścią czego; 
widać – choć z początku jak przez mgłę – podstawowy system. I to jest 
istota sprawy! W tej perspektywie zdania warunkowe czy modalne nie są 
ani trochę trudniejsze od innych. Dzięki takiemu podejściu mamy szansę 
zrozumieć składniki systemu działające w ramach systemu, a nie wymon-
towane i nieruchome, bez tła i zazębienia z innymi elementami.

UWAGA: Kiedy poczujesz, że wszystko ci się miesza, to przypomnij 

sobie o tym helikopterze i powodach jego użycia zamiast zestawu 

siekier. Nie przejmuj się, leć dalej, popatrz na mapę całej wyspy...
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Spójrz na pierwszą mapę obok. Jak widać, jest to jedynie 
uproszczona mapa samych najważniejszych konstrukcji. 
Nie ma tu rozmaitych zastosowań tych konstrukcji, nie ma 
teł czasowych. Jednak warto czasem spojrzeć także na tę 
mapę, żeby przy okazji poznawania nowych obszarów, 
zobaczyć także, gdzie co jest. 
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Z kolei mapy różnych teł czasowych i rodzajów rzeczywi-
stości widzianych oczami Anglika wyglądają nieco inaczej. 
Niby ta sama wyspa, ale inny podział na regiony... Wracaj 
często do map w trakcie czytania, by zawsze mieć jakiś 
układ odniesienia. Na początek zobacz sobie – tylko się 
nie przeraź – niby tę samą mapę, ale pokazującą tła czaso-
we i sytuacje związane z konstrukcjami z mapy pierwszej, 
a wszystko przy założeniu, że nie „gdybamy”.

Nawet jeśli nieźle znasz gramatykę angielską, na tej ma-
pie widać wiele regionów o obcych nazwach. Wierz mi, 
że nazwy te są tak wybrane, żeby ułatwić poruszanie się 
po wyspie! Jeżeli wciąż wahasz się jakiej konstrukcji użyć 
w konkretnej sytuacji, to po prostu zapomnij terminy, któ-
rymi się wcześniej posługiwałeś. Widocznie są nieprak-
tyczne, skoro sięgnąłeś po tę książkę. W miarę dalszego 
czytania, oczywiście często zaglądaj do tej mapy, żeby 
mieć obraz całości!
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Dla porządku spójrz jeszcze obok na mapę pokazującą 
GDYBANIE. Tylko spójrz i nic więcej, żebyś potem mógł 
wracać do tej mapy, kiedy dojdziemy do rozważań na te-
mat gdybania.

Na północy wyspy chodzi o takie zdania, jak:
If had known Jane 20 years ago... = Gdybym (był) znał 
Jane 20 lat temu... (to nie żeniłbym się z Kate). 

Na wschodzie: 
If I knew how it works... = Gdybym wiedział, jak to działa... 
(to bym się głupio nie pytał). 

W centrum: 
If/When you arrive... = Jeżeli/Kiedy przyjedziesz... 
(to zadzwoń). 

Na południowym wschodzie: 
If you’ll excuse me... = Jeśli mi Państwo zechcą wybaczyć 
(to będę się już żegnał). 

Reszta wyspy jest dla prostoty pod wodą, bo nawyki zdo-
byte na widocznych obszarach wystarczają, by w natural-
ny sposób budować później inne konstrukcje gdybające. 
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Skorzystaj jak najwięcej!

1. 
Nie staraj się niczego zapamiętać, nie ucz się zasad, broń 
Boże, nie wkuwaj słówek – ile się do mózgu w trakcie 
naszych zabaw samo przyklei, tyle zostanie. Wierz mi, że 
nie ma lepszego sposobu.

2. 
Nie oceniaj własnych postępów! Nie licz „przerobionych” 
czasów! Nie przejmuj się tym, że wszystko ci się myli i nic 
już nie pamiętasz. W ogóle się tym nie zajmuj, a wszystko 
będzie dobrze. Czytaj sobie zdania angielskie na głos, czy-
taj przykłady kontrastujące, baw się...

3. 
Nie przejmuj się, że nie rozumiesz niektórych przykładów 
podawanych bez tłumaczenia. Popatrz sobie na nie i idź 
dalej. One są tylko ilustracją.

4. 
Baw się, przyglądaj, eksperymentuj, rozważaj, próbuj, 
przymierzaj się…


