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Wstęp

W polskiej literaturze specjalistycznej jest niewiele prac opisujących problem 
dwujęzyczności, a jeśli już pojawia się to zagadnienie, zwykle prezentuje się je 
w wąskim zakresie, w niepełny sposób i dotyczy ono jednej, a najwyżej dwóch 
dyscyplin. W niniejszej pracy podjęto próbę skompletowania zagadnień związa
nych z dwujęzycznością w szerokim ujęciu i w sposób łączący aspekt lingwistycz
ny, psychologiczny oraz socjokulturowy. Starano się unaocznić odbiorcy mnogość 
czynników wpływających na nabywanie / uczenie się języków oraz złożoność pro
blemu, jakim jest proces stawania się dwujęzycznym. 

W dwóch pierwszych rozdziałach pracy omawiane są definicje i terminologia, 
teorie dotyczące procesu opanowywania języka ojczystego i ‘innego’ oraz czynniki 
wpływające na ich rozwój. Przy języku ‘innym’ dodatkowo przedstawiono typy 
jego nabywania / uczenia się; na końcu porównuje się obydwa procesy. Język oj
czysty nie zajmuje w literaturze językoznawczej znaczącego miejsca, jest niepo
równywalnie rzadziej omawiany i badany niż język ‘inny’, ponieważ uznaje się go 
za zjawisko powszechnie znane, a sam termin za oczywisty i zrozumiały. Stąd 
nieczęsto spotyka się nawet jego definicję w słownikach i encyklopediach. Odno
szące się do niego terminy ojczysty - pierwszy - wyjściowy uznano w pracy za 
tożsame. Inaczej jest z pojęciami: język drugi - obcy - docelowy, które różnią się 
m. in. sposobem ich opanowywania. Ogólnie przyjmuje się, że język drugi przy
swaja się (nabywa się) w warunkach naturalnych bez udziału nauczyciela 
i formalnych instrukcji, natomiast języka obcego uczy się zazwyczaj w szkole lub 
na kursach, w warunkach sztucznych, metodą akademicką. W praktyce oba sposo
by często się zazębiają. Język docelowy może stanowić termin nadrzędny, bo ozna
cza ten język, do którego opanowania się dąży, nie określając sposobu jego akwi
zycji. Termin ‘akwizycja', używany naprzemiennie z określeniem „opanowywa
nie”, pełni w pracy funkcję łączącą uczenie się i przyswajanie, jeśli nie ma potrze
by rozgraniczania tych procesów. 

Na rozwój języka ojczystego i docelowego ma wpływ wiele czynników, w tym 
wiek (okres krytyczny), płeć, czynniki środowiskowe (najważniejsze to dom 
i szkoła), motywacja i cechy indywidualne, np. inteligencja, zdolności, ambicja 
i temperament. Nauczyciele, rodzice i uczący się na ogół nie są świadomi ich wagi 
ani tego, że na część z nich mogą sami wpływać (np. na inteligencję, motywację 
i ambicję), a część można wykorzystać w procesie uczenia się w pozytywny spo
sób (np. przeciwdziałać stereotypom płci, rozpocząć naukę języka obcego 
w dzieciństwie, wybrać odpowiednią szkołę, czy poprawić warunki domowe 
w sensie zmiany relacji między członkami rodziny).
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Na kierunek badań nad przyswajaniem języka duży wpływ miały teorie psy
chologów: Lwa Wygotskiego - twórcy teorii strefy przybliżonego rozwoju (ZPD = 
zone of proximal development) oraz Jeana Piageta i jego następców - w tym Erica 
Ericksona. którzy wyodrębnili fazy (stadia) rozwoju człowieka. W pracy podkre
ślono znaczącą rolę tych naukowców w zwróceniu uwagi na dziecko, które dawniej 
traktowane było jako bierna, kształtowana przez dorosłych i środowisko istota, 
a nie jako ciekawy świata, dociekliwy, poszukujący wiedzy mały człowiek 
o dużych możliwościach intelektualnych.

Proces akwizycji języka drugiego / obcego może być równoczesny z przyswa
janiem języka pierwszego, sukcesywny po częściowym lub całkowitym opanowa
niu języka pierwszego albo ponowny (relearning). W pierwszym przypadku proce
sy nabywania obu języków są podobne lub identyczne, w pozostałych już się róż
nią.

Języki pozostające ze sobą w kontakcie wzajemnie na siebie wpływają - 
o czym jest mowa w rozdziale III. Rezultaty zetknięcia się dwóch języków to m.in. 
transfer i jego szczególna postać - interferencje, zapożyczenia, przełączanie kodów 
i interjęzyk. Omówione są też ogólnie języki mieszane, głównie ze względu na 
pidgin, który może pojawiać się w procesie opanowywania języka docelowego. 
Ponadto należą one do zagadnień, którym w naszej literaturze nie poświęcono do
tąd dość uwagi.

Rezultatem opanowania dwóch języków - zwłaszcza na emigracji - jest bilin
gwizm. Dochodzenie doń i istota tego zjawiska stanowi kolejny rozdział pracy. Tu 
należy podkreślić, że autorka rozgranicza pojęcie znajomości dwóch języków 
i dwujęzyczności, którą postrzega z perspektywy emigracji, stąd wniosek, że proces 
stawania się dwujęzycznym jest silnie uwarunkowany bezpośrednim kontaktem 
zjęzykiem i kulturą docelową. W pracy akcentuje się konieczność zachowania 
języka pierwszego, rozwijania i doskonalenia go, bez czego bilingwizm nie może 
zaistnieć. Stwierdza się też, że w wyniku obniżania poziomu języka ojczystego 
może dojść do bardzo rzadko opisywanej póljęzyczności, która polega na niepełnej 
kompetencji w obydwu językach. W tym rozdziale omówione zostały dodatkowo 
problemy dyglosji oraz multi- i plurilingwizmu. Są to zagadnienia, których inter
pretacja jest niejednoznaczna, a terminologia nieścisła albo niejednolita. Koniecz
nością stała się próba ujednolicenia i uporządkowania tych pojęć.



Część I

JĘZYK OJCZYSTY

1. Język ojczysty - definicje

IV moim barbarzyńskim języku 
kwiaty nazywają się kwiaty 
i o powietrzu mówię powietrze 
i stąpając po kostkach bruku 
obcasami wstukuję 
bruk bruk bruk
i mówię kamień tak miękko 
jak gdyby kamień byl aksamitem 
i wtulam twarz w twoją szyję 
jak gdyby rosło tam cieple futro kota 
i kocham
mój barbarzyński język 
i mówię: kocham1

1 H. Poświatowska***. Trzeba iść. Sądecka Oficyna Wydawnicza, Nowy Sącz 1987.
2 Autorka - jako jedna z niewielu - zajmuje się problemem języka ojczystego i opisuje go dość 

szeroko.

Termin język ojczysty dla każdego jest oczywisty i zrozumiały, ale przy próbie 
sprecyzowania lub zdefiniowania tego pojęcia rodzą się trudności i niejasności.

To, co w języku polskim określa się mianem języka ojczystego, w angielskim 
istnieje pod pojęciem mother tongue, a we francuskim - langue maternelle, a więc 
języka ‘macierzystego’ czy też ‘matczynego’. Ani jedna, ani druga nazwa jednak 
nie odnosi się do relacji z matką czy ojcem - chociaż może mieć ściślejszy związek 
z matką, a więc w językach i kulturach, gdzie stosuje się nazwę ‘matczyny’ czy 
‘macierzysty’, to określenie wydaje się bardziej adekwatne. Pisze o tym Tove 
Skutnabb-Kangas ( 1981 )2, zaznaczając jednak, że termin „matka” czasem ma szer
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sze znaczenie, tzn. niekoniecznie dotyczy matki biologicznej, może oznaczać bo
wiem jakąkolwiek osobę, z którą jako pierwszą dziecko się komunikuje. Z kolei 
Z. Grabarczyk (1996) widzi znaczenie tego terminu w szerszym kontekście spo
łecznym, łącząc go z narodem, wspólnotą językową, krajem - a ściślej - 
z ojczyzną.

Hasło język ojczysty (macierzysty) jest zamieszczane przez niewiele słowników 
i encyklopedii. Jeśli jednak pojawiają się definicje tego pojęcia, brzmią mniej wię
cej podobnie i raczej lakonicznie. Oto kilka przykładów:

• Z. Gołąb, A. Heinz, K. Polański, Słownik terminologii językoznawczej (1968):
Język ojczysty to język, którego mówiący nauczył się pierwszego, jako dziecko 

od otoczenia.
• A. Szulc, Słownik dydaktyki języków obcych ( 1994):
Język prymarny (rodzimy, ojczysty). Pierwszy system ’ językowy, opanowany 

w dzieciństwie w interakcji z członkami określonej wspólnoty językowej. Termin 
ten jest w zasadzie równorzędny z terminem język ojczysty / mowa ojczysta, cho
ciaż zdarzają się wypadki, kiedy język prymarny dziecka nie pokrywa się 
zjęzykiem obojga rodziców, np. w wypadku dwujęzyczności rodziców lub emi
gracji rodziców czy opiekunów do innego kraju.

• The New Oxford Dictionary of English ( 1998):
Mother tongue-. the language which a person has grown up speaking from early 

childhood
• The Macquarie Dictionary (1991):
Mother tongue: 1. the language first learned by a person; native language;

2. a parent language
• Dictionnaire de linguistique ( 1973):
On appelle langue maternelle la langue en usage dans le pays d’origine du lo

cuteur et que le locuteur a acquis dès l’enfance, au cours de son apprentissage du 
langue.

Te zwięzłe hasła nie w pełni oddają istotę omawianego zagadnienia, dlatego 
należy je uzupełnić i wyjaśnić. Z. Grabarczyk, na przykład, uważa, że jest to język, 
w którym każda osoba komunikuje się po raz pierwszy, określa swoją tożsamość 
(siebie), język, którego doświadcza: „(...) można studiować i opanować kilka języ
ków, lecz tylko jednego bezpośrednio doświadczać, tego, którego używaliśmy 
w czasie przechodzenia ze stanu dzieciństwa do pełnego członkostwa we wspólno
cie językowej” (1996: 12). B. Walczak (1993: 538) nazywa język ojczysty narzę
dziem niezbędnym człowiekowi do życia w społeczeństwie. Uważa także m.in., że 
jest on „narzędziem komunikacji we wszystkich sytuacjach, jedynym narzędziem 
pełnego wyrażania osobowości każdego swego użytkownika, narzędziem porząd
kującym całość doświadczenia ludzkiego (...)”. W. Miodunka (1980: 59) zwraca * 

' J. Czochralski (1979: 537) pisze: „System prymarny nie musi być systemem języka ojczystego. 
Może to być język ojca lub matki danego użytkownika, język kraju, z którego dany użytkownik po
chodzi lub w którym się wychowuje, albo też jakiś inny język opanowany później, który w końcu 
jednak stal się systemem prymarnym".



Część I. Język ojczysty

uwagę na fakt, że język ojczysty narzuca mówiącemu sposób widzenia świata i że 
tylko on wydaje mu się logiczny, naturalny i łatwy.

Język ojczysty jest nieporównywalnie mniej, niż obcy / drugi, omawiany 
i badany w sensie ustalenia jego definicji i istoty. Prawdopodobnie domniemywa 
się, że jest to termin jasny dla wszystkich. Tak rzeczywiście dzieje się 
w większości przypadków, bowiem problemy rodzą się dopiero przy próbie ustale
nia, czy pierwszy i ojczysty to to samo (por. definicję A. Szulca), oraz 
w sytuacjach, gdy mowa o języku obcym / drugim. Przykładem może być określe
nie D. Crystal (1987: 368): „A person’s ‘mother tongue’ or ’first language’ (L|) is 
distinguished from any further languages that may be acquired (L2, Li, etc.)”.

Język ojczysty jest sposobem poznawania świata i formowaniem się związków 
pomiędzy słowami a zmysłami; w każdym człowieku wywołuje pozajęzykowe 
skojarzenia i szczególne znaczenia, ma duże znaczenie symboliczne. Pozostawia 
on w psychice trwały ślad, ponieważ związany jest z emocjami i wspomnieniami 
przyswajania go w rodzinnej atmosferze ciepła i prywatności (por. E. Thonis, 
1977). „Każdy z nas nauczył się mówić w jakiejś grupie - zwykle w kręgu własnej 
rodziny. Stąd też nasz język zabarwiony jest zawsze uczuciami dziecięcej tęsknoty 
albo ekspresywnością. Samo wyrażenie ‘język ojczysty’ tłumaczy dostatecznie ten 
aspekt” (J.M. Tortosa, 1986: 38). Być może dlatego osoby dwujęzyczne uważają 
swój pierwszy język za cieplejszy, ładniejszy i bogatszy: „Many bilinguals testify 
to the fact that their second language, which they learnt later in life, feels colder, 
more alien, less rich in words, less subtle and on the whole poorer. It does not go as 
deep, it does not come as close to them, it does not affect them as strongly as the 
first. It feels more superficial, more »stuck on«, it does not awaken the same deep 
layers of the personality. One is more oneself on one’s mother tongue. All this 
seems also be true of many bilinguals who know their second language very well, 
just as well, or in many cases even better, than the language they learn first” 
(T. Skutnabb-Kangas, 1981:49-50).

Eleonora Lev4 uważa, że tak jak człowiek rodzi się w konkretnym pejzażu czy 
klimacie, tak jego „miejscem urodzenia” jest też język. Pisze: „Do dziś słowa wy
dają mi się prawdziwsze po polsku, intymnie i naturalnie związane ze swym zna
czeniem: hebrajskie słowo Chem'a, na przykład, nigdy nie będzie miało dla mnie 
tego cudownego, wspaniale gładkiego, złocistego smaku, jaki ma masło. Albo 
Kashen, to słowo tak niezadowalające i słabe, natomiast „twarde” potrafi połamać 
kości (...). Słowa hebrajskie są dla mnie abstrakcją, oznaczeniami zaledwie, które 
trzeba dopiero przetłumaczyć na płynny wewnętrzny język zmysłów i wspomnień, 
które nie wymagają słów; po polsku wszystko jest bardziej znajome i zrozumiałe, 
ma swą prawdziwą, sekretną nazwę; na dnie serca jestem absolutnie przekonana, 

4 E. Lev lo pisarka odznaczona najwyższą nagrodą literacką w Izraelu, która wyjechała z Polski 
w 1957 roku, mając 6 lat. Pisze po hebrajsku. prawie nie mówi po polsku, ale rozumie. Cytowane 
fragmenty pochodzą z artykułu M. Decker. Sieroctwo języka, zamieszczonego w „Kobiecie i Stylu" 
we wrześniu 1998 r.
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że gdyby ktokolwiek spytał śmietany ojej nazwę, odpowiedziałaby bez chwili 
wahania, marszcząc się jedwabiście - „śmietana”.

Podobne odczucia opisuje Eva Hoffman w swej książce Zagubione w przekła
dzie (1995: 104): „(...) cały problem polega na tym, że wyrazy zostały oderwane od 
tego, co wyrażają. Słowa, które poznąję teraz, nie kojarzą mi się z poszczególnymi 
pojęciami w tak bezpośredni sposób jak w moim ojczystym języku. »Rzeka« to po 
polsku żywy dźwięk, wypełniony treścią rzek, rzek, które znałam, rzek, w których 
się kąpałam. »River« po angielsku brzmi chłodno - jest słowem bez klimatu. 
Z niczym mi się nie kojarzy, nie promieniuje z niego świetlista aura konotacji. 
Niczego nie wywołuje w umyśle”.

Według M. Yaguello (1982: 81) język ojczysty, to język dzieciństwa, którym 
mówi się najlepiej i którego się nigdy nie zapomina. Autorka jednak sama odnosi 
się sceptycznie do tych stwierdzeń, pisząc, że na emigracji czasem następuje czę
ściowa lub całkowita utrata języka ojczystego, a więc już nie mówi się nim najle
piej, a często w jakimś stopniu zapomina.

Podobne kryteria - najlepszą znajomość danego języka oraz największą jego 
używalność wymienia T. Skutnabb-Kangas (1981). One także wydają się dysku
syjne, zwłaszcza w odniesieniu do sytuacji emigracyjnej. Na uwagę natomiast za
sługują trzy inne stwierdzenia: język ojczysty to ten, który dziecko poznaje jako 
pierwszy, z którym dana osoba się utożsamia i najpóźniej dotknięty ajazją . Po
nadto autorka sądzi, że język ojczysty to ten, w którym się myśli, śni, liczy, pisze 
pamiętnik lub poezje, sama jednak uważa te kryteria za niedoskonałe, bo bardzo 
często zaczyna się śnić, myśleć i pisać w nowym języku - jest to gwarancja osią
gnięcia w nim biegłości. E. Hoffman (1995: 118) opisuje swój dylemat dotyczący 
wyboru języka, którym miała pisać w swoim pamiętniku: „Pisanie po polsku było
by na tym etapie czymś w rodzaju ekscentrycznego powrotu do łaciny lub greki - 
a przecież w pamiętniku należy opisywać bieżące przeżycia i swobodne myśli naj
bardziej bezpośrednim językiem. Polski staje się martwym językiem, językiem 
nieprzetłumaczalnej przeszłości. Ale pisać coś, co nie jest przeznaczone dla niczy
ich oczu, po angielsku? To jakby odrabiać szkolne zadanie albo grać przed samym 
sobą, dopuszczać się nieco perwersyjnego autopodglądactwa. Ponieważ muszę coś 
wybrać, wybieram w końcu angielski. Skoro mam pisać o teraźniejszości, muszę 
więc pisać w języku teraźniejszości, nawet jeśli to nie jest język mojej osobowości. 
W rezultacie mój pamiętnik staje się pewnie jednym z najbardziej bezosobowych 
zbiorów notatek sporządzonych przez dorastającą dziewczynę”.

M. Warchoł-Schlottmann w swojej pracy (1994: 183-184) pisze o „obszarach 
uczuć, pojęć, myśli, które potrafi się najlepiej wyrazić tyko w jednym, właśnie 
ojczystym języku”. Według autorki dziedziny zarezerwowane tylko dla języka 
polskiego jako ojczystego to: miłość, kłótnia, przeklinanie, modlitwa, myślenie 
(mowa w myślach). Nie wymieniła liczenia, które sygnalizowała T. Skutnabb- * 

5 Afa:ja to zaburzenia rozumienia i ekspresji mowy. Badania neurolingwistyczne potwierdzają, że 
u chorego język ojczysty ulega zaburzeniom na końcu, po innych, później poznanych językach; 
prawdopodobnie zjawisko to występuje również przy chorobie Alzheimera.
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-Kangas, a jest ono znamienne dla języka ojczystego6, chociaż nieudokumentowa
ne (w sensie badań7). Wśród dziedzin, o które M. Warchoł-Schlottmann pytała 
respondentów, najpowszechniejsze okazały się myślenie i modlitwa. Zdaniem 
B. Walczaka (1993: 538) .,(...) polszczyzna [poza Polską - przyp. E.L.] najdłużej 
utrzymuje się jako język rozrywki i zabawy, życia codziennego, a zwłaszcza mo
dlitwy”.

b M. Sklodowska-Curic do końca życia liczyła (tzn. wykonywała obliczenia) po polsku. Zob. 
E. Curie. Marie Curie. PWN. 1958, s. 331.

7 Mowa o niezweryfikowanych danych (anecdotal evidence), czyli niesystematycznie zebranych 
informacjach, które nie są statystycznie udokumentowane (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 50).

8 Zob. część II 2.2.
9 Definicja języka ojczystego oparta na kryteriach w formie tabelki znajduje się na s. 18 w cyto

wanej pracy.

Głęboko pojęte znaczenie terminu język ojczysty zależy także od typu akwizy
cji8, tzn. jeśli dwa języki są przyswajane symultanicznie (jednocześnie, w tym sa
mym czasie), duże znaczenie mają kryteria (wg T. Skutnabb-Kangas) kompetencji 
i funkcji, a więc najlepsza znajomość i największa używalność. Natomiast gdy 
języki są przyswajane sukcesywnie (jeden po drugim), kryteria te prawie nie są 
brane pod uwagę. Wtedy na czoło wysuwa się kryterium pochodzenia - ‘język 
służący za narzędzie komunikacji / poznany jako pierwszy’. Również w przypadku 
symultanicznego poznawania języków liczenie, myślenie, modlitwa itp. nie odgry
wają różnicującej roli, bo najczęściej dziecko jest w stanie robić to w obu językach. 
Można nawet mówić o dwóch językach ojczystych, choć znaczenia tego terminu 
nie należy rozumieć dosłownie, o czym pisze T. Skutnabb-Kangas (1981: 20). 
Autorka, podsumowując swoje rozważania dotyczące definicji Jh proponuje kom
binację dwóch kryteriów: pochodzenia i wewnętrznej identyfikacji. Uważa je za 
najbardziej istotne i odpowiednie dla każdego typu akwizycji J39.

Ponieważ symultaniczne poznawanie dwóch języków jest rzadko spotykane, 
ajeszcze rzadziej przeradza się w bilingwizm długo trwający, definicja języka 
ojczystego dotyczy raczej sukcesywnego poznawania dwóch języków. Według 
mnie powinna ona brzmieć:

Język ojczysty jest pierwszym poznawanym i ‘doświadczanym’ (doznawa
nym) przez człowieka językiem, w którym się porozumiewa z otoczeniem. Ma 
on znaczący udział w poznawaniu świata i kształtowaniu struktury osobowo
ści, sprawiając, że człowiek się z nim utożsamia, a w dorosłym życiu zazwy
czaj w nim myśli, śni, liczy i modli się.
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2. Przyswajanie języka ojczystego / pierwszego

The acquisition of verbal language in 
infancy is one of the most remarkable 
and astonishing processes of human 
development''.

2.1. Teorie

Każde normalne, słyszące dziecko jest zdolne do nauczenia się języka otocze
nia, w którym przebywa od chwili narodzin - bez względu na swoje dziedzictwo 
językowe, tzn. nie musi to być język jego biologicznych rodziców. Proces jego 
nabywania ma charakter uniwersalny i zachodzi z jednakową łatwością u każdego 
człowieka". „Children around the world begin to learn their native language at the 
same age, in much the same way, and in essentially the same sequence” (M. Saville- 
-Troike, 1973: 15).

Dzieci przechodzą różne (kolejne) fazy10 11 12 (stadia) rozwoju mowy1' - od gawo
rzenia po poprawne wysławianie się, które stwierdza się niezależnie od przyswaja
nego języka. Ogólnie sądzi się, że czterolatek ma już opanowane podstawy języka, 
siedmiolatek posiada wiedzę o gramatyce i systemie fonetycznym w około 80% 
(M. Saville, R. Troike, 1972: 13), natomiast pełna kompetencja językowa i komu
nikacyjna jest osiągana dopiero w wieku szkolnym (I. Kurcz, 1992: 68)14 15.

10 M. Siguan. W. Mackey. 1987: 73.
11 Zob. E H. Lennenberg. 1980: 220-222. gdzie autor pisze o rozwoju języka w kulturach prymi

tywnych.
12 Zob. np. 1. Kurcz. 1992: 66-68 i 1995: 201; M. Saville-Troike. 1973: 21-22; P. Kaplan. 1992: 

162; D.E. Papalia, S. Wcndkos-Olds. 1992: 131; K.S. Berger 1988: 137: E.ll. Lennenberg. 1980: 
208-210; por. też J. Porayski-Pomsta, 1993: 17, M.A.K. Halliday, 1980.

13 O mowie i języku dziecka zob. .1. Porayski-Pomsta, 1993 i 1994.
14 Kompetencja językowu to zdolność do posługiwania się językiem, a kompetencja komunikacyj

na- umiejętność posługiwania się językiem odpowiednio do sytuacji społecznej. Zob. 1. Kurcz. 1992: 
68 oraz J. Porayski-Pomsta. 1993 i 1994. Por. teżM. Bialecka-Pikul, 1998.

15 Temat ten jest tu potraktowany skrótowo i ogólnie, bo został już wielokrotnie opracowany 
w sposób wyczerpujący, por. np. 1. Kurcz. 1992 i 1995; J. Arabski. 1985 i 1997; R. Ellis 1985; 
E. Czykwin. D. Misicjuk. 1998: M. Warchoł-Schlottmann 1994; M. Saville-Troike. 1973; W. Klein. 
1989; Ch. Deprez. 1994; A C. Berthoud. В. Ру. 1993; H. Komorowska. 1980.

Współczesne teorie przyswajania języka13 - behawiorystyczna i gramatyki ge- 
neratywno-transformacyjnej (generatywna oznacza, że gramatyka opisuje reguły 
generowania, wytwarzania zdań owego języka, a termin transformacyjna odnosi 
się do pewnej części tych reguł, których istota polega na przekształcaniu (transfor
macji) jednych form zdania w inne - 1. Kurcz, 1995: 179) - zostały przyjęte i roz
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winięte na podstawie teorii racjonalistycznej i empirycznej. „Zasadnicza różnica 
między obydwoma kierunkami leży w tym, że język traktowany jest przez racjona
listów jako cecha charakterystyczna tylko dla człowieka jako gatunku, empiryści 
zaś pojmują uczenie się języka jako jeden z rodzajów uczenia się - nie tylko przez 
człowieka” (J. Arabski, 1997: 10).

Poglądy empirystów przyjęli behawioryści, których głównym reprezentantem 
był B. Skinner. Według niego, uczenie się języka jest funkcją wzmocnień, 
a wszelkie „schematy” myślenia i działania charakterystyczne dla człowieka wyni
kają z „nawyków”, które powstają w wyniku procesu „warunkowania”. Mimo że 
są one dłuższe i bardziej skomplikowane, przypominają przyuczanie zwierząt do 
wykonywania pewnych czynności, a nawet do porozumiewania się (por. J. Lyons, 
1998: 19). Behawioryści utrzymywali, że nauka jest procesem mechanicznym, 
w którym najważniejszą rolę odgrywa środowisko, umysł natomiast nie posiada 
zbyt dużej mocy sprawczej (por. K. Szczęśniak, 2000). Zgodnie z tą teorią, dziecko 
uczy się języka, naśladując wzorce zachowań werbalnych dorosłych. „Jest to mo
zolny proces tworzenia konstrukcji coraz bliższych wzorcowi (językowi doro
słych), później poprawne konstrukcje są wzmacniane przez otoczenie poprzez ich 
akceptację. (...) Przyswajana gramatyka - to rodzaj matrycy z wymienialnymi ele
mentami leksykalnymi” (J. Arabski, 1997: 10).

Model gramatyki transformacyjno-generatywnej wywodzi się z nurtu teorii ra
cjonalistycznej, a jego twórcą był Naom Chomsky. Zanegował on behawiorystycz- 
ną teorię uczenia się języka przez imitowanie i wzmacnianie, twierdząc, że otocze
nie nie dostarcza wystarczającej liczby wartościowych danych niezbędnych do 
takiego uczenia się. „(...) słyszany z otoczenia język, na który dzieci są wystaw ione 
- to jeszcze nie dosyć materiału szkoleniowego, na podstawie którego mogłyby 
konstruować swoją wiedzę. Taka sama dawka języka, jakiej potrzebują dzieci, nie 
wystarcza dorosłym, by osiągnąć podobny poziom znajomości języka obcego. 
Dziecko w jakiś sposób domyśla się, jak wygląda reszta języka, której nie słychać 
z otoczenia” (K. Szczęśniak, 2000: 50). Chomsky, podważając założenia behawio- 
ryzmu, twierdził też, że Język po prostu nie jest zbiorem »nawyków« i że różni się 
radykalnie od wszelkich form komunikacji zwierząt”16 (J. Lyons, 1998: 19). Po
nadto zwrócił uwagę, iż wypowiedzi dziecka nie są nieudanym naśladowaniem 

16 O próbach nauczenia języka migowego szympansów (w tym najsłynniejszej szympansicy - 
Washoe) zob. m.in. I. Kurcz. 1992: 41 i O. Woźniak, Mowa o genie, Newsweek. 11.11.2001. Do
świadczenia wykazały, że można się porozumiewać z tymi zwierzętami za pomocą znaków (gestów), 
ale żaden z szympansów nie naśladował spontanicznie dźwięków ludzkiej mowy (samo mówienie nie 
jest możliwe ze względu na anatomiczną strukturę ich aparatu głosowego). System komunikacji 
migowej jest przez szympansy opanowywany drogą żmudnych wieloletnich ćwiczeń prowadzonych 
przez trenera, który' nagradza je smakołykami. Inaczej postępują dzieci - produkują bowiem sponta
nicznie wypowiedzi bez używania warunkowania instrumentalnego (nagradzania). Poza tym nie 
stwierdzono, aby umiejętności językowe szympansów wyszły poza zdolności 4-letniego dziecka. 
W ich formach komunikacji zaznacza się wyraźny brak składni. Z opisywanych badań i doświadczeń 
wynika, że zwierzęta nie są w stanie opanować dwuklasowego (zob. I. Kurcz, 1992: 112-114) języka 
ludzkiego.
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dorosłych17 18 19 (co potwierdza m.in. fakt, że dzieci rodziców głuchoniemych nie mogą 
ich imitować, a jednak opanowują mowę), ponieważ rodzice / opiekunowie często 
sami nie mówią poprawnie i nieraz używają żargonu oraz rzadko poprawiają błędy 
językowe swoich dzieci, skupiając się na treści, a nie na formie języka, a nie spo
wolnia to ani nie utrudnia ich rozwoju językowego. Teorii behawiorystów przeczy 
również fakt, że dzieci używają nowych, wcześniej nieznanych form językowych, 
niepodobnych lub całkowicie odmiennych od tego, co słyszały, oraz to, że mimo iż 
uczą się języka ojczystego w różnych środowiskach, posługują się tą samą grama
tyką, umożliwiającą im komunikację wszędzie tam, gdzie ten (ich) język jest uży
wany. Chomsky tłumaczy to tym, że człowiek, mając do dyspozycji ograniczoną 
liczbę reguł, może wytworzyć nieskończoną ilość struktur, ponieważ posiada wro
dzony mechanizm przyswajania języka (Language Acquisition Device = LAD)lfi. 
Dzięki niemu może tworzyć własną teorię gramatyczną, odpowiadającą stopniowi 
jego opanowania języka, ergo dziecko nie uczy się poprzez imitowanie, ale po
przez opanowywanie reguł i zasad organizacji języka. Wiedza na temat przetwa
rzania języka w ogóle, wspólna dla wszystkich języków, została nazwana strukturą 
głęboką i uznana za wrodzoną. Dziecko przyswaja więc sposób tworzenia słów 
i fraz właściwych dla danego języka, czyli jego strukturę powierzchniową'.

17 Zob. też H. Komorowska. 1980: 75-76.
18 Por. instynkt, czyli predyspozycja językowa (S. Pinker za K. Szczęśniakiem. 2000: 49).
19 N. Chomsky. widząc nieprecyzyjność tych określeń, chcial je zastąpić nazwami: D-struktura 

i S-struktura. Zob. .1. I.yons. 1998: 173.
20 O. Woźniak. Mowa o genie. Newsweek. 11.11.2001.

Teoria LAD niedawno została potwierdzona przez uczonych z Oksfordu, którzy 
odkryli specjalny gen FOXP2 znajdujący się na siódmym chromosomie. „Jego 
prawidłowa forma odpowiada za ukształtowanie, jeszcze w życiu płodowym, czę
ści mózgu, dzięki której umiemy się porozumiewać za pomocą języka”20. Zatem 
supozycja N. Chomsky’ego, że ludzie są genetycznie zaprogramowani pod wzglę
dem zdolności do mówienia, oraz że „zasady leżące u podstaw struktury języka są 
tak specyficzne i tak wysoce artykułowane, że trzeba je traktować jako zdetermi
nowane biologicznie; innymi słowy, że konstytuują one częściowo to, co nazywa
my „naturą ludzką”, i są genetycznie przekazywane dzieciom przez rodziców” 
(J. Lyons, 1998: 17), znalazła swoje medyczne uzasadnienie.

Natywistyczna teoria Chomsky’ego znacząco wpłynęła na kierunek badań nad 
przyswajaniem języka, tzw. badań psycholingwistycznych. Dużą rolę odegrały 
w nich europejskie teorie dwóch psychologów: Jeana Piageta (1895-1980) ze 
Szwajcarii oraz Rosjanina - Lwa Wygotskiego (1896-1934). Ich wspólną cechą 
jest to, iż oddzielają rozwój poznawczo-intelektualny od rozwoju mowy dziecka. 
Poza tym - różnią się znacznie.

Uważa się, że J. Piaget wywarł największy wpływ na psychologię rozwojową 
XX wieku. Wyodrębni! i opisał cztery stadia rozwoju intelektualnego, twierdząc, 
że dziecko przechodzi przez każde z nich po kolei, tzn. musi dojrzeć do przejścia 
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do następnego stadium. Według niego rozwoju nie da się przyspieszyć, gdyż jego 
tempo zależy od biologicznych procesów dojrzewania.

Piagetowskie stadia rozwoju poznawczego (M. Dembo, 1997: 309):
Sensoryczno-motoryczne (0-2 lata). Dziecko zaczyna naśladować, pamiętać, 

myśleć. Zaczyna rozumieć, że schowane przedmioty nie przestają istnieć. Przecho
dzi od pojedynczych reakcji odruchowych do celowej aktywności.

Przedoperacyjne (2-7 lat). Stopniowy rozwój języka i zdolności do myślenia 
symbolicznego. Zdolność do myślenia za pomocą operacji logicznych wykonywa
nych tylko w jednym kierunku. Myślenie i język mają charakter egocentryczny.

Operacji konkretnych (7-11 lat). Zdolność do logicznego rozwiązywania pro
blemów konkretnych. Rozumienie zasad stałości (opanowanie pojęcia stałości). 
Zdolność do klasyfikowania i seriacji (szeregowania). Opanowanie odwracalności.

Operacji formalnych (I 1-15) lat. Zdolność do logicznego rozwiązywania pro
blemów abstrakcyjnych. Myślenie nabiera bardziej naukowego charakteru. Roz
wiązywanie złożonych problemów werbalnych i weryfikowanie hipotez.

Kognitywna teoria J. Piageta21 obejmowała intelektualny rozwój dziecka, z po
minięciem rozwoju językowego. Piaget traktował język wtórnie, jako sposób wy
rażania myśli: „(...) użycie słowa poprzedzane jest gromadzeniem przez dziecko 
doświadczenia odnośnie tego wycinka rzeczywistości, do którego dane słowo się 
odnosi” (M. Kielar-Turska, 1998: 179). Sądził, że myślenie ma swoje źródło 
w działaniu i poprzedza język, na który dziecko tłumaczy swoje myśli. Jest produ
centem znaczeń, tj. „nie tyle uczy się słów, co buduje znaczenia” (ibidem). Jego 
zdaniem, język nie jest źródłem zmian rozwoju umysłowego, jedynie jego przeja
wem. „Piaget came to the conclusion that verbal language is not the stuff of which 
logical thinking is made, is not the food on which early logical thinking grow” 
(J.M. Kean, C. Personke, 1976: 91).

21 Obszerne jej opisy znaleźć można w np.: D. Papalia. S. Wendkos-Okls, 1992; P. Kapłan. 1992: 
K. Berger. 1988; R. Clark. 1983; A. Bireh. T. Malim. 1997; M. Dembo. 1997.

Fakt oddzielenia przez Piageta języka i symboliczno-abstrakcyjnego rozumo
wania zwrócił uwagę nauczycieli na konieczność unikania zbyt szybkiego naucza
nia, przymuszania ucznia do pośpiechu w osiągnięciu „werbalnego stadium”, które 
teoretycznie powinien osiągnąć, rozpoczynając naukę szkolną. „The teacher’s role 
is to assist each child’s individual development, not to try to force all children into 
the same developmental stage. (...) A child who appears less verbal than his peers, 
especially in the early school years when development is so variable, need not be 
assumed to be less intelligent. He may equal or surpass his classmates in symbolic 
abstract thinking, and he may later catch up with or outdistance them in verbal 
behaviour” (J.M. Kean, C. Personke, 1976: 91-92).

Teoria Piageta w dużym stopniu wpłynęła na metody nauczania - zwłaszcza na 
poziomie szkoły podstawowej. Można nawet powiedzieć, że je zrewolucjonizowa
ła. Piaget uświadomił rodzicom i nauczycielom, że inteligencja dzieci jest różna od 
inteligencji dorosłych, należy więc traktować dzieci nie jak niedorosłych doro
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słych, lecz zupełnie inaczej, stosownie do poziomu ich rozwoju. Poza tym trady
cyjny obraz dziecka jako istoty biernej, kształtowanej przez oddziaływania środo
wiskowe, zastąpiony został przez obraz dziecka jako ciekawego i aktywnego po
szukiwacza wiedzy i stymulacji, a więc opiekunowie powinni stwarzać mu okazje 
i możliwości wymyślania oraz odkrywania, a za pomocą zróżnicowanych materia
łów i czynności stymulujących zachęcać je do uczenia się poprzez własne działanie.

Krytycy teorii Piageta kwestionowali przede wszystkim koncepcję odrębnych 
stadiów rozwoju, które w praktyce nie są tak wyraźne. Sądzi się także, że Piaget 
nie doceniał zdolności intelektualnych dzieci w wieku przedszkolnym, przecenił 
zaś zdolność osób dorastających i dorosłych do myślenia za pomocą operacji for
malnych (por. M. Kielar-Turska, 1998: 180). Znalazł jednakże wielu naśladowców, 
których określa się mianem „neopiagetystów”, próbujących udoskonalić jego kon
cepcję. Między innymi próbowano wyodrębnić więcej niż cztery stadia rozwoju.

Teoria L. Wygotskiego także nie utożsamia rozwoju językowego z intelektual
nym, ale uznaje ich wzajemną ingerencję w znacznie większym stopniu. Według 
niego, mowa i procesy myślowe rozwijają się początkowo niezależnie, a ich połą
czenie następuje w późniejszym okresie rozwoju dziecka.

Główną różnicą między teoriami Piageta i Wygotskiego jest spojrzenie na funk
cję mowy egocentrycznej (egocentric speech - termin wprowadzony przez Piageta) 
występującej u dzieci we wczesnym okresie przedszkolnym, kiedy w czasie zaba
wy - samodzielnej lub z innymi dziećmi - dziecko mówi do siebie (często są to 
niezrozumiałe dla otoczenia monologi), nie zwracając w ogóle uwagi na obecność 
innych. Zdaniem Piageta, wynika to z faktu, że „dziecko nie wyodrębniło jeszcze 
siebie z otoczenia zewnętrznego i nie jest w stanie pojąć odrębności drugiej osoby” 
(I. Kurcz, 1992: 65). Dla Wygotskiego zjawisko to stanowi tylko stadium rozwoju 
poprzedzające mowę wewnętrzną (inner speech - termin wprowadzony przez Wy
gotskiego), zajmującą miejsce mowy egocentrycznej, która zanika w wieku szkol
nym. Twierdzi on, że rozwój mowy zaczyna się od społecznie zorientowanej ko
munikacji z otoczeniem, a dopiero później pojawia się mowa egocentryczna, czyli 
werbalizacja myślenia.

Rozwój mowy, zdaniem Wygotskiego, odbywa się w czterech stadiach 
(J.M. Kean, C. Personke, 1976: 52):

1) stadium prymitywne: dziecko bawi się dźwiękami;
2) stadium „psychologii naiwnej”: mowa dziecka wyprzedza rozumienie; na 

przykład używa ono zdań podrzędnych, zaczynających się od „ponieważ”, wcze
śniej niż rozumie problem zdań złożonych podrzędnie;

3) stadium wyodrębnione przez znaki i działania zewnętrzne: dziecko liczy na 
palcach, ucieka się do mnemonicznych pomocy itd.; to stadium charakteryzuje 
mowa egocentryczna;

4) stadium rośnięcia: dziecko zaczyna liczyć w głowie, używać pamięci logicz
nej; jest to ostatnie stadium wewnętrznej, bezdźwięcznej mowy.

Między obiema mowami nie ma wyraźnej granicy, są ze sobą powiązane i jedna 
oddziałuje na drugą; pełnią rolę intelektualną, a ich struktury są podobne.
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Z chwilą, gdy proces myślenia dojrzewa, język ‘uwewnętrznia się’. Następuje 
to wtedy, kiedy dziecko całkowicie porzuca mowę egocentryczną na rzecz mowy 
w myślach. Naturalnie każdy używa mowy zewnętrznej w celu porozumiewania 
się z innymi, lecz znacząca część mówienia odbywa się w myślach. W porównaniu 
z mową zewnętrzną, ta druga jest niepowiązana {disconnected) i niekompletna.

Zdaniem I. Kurcz (1992: 65), „stanowisko Wygotskiego w sprawie mowy ego
centrycznej wydaje się słuszniejsze i sam Piaget przyznał mu rację”.

Inną znaczącą różnicą między teoriami Piageta i Wygotskiego jest kwestia inte
ligencji. Piaget twierdził, że rodzi się ona wewnątrz, a jej rozwój uzewnętrzniają. 
Wygotski - odwrotnie, gdyż, jego zdaniem, to procesy socjalne dają początek inte
ligencji. Najpierw więc musi zaistnieć słowna relacja {verbal interaction) dziecka 
z innymi osobami, pobudzająca je do myślenia, a to stymuluje jego rozwój umy
słowy: „Words play a central part in the development of thought. As children 
acquire words, they acquire the tools of thinking” (B. Stoodt, 1988: 6). Społeczna 
geneza języka jest przez Wygotskiego bardzo mocno podkreślana. „Thus, whereas 
Piaget emphasises the role of internal maturation, Vygotsky stresses that of exter
nal interactions with one’s peers and, especially, with one’s parents” (R. Sternberg, 
1988: 50).

Ponadto, zdaniem J. Piageta, rozwój poprzedza uczenie się, więc jeśli nauczanie 
odwołuje się do wyższego poziomu, nie prowadzi do uczenia się. Wygotski - prze
ciwnie - sądził, że uczenie się poprzedza rozwój, że procesy rozwojowe idą w ślad 
za procesami uczenia się (por. Z. Włodarski, 1998: 42-43). Twierdzenie to stało się 
podstawą teorii strefy najbliższego rozwoju = SNR {zone of proximal deve
lopment = ZPD)'. „Różnica między poziomem rozwiązywania zadań dostępnych 
pod kierunkiem i przy pomocy dorosłych a poziomem rozwiązywania zadań do
stępnych w samodzielnym działaniu określa strefę najbliższego rozwoju dziecka” 
(L. Wygotski, 1966: 542). Innymi słowy: „(...) ce, qu’il peut faire en collabora
tion22 aujourd’hui, il saura le faire seul demain et devenir, à son tour, collabora
teur” (M. Matthey, 1996: 87).

22 M. Matthey (1996: 93) zwraca uwagę na „otoczenie ideologiczne” Wygotskiego, który był 
„psychologiem marksistowskim i przeżył rewolucję październikową”, co - jej zdaniem - nie pozo
stało bez wpływu na tę teorię, a zwłaszcza ideę „współpracy” (kolaboracji).

Wygotski twierdzi, że przy określaniu stopnia inteligencji dziecka należy brać 
pod uwagę dwa poziomy w jego rozwoju, tzn. poziom aktualny i strefę najbliższe
go rozwoju. O ile ten pierwszy, który jest rezultatem samodzielnego działania 
dziecka w badaniach testowych, nie różnicuje dzieci znacząco, o tyle drugi, będący 
rezultatem rozwiązywania zadań testujących przy pomocy dorosłych poprzez za
dawanie pytań naprowadzających czy pokazywanie, ukazuje w widoczny sposób 
różnicę między badanymi dziećmi i daje obraz ich potencjalnych możliwości. Jeśli 
więc bada się dwoje dzieci, które wykazują taki sam lub zbliżony poziom pierwszy, 
to w badaniu SNR okaże się, że jedno dziecko z łatwością rozwiąże zadania prze
wyższające o dwa lata poziom jego rozwoju, drugie zaś - tylko o pół roku. W każ
dym razie strefa najbliższego rozwoju jest u obojga wyższa niż poziom aktualny.
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Koncepcja strefy najbliższego rozwoju zapoczątkowała nowe spojrzenie na na
uczanie sensu largo. Wygotski dostrzega nie tylko ogromne możliwości intelektu
alne dzieci, ale i konieczność umiejętnego nadzorowania ich rozwoju przez doro
słych, a nawet rówieśników, którzy osiągnęli już wyższy poziom. „A good tutor 
seeks out the ZPD and helps the child learn within it, then gradually reduces 
support until the child can perform the task independently” (D.E. Papalia, 
S. Wendkos-Olds, 1992: 198). Wygotski wierzy też w konieczność stawiania dzie
ciom coraz wyższych wymagań (rodzaj delikatnego, lecz stanowczego popychania) 
nieprzekracząjących jednak owej strefy, czyli odpowiednich dla wieku. SNR wy
maga więc współpracy (kolaboracji) i naśladowania (imitowania23), które są nieja
ko w tę strefę wpisane. „To, co dziecko robi dziś przy pomocy dorosłych, zrobi 
jutro samodzielnie” (L. Wygotski, 1966: 542). Należy tu jednak wyraźnie podkre
ślić, że nadzorowanie dzieci musi się odbywać w odpowiedni sposób, mieszczący 
się w granicach strefy. Według M. Matthey (1996: 91): „(...) la zone (...) n’est pas 
sans limite: si l’enfant peut toujours faire plus en collaboration que tout seul, il n’est 
peut effectuer une tâche qui requiet des facultés trop éloignées de son niveau de 
développement présent, même s’il se trouve dans une situation de collaboration”.

2’ L. Wygotski uważał, że naśladowanie Iqczy się ściśle ze zrozumieniem, tzn. naśladuje się 
czynności, które sq zrozumiale. Zob. op.cit.. s. 543.

24 Zob. też C. Temple. J.W. Gillet (1984), gdzie len okres „zależności od innych" nazwany zoslal 
stage of other - external speech. Następujący po nim elap - „kiedy dziecko tnusi lo powiedzieć gło
śno". czyli stage of self external speech - trwa do ok. 4.5 roku.

25 R. Soderbergh (1998) w swoim artykule opisuje ciekawe eksperymenty zakończone sukcesem, 
przeprowadzone na dwóch dziewczynkach, które zaczęto uczyć czytać w wieku 14 i 8.5 miesiąca.

L. Wygotski uważał, że dziecko uczy się mówić w wieku od 1,5 roku do trzech 
lat24 25 i robi to według własnego programu. „Rozwój mowy dziecka zależy, rzecz 
jasna, od tego, czy styka się ono ze słownictwem bogatym czy ubogim, ale pro
gram opanowania mowy ustala ono samo. Dla tego typu uczenia się przyjęła się 
nazwa spontanicznego. Małe dziecko uczy się mowy inaczej, niż dziecko w wieku 
szkolnym uczy się arytmetyki” (L. Wygotski, 1966: 517). Ten drugi, skrajnie od
mienny typ uczenia się, pod kierunkiem nauczyciela, w szkole, nazwał reaktyw
nym. Wiek przedszkolny - to uczenie się spontaniczno-reaktywne.

Dla Wygotskiego (1966) wiek trzech lat jest pewnym punktem granicznym 
w rozwoju, gdyż, według niego, jest to okres, kiedy kończy się nauka mowy, 
a więc zależność (w tym) od innych. Wtedy dziecko zdolne jest do pobierania na
uki szkolnej i kończy się amnezja dziecięca’. Przez naukę szkolną można rozu
mieć uczenie dziecka czytania"' i pisania. „But it should be taught, (...) as some
thing that the child needs, as a natural moment in her development. Reading and 
writing should become necessary for her in her play” (R. Soderbergh, za Wygotskim 
1998: 223).
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Teoria Lwa Wygotskiego zrodziła się w izolacji26, tzn. badacz ten nie wzorował 
się na koncepcji J. Piageta. Tymczasem zawierają one pewne cechy wspólne, na 
przykład odkrycie w dziecku nieznanych, niezauważanych wcześniej walorów 
i potencjału intelektualnego, a także zwrócenie uwagi na jego zdolności, co pocią
gnęło za sobą zmiany w procesie i systemie nauczania. Ponadto można odnieść 
wrażenie, że jedna koncepcja stymulowała rozwój drugiej, jakby jedna dla drugiej 
była inspiracją. Wypada żałować, że drogi tych prawdziwie wielkich uczonych 
nigdy się nie zeszły.

20 L. Wygotski. który został w pewnym sensie odkryty na Zachodzie dopiero w latach 60.. do dziś 
pozostaje mało znany, stąd jego nieobecność w w ielu pracach psychologicznych i językoznawczych.

27 Szczegółowe omówienie zob. E. Czykwin. 1995; E. Czykwin. D. Misicjuk. 1998; M. Dembo. 
1997: 373. gdzie autor podaje nieco inne nazewnictwo faz: 1) niemowlęctwo. 2) okres poniemowlęcy. 
3) wczesne dzieciństwo. 4) środkowe dzieciństwo. 5) dorastanie. 6) wczesna dorosłość. 7) dorosłość. 
8) starzenie się; zob. też A. Birclt. I. Malim. 1997: 131.

2* D. Most win (1995: 51-58) omawia te fazy w kontekście pobytu na emigracji.
2’’ Wzbudziło to wątpliwości i kryty kę. Zob. A. Birclt. T. Malim. 1997: 130.

Teoria psychosocjologiczna a psychoseksualna

Uzupełnieniem rozważań na temat teorii przyswajania języka pierwszego, 
w nawiązaniu do czynników wpływających na jego rozwój, będzie omówienie faz 
rozwoju ludzkiego autorstwa Erica Ericksona27, którego nazywa się klasykiem 
teorii tożsamości.

Psychosocjologiczny model cyklu rozwojowego Erica Ericksona

Według E. Ericksona, w życiu każdego człowieka występuje osiem faz28. Autor 
uważał je za uniwersalne i wspólne dla ludzi pochodzących z różnych kultur 
i społeczeństw" .

/ Niemowlęca (od urodzenia do 8. miesiąca życia). Zaufanie versus nieufność 
(trust vs mistrusf).

II Wczesnego dzieciństwa (od 8. miesiąca życia do 3 lat). Autonomia v.v wstyd 
i niedowierzanie (autonomy vs shatne and doubt).

III Wiek zabawy (3-6 lat). Inicjatywa v.v poczucie winy (initiative vs guilt).
IV Wiek szkolny (6-12 lat). Sprawność działania v.y poczucie niższości (indu- 

stry v.s' inferiority).
V Adolescencja (12-18 lat). Tożsamość v.v tożsamość rozchwiana (identity vs 

identity confusion).
VI Wczesna dorosłość ( 18-35 lat). Intymność izolacja (intimacy v.v isolation).
VII Średnia dorosłość (35 lat - do emerytury). Produktywność v.s zaabsorbo

wanie sobą (generativity vs self absorption).
VIIIDorosłość (okres emerytury). Integralność v.s’ rozpacz (integrity vs despair).

W procesie opanowywania języka najistotniejsze są pierwsze cztery fazy, które 
pokrywają się z okresem krytycznym, trwającym od urodzenia do czasu pokwitania. 
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Kamieniami milowymi są w nim: wiek około 3 lat, czyli rozpoczynający III fazę, 
oraz wiek 6-7 lat, a więc początek IV fazy.

Faza niemowlęca. Już w okresie płodowym dziecko słyszy dźwięki 
i przychodzi na świat z bardzo wyczulonym zmysłem słuchu. Prawdopodobnie zna 
i rozpoznaje głos matki, zwłaszcza że reaguje lepiej na tony wysokie, a tak prze
mawiają zwykle kobiety. Najważniejsza w tym okresie jest intonacja, gdyż nie
mowlę doskonale rozróżnia, czy mówi się do niego szorstko czy przyjaźnie. Samo 
też wysyła komunikaty, początkowo niewerbalne. Potem stara się imitować nie 
tylko dźwięki, ale także intonację i melodię głosu matki / opiekuna. Dlatego tak 
ważne jest mówienie do noworodka (dostarczanie mu bodźców), choć wielu rodzi
ców uważa, że nie ma ono sensu, bo niemowlę nic nie rozumie. Tymczasem ten 
wczesny okres jest nie tylko niezwykle istotny dla rozwoju mowy, lecz także dla 
„(...) ufnego zadomowienia się przez dziecko w świecie. Poprzez język dokonuje 
się także afektywne ulokowanie się w świecie społecznym” (E. Czykwin, 
D. Misiejuk, 1995: 109). Prawidłowy rozwój dziecka ma związek z prawidłowym 
rozwojem języka, a „podstawowe znaczenie dla rozwoju człowieka ma - przez całe 
życie, a szczególnie w początkach rozwoju, tj. w dzieciństwie i młodości - okazy
wanie mu prawdziwej miłości i szanowanie jego wolności” (M. Porębska, 1998: 
47). Spełnienie tych dwóch warunków (przy czym pamiętać należy o rozsądnym 
podejściu do pozostawiania dziecku swobody działania) powoduje, że stosunki 
dziecka z osobami z jego najbliższego otoczenia są udane i poprawne. Ma to zwią
zek z nauką w szkole i relacjami z nauczycielami oraz innymi uczniami.

Faza wczesnego dzieciństwa. Ósmy miesiąc - to kulminacja gaworzenia, czyli 
łączenia dźwięków w sylaby i jednorazowego lub wielokrotnego ich powtarzania; 
następnie rozwija się naśladowanie. Dziecko może imitować zarówno poprawną 
wymowę, jak i np. jąkanie się. Dziecko o wiele wcześniej rozumie znaczenie słów, 
niż jest w stanieje wymówić. Potrzeba komunikowania się z otoczeniem (zwłasz
cza odnoszone sukcesy), a także poznawanie świata, są ważnymi i koniecznymi 
stymulatorami rozwoju mowy. W tym wieku nikt nie potrafi mówić o tym, czego 
„nie ma”, tzn. czego nie zna, nie widział, nie doświadczył. Słowo znaczy to, co 
przedmiot lub osoba. Pierwsze wyrazy wypowiadane przez jednolatka - to rze
czowniki, a następnie określenia z nimi związane, poszerzane do sfery symbolicznej.

Koniec II fazy i początek 111, czyli wiek około trzech lat, jest kluczowy 
w rozwoju dziecka i jego języka, o czym była mowa przy strefie najbliższego roz
woju. Kończy się wtedy pewna językowa zależność od innych, a zaczyna gotowość 
do podjęcia nauki; jest to też początkowy okres mowy egocentrycznej, a ‘amnezja 
dziecięca’ zaczyna zanikać. „Mowa, która wymaga niezwykle precyzyjnych 
i szybkich ruchów języka i warg, dobrze skoordynowanych z krtaniowym i odde
chowym aparatem ruchowym, jest już niemal w pełni rozwinięta (...)” (E.H. Len- 
nenberg, 1980: 211). Około 80% dziecięcych wypowiedzi jest zrozumiałych nawet 
dla obcych. Mniej więcej w tym czasie zostają opanowane podstawy języka - zło
żoność gramatyczna wypowiedzi jest już prawie taka, jak w potocznej mowie doro
słych, chociaż nadal popełniane są błędy. Ocenia się, że słownik dziecka zawiera od 
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896 (C. Temple, J.W. Gillet, 1984: 23) do 1000 (E.H. Lennenberg, 1980: 210) słów. 
C. Hagége(1996: 48) uważa, że wtyin wieku dochodzi do ‘eksplozji leksykalnej'.

Faza wieku zabawy. W tym okresie następuje narastanie sprawności lokomo- 
cyjnych i intelektualnych, a także doskonalenie i wzbogacanie języka. „Używa ono 
[dziecko - przyp. E.L.] podstawowych konstrukcji gramatycznych w sposób po
dobny do dorosłego użytkownika danego języka i ma stosunkowo bogaty słownik” 
(1. Kurcz, 1992: 68). Rozwija się wtedy wyobraźnia, stąd dzieci chętnie słuchają 
bajek i legend, zwłaszcza że nabywanie pewnej umiejętności wpływania na rze
czywistość i wyrażanie inicjatywy skłania ich ciekawość ku opowieściom 
o niezwykłych wyczynach, nadludzkiej sile i pokonywaniu trudności oraz przeciw
ności losu. W tym okresie bardzo lubią bawić się z innymi dziećmi, czemu towa
rzyszy stosunkowo wiele werbalizacji. „Język stanowi też wdzięczne tworzywo do 
kreowania atmosfery strachu i tajemniczości, śmiechu, wesołości. Dzieci cieszą 
śmieszne, czasem bzdurne słówka, rymy i wyliczanki. Są one także wyrazem po
mysłowości oraz przyzwolenia na igranie ze słowami. (...) Z tego samego powodu 
przekleństwa i brzydkie słowa są dla dziecka bardzo atrakcyjne, jako posiadające 
silnie emocjonalne zabarwienie” (E. Czykwin, D. Misiejuk, 1995: 118).

W fazie wieku zabawy dziecko odkrywa słowo ,ja” i angażuje się w skompli
kowany proces stwierdzania, kim jest i czego może dokonać. To odkrywanie i te
stowanie własnego Ja” prowadzi do powstawania tożsamości osobowej, a jego 
wyraz stanowi imię, z którego dziecko zaczyna zdawać sobie sprawę i jest z niego 
na ogół dumne. Nie potrafi sobie wyobrazić, że ktoś inny może nosić to samo imię 
i nie lubi, gdy się je przekręca. „W imieniu jest zawarta ogromna moc. Jest ono 
symbolem naszej tożsamości, wypowiedziane czy napisane jest źródłem wzrusze
nia dla każdej osoby, dziecka czy dorosłego. Nasze imię wyróżnia nas spośród 
innych ludzi, ale zarazem jest pomostem, który nas łączy z innym człowiekiem 
i z całą społecznością”. (E. Czykwin, D. Misiejuk, 1995: 67).

Na emigracji lub w rodzinach etnicznie mieszanych zagadnienie imienia ma 
szczególne znaczenie. Często się zdarza, że rodzice nadają dziecku imię, które jest 
symptomem ich oczekiwań co do tego, kim chcieliby, aby było w sensie kulturo
wym. Może też stanowić element taktyki asymilacyjnej, której motywem jest dą
żenie do niewyróżniania się w obcym środowisku. Jeśli natomiast dziecko zauwa
ża, że ma inne imię, niepodobne do tych, które noszą koledzy, może doznać tzw. 
Językowej schizofrenii” (E. Czykwin, D. Misiejuk, 1995: 67). Takie zdarzenie, 
choć miało ono miejsce w późniejszym okresie życia, bo na przełomie fazy IV i V, 
wspomina E. Hoffman (1995: 103): „Moje imię »Ewa«, łatwo przerobić na jego 
angielski ekwiwalent - »Eva«. Imię mojej siostry - »Alina« - nastręcza nieco wię
cej trudności, ale pan Rosenberg i nauczycielka decydują po chwili zastanowienia, 
że należy zmienić je na podobnie brzmiące imię »Elaine«. (...) nic się w zasadzie 
nie stało, tylko w naszej mentalności zaszła jakaś drobna sejsmiczna zmiana. (...) 
Te nowe określenia, których same jeszcze nie potrafimy wymówić, nie są nami. Są 
tabliczkami identyfikacyjnymi, pozbawionymi cielesności znakami (...)”.
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Faza wieku szkolnego. Jest to czas stopniowego doskonalenia umiejętności 
mówienia, czytania i pisania oraz myślenia. Około siódmego roku życia zaznacza 
się u dzieci szczególna wrażliwość na słowo. Lubią słuchać osób umiejących opo
wiadać żywo, plastycznie, z fantazją. Mniej więcej do dziewiątego roku obdarzone 
sątzw. pamięcią incydentalną, a więc pamiętają tylko niektóre wydarzenia przeszłe 
- nie posiadąjąjeszcze wspomnień.

Dziewiąty i dziesiąty rok życia - to głębokie odczuwanie własnego ,tja”. Dziec
ko robi się krytyczne wobec wychowawców i rodziców, ale nie w stosunku do 
siebie. Na tym etapie rozwoju „dziecko staje się gotowe do przyłożenia się do 
umiejętności i zadań, które znacznie przewyższają jego możliwości. Rozwija ono 
produktywność, dostosowując się do praw pozaorganicznych, do świata rzeczy" 
(E. Czykwin, D. Misiejuk, 1995: I 19). Ostatnie stwierdzenie jest zgodne z koncep
cją strefy najbliższego rozwoju Wygotskiego i powinno być brane pod uwagę przez 
pedagogów, ale nie w sensie obarczania uczniów nadmiernie rozbudowanymi pro
gramami nauczania, a w dostrzeganiu u nich ogromnego potencjału, możliwości 
zdobywania przez nie wiedzy i umiejętności w sposób przez Wygotskiego postu
lowany.

IV faza rozwoju człowieka - to ostatni okres silnego związania dziecka z rodzi
cami / opiekunami, uznawania ich autorytetu, podporządkowania się ich woli 
i uzależnienia od nich. Już pod koniec tego okresu zaznacza się u nastolatków ten
dencja do uwalniania się od tych zależności, rodzi się krytycyzm w stosunku do 
dorosłych, chęć posiadania własnego zdania. (Wtedy właśnie kształtuje się tożsa
mość). W następnej fazie - adolescencji30 - dorosłym jest już o wiele trudniej mło
dzieży coś narzucić, do czegoś ją przymusić, czy tylko przekonać.

10 ..Adolescencia (...) to okres szukania »statusu« i uznania dla jednostki: to czas znacznego fi
zycznego wzrostu i rozwoju: czas wielkiego zainteresowania dla działań grupowych i heteroseksual
nych; czas intelektualnej ekspansji i rozwoju i przcwartościowywania wartości" (A. Gurycka. 1998: 
72). Autorka w swoim artykule przekazuje wątpliwości dotyczące dzielenia życia ludzkiego na okre
sy (fazy). Uważa, że ..istnieje większe podobieństwo między ludźmi tego samego czasu |tzw. czasu 
społecznego - przyp. E.L.] niż między ludźmi lego samego wieku a przynależnymi do różnych po
koleń" (op.cit.: 73).

Omówione etapy związane są nie tylko z osiąganiem kolejnych stadiów w pro
cesie opanowywania języka, lecz także wiążą się z pójściem do przedszkola 
i szkoły, a potem gimnazjum. Są to bardzo ważne momenty w życiu każdego 
człowieka, wpływające również znacząco na jego rozwój psychiczny i społeczny.

Erick Erickson nazywany jest „psychoanalitykiem socjologicznym” lub „so
cjologiem psychoanalitycznym” (E. Czykwin, D. Misiejuk, 1995: 103), co wska
zuje na jego psychoanalityczną proweniencję. Łączy się go często lub porównuje 
z Zygmuntem Freudem, a nawet nazywa neofreudystą. Teorię rozwoju Ericksona 
nazywa się psychosocjalną (także optymistyczną), ponieważ „traktuje rozwój jako 
proces pozostający pod istotnym wpływem czynników społecznych i środowisko
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wych i opisuje ciąg psychospołecznych stadiów, przez które jednostka przechodzi 
w ciągu całego cyklu życiowego” (A. Birch, T. Malim, 1997: 67)’1.

" Por. np.: D. Papalia. S. Wendkos-Olds. 1992; P. Kapłan. 1992: K. Berger, 1988; E. Czykwin. 
D. Misiejuk, 1995; A. Bireh. I. Malim. 1997.

Według Freuda, cykl rozwojowy człowieka ma tylko sześć faz i jest ściśle 
związany z energią seksualną, więc kończy się on około 30. roku życia wraz 
z osiągnięciem możliwości rozładowywania energii libidalnej w aktach seksual
nych. Teorię tę nazywa się psychoseksualną.

Zasadniczą różnicą między obydwiema teoriami (ich porównanie znajduje się 
poniżej) jest fakt, że Erickson, przeciwnie niż Freud, skupił swoją uwagę na roz
woju osób zdrowych, a nie patologicznych. Nie postrzegał on ludzkich zachowań 
jako dobrych lub złych samych w sobie, ale jako potencjalnie tworzących dobro 
lub zło. Erickson uważał, że przejście z jednej fazy do drugiej (następnej) jest nie
zależne od tego, jak poprzednia faza została ‘przepracowana’, tzn. że jest możli
wość „nadrobienia” zaległości związanych ze złym lub niedoskonałym ‘przepra
cowaniem’ poprzednich faz. Sądził jednak, że każde stadium ma związek z po
przednim i następnym.

We Freudowskiej koncepcji przejście z fazy do fazy uzależnione jest od pozy
tywnej realizacji poprzedniego stadium. Człowiek więc jest tu „ofiarą własnej 
przeszłości”.

Teoria Freuda spotkała się z burzliwą krytyką, ale i z zainteresowaniem, i do 
dziś ma wielu zwolenników. Ogólnie akceptuje się. na przykład, istnienie ukrytej 
lub nieświadomej części psychiki, która czasem w sposób niewyjaśniony wpływa 
na ludzkie myśli i działanie. Należy też pamiętać, że Freud wniósł ogromny wkład 
do badań nad rozwojem dziecka, m.in. przez ukazanie znaczenia wczesnego dzie
ciństwa dla późniejszego rozwoju osobowości. Podjął też próbę wyjaśnienia przy
czyn indywidualnych różnic w rozwoju człowieka, co stało się dla wielu uczonych 
bodźcem do podjęcia badań w tym kierunku.
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Porównanie teorii psychoseksualnej i psychosocjologicznej

(K.S. Berger, The Developing Person Through the Life Span, 1988: 37)

Approxi
mate age Freud (Psychosexual) Erickson (Psychosocial)

Birth to 1 year Oral Stage
The mouth is the focus of pleasurable 
sensations in the baby’s body, and 
feeding is the most stimulating activity.

Trust vs Mistrust
Babies learn either to trust or to mistrust 
that others will care for their basic 
needs, including nourishment, sucking, 
warmth, cleanliness, and physical 
contact.

1-3 years Anal Stage
The anus is the focus of pleasurable 
sensations in the baby’s body, and toilet 
training is the most important activity.

Autonomy vs Shame and Doubt
Children learn either to be self-sufficient 
in many activities, including toileting, 
feeding, walking, and talking, or to 
doubt their own abilities.

3—6 years Phallic Stage
The phallus, or penis, is the most impor
tant body part. Boys are proud of their 
penis but ashamed when they masturbate, 
and girls are envious and wonder why 
they don’t have one. Children of both 
sexes have sexual fantasies about their 
parents for which they feel guilty.

Initiative vs Guilt
Children want to undertake many adultlike 
activities, sometimes overstepping the 
limits set by parents and feeling guilty.

7-11 years Latency
Not a stage but an interlude, when sexual 
needs are quiet and children put psychic 
energy into learning skills.

Industry vs Inferiority*
Children busily leam to be competent 
and productive or feel inferior and 
unable to do anything well.

Adolescence Genital Stage
The genitals are the focus of pleasurable 
sensations, and the young person seeks 
sexual stimulation and sexual satisfaction.

Identity vs Role Confusion 
Adolescents try to figure out „Who am 
I?” They establish sexual, ethnic and 
career identities or are confused about 
what future roles to play.

Adulthood Freud believed that the genital stage lasts 
throughout adulthood. He also said that 
the goal of a healthy life is „to love and 
to work”.

Intimacy vs Isolation
Young adults seek companionship and 
love with another person or become 
isolated from others.
Generativity vs Stagnation 
Middle-aged adults are productive, 
performing meaningful work and raising 
a family, or become stagnant and inactive. 
Integrity vs Despair
Older adults try to make sense out of their 
lives, either seeing life as a meaningful 
whole or despairing at goals never reached 
and questions never answered.

* Tu podano wiek 11 (a nie 12) lat jako kończący IV fazę rozwoju.
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2.2. Czynniki wpływające na opanowywanie języka ojczystego

Jak już powiedziano - język pierwszy jest przyswajany przez niemowlęta całego 
świata według tego samego schematu, uniwersalnie. Dziecko nie zacznie mówić 
wcześniej niż pod koniec pierwszego roku życia i nie przeskoczy żadnego ze sta
diów, co oznacza, że zabiegi ze strony otoczenia lub ich brak nie przyspieszają ani 
nie spowolniają tempa rozwoju mowy. Świadczą o tym przypadki dzieci, które mają 
niesłyszących rodziców albo są głuche. Samo pojawienie się języka, a więc grucha
nie, gaworzenie i śmiech, nie jest u nich opóźnione w porównaniu z innymi dziećmi. 
Badania wykazały, że wydają one tak samo dużo dźwięków i przechodzą takie same 
stadia wokalizacji jak dzieci nieupośledzone słuchowo (E.H. Lennenberg, 1980). 
Słyszenie natomiast jest nieodzownym warunkiem opanowania języka i jego roz
woju. Uszkodzenie słuchu może spowodować wady wymowy (dziecko nie słyszy, 
jak należy poprawnie mówić) albo opóźnienie rozwoju mowy.

Do opanowania języka potrzebne są próbki mowy dostarczane dziecku przez oto
czenie w postaci wypowiedzi - nawet minimalnych, niepełnych, niekontrolowanych 
świadomie. Nie chodzi tu więc o jakiekolwiek dźwięki, lecz o mówienie. Oczywiste 
jest również, że im częstsze, bardziej rozbudowane i dłuższe są interakcje z otocze
niem, tym język dziecka staje się bogatszy, co uwidocznia się najczęściej w pierw
szych latach nauki szkolnej.

W przyswajaniu mowy zwykle podkreśla się rolę opiekuna - najczęściej matki. 
Tymczasem Z. Grabarczyk (1996: 40) zwraca uwagę na fakt, że język ojczysty jest 
przekazywany przez wspólnotę, że nikt nie zawdzięcza opanowania języka tylko 
jednej osobie. Tak rzeczywiście jest, jeśli patrzy się na proces nabywania Jo cało
ściowo, bo wyizolowana interakcja językowa matka - dziecko zachodzi w marginal
nych przypadkach w porównaniu z ogólnoświatową tendencją życia we wspólnocie. 
Jednak rola, jaką odgrywa matka czy opiekun w dwóch pierwszych fazach rozwojo
wych (od urodzenia do 3 lat wg E. Ericksona), ma ogromny wpływ na późniejsze 
etapy rozwoju języka.

Poza tym na opanowywanie języka ojczystego (pierwszego) wpływają następują
ce czynniki: motywacja, wiek (tzw. okres krytyczny), środowisko i pleć.

2.2.1. Motywacja

Potrzeba (motyw) komunikowania się, czyli chęć rozumienia i bycia rozumianym, 
jest także uniwersalna, wspólna wszystkim ludziom. Stanowi bodziec niezwykłej mo
cy, dający początek długiemu procesowi nabywania języka ojczystego. „Język ojczy
sty jest pierwszym narzędziem komunikacji, narzędziem, które zaspokaja typową dla 
człowieka potrzebę porozumiewania się z innymi członkami grupy” (W. Miodunka, 
1980: 57). M. Saville-Troike (za Lennenbergiem, 1973: 16) przyrównuje ją do potrze
by jedzenia: „The child needs language for survival just as he needs food”.
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W. Klein (1989: 17) zwraca też uwagę na chęć stania się takim samym jak inni 
i upodobnienia się do swego otoczenia, a także konieczność posiadania w nim 
swego miejsca: „Toute l'acquisition de la première langue pour l’enfant est placée 
sous le signe de la maxime: »Deviens (à peu près) comme les autres«. Ou, pour le 
dire de façon plus nuancée: »Acquiers une identité sociale, et dans le cadre de cette 
identité sociale, une identité individuelle«”.

W świetle powyższych stwierdzeń waga i znaczenie tego czynnika nie powinny 
budzić wątpliwości, chociaż E.H. Lennenberg podważa nieco tę tezę - sygnalizując 
wszakże, że są to „dowody poszlakowe”. Podaje za przykład dzieci głuche i mające 
niesłyszących rodziców, w których to przypadkach potrzeba kontaktu nie jest tak 
wyraźna i jednoznaczna. Autor zastanawia się ponadto, po co słyszący trudzą się 
nad opanowaniem języka, skoro głusi doskonale opanowują niewerbalne techniki 
komunikowania się z otoczeniem. Wysuwa więc wniosek, że wokalizacja, towa
rzysząca najczęściej koncentracji w czasie zabawy, sprawia dzieciom czystą przy
jemność, a poza tym sądzi, że opanowywanie języka w rzeczywistości nie jest 
ciężką pracą i dokonuje się w sposób naturalny.

2.2.2. Wiek (okres krytyczny)12. Plastyczność mózgu i latéralizacja 
jego funkcji

32 Rozważania nad okresem krytycznym w przyswajaniu języka ojczystego wzbudziły zaintere
sowanie problemem najodpowiedniejszego wieku w opanowywaniu języka drugiego, o czym będzie 
mowa w drugiej części prac)'.

33 Zob. E. Czykwin. D. Misiejuk. 1998: 83: T. Skulnabb-Kangas, 1981: 40.
3,1 Obszerne opisy znaleźć można m.in. u I. Kurcz, 1995 i J. Arabskiego. 1997.
35 Uaktywnienie różnych obszarów lewej półkuli mózgu można obserwować na zdjęciach dzięki 

tomografii komputerowej. Zob. O. Woźniak. Mowa o genie. „Newsweek". 11.11.2001.

Przypomnijmy, że każde dziecko przyswaja sobie mowę zawsze według tego 
samego schematu, przechodząc kolejne etapy, których kolejności nie da się zmie
nić. Cały proces opanowywania języka (początkowo chodzi tylko o mowę), który 
jest nazywany okresem krytycznym, zachodzi też u wszystkich w tym samym cza
sie. Przygotowanie do mówienia w postaci percepcji i imitacji mowy, trwa od uro
dzenia, choć niektórzy są zdania, że zaczyna się jeszcze wcześniej31. Wszystkie 
zabiegi przygotowawcze w postaci płaczu, gruchania, gaworzenia, a także komuni
kacji niewerbalnej owocują pierwszymi pojedynczymi wyrazami około 12. miesią
ca życia, zapoczątkowując okres krytyczny. Jest on związany z plastycznością mó
zgu, na co wskazały badania Penfielda i Robertsa (1959) oraz Lennenberga (1967). 
Relacjonując je pokrótce’4, pominę szczegółowe informacje na temat budowy 
i funkcji mózgu.

Najistotniejsze znaczenie dla tematu ma latéralizacja jego funkcji: lewa strona 
odpowiada przede wszystkim za sprawności werbalne i za szczegółowe, uporząd
kowane przetwarzanie informacji, a więc pod jej kontrolą w znacznym stopniu jest 
słyszenie, rozumienie, czytanie, mówienie i pisanie32 33 * 35. Natomiast prawa półkula
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stanowi centrum informacji wizualnych i relacji przestrzennych, co oznacza, że 
pośrednio także bierze udział w funkcjonowaniu językowym człowieka. Uszko
dzenie mózgu w okolicy Broca lub Wernickiego, które znajdują się w płacie czo
łowym i skroniowym lewej półkuli, powoduje zaburzenia w produkcji lub rozu
mieniu mowy (afazja ekspresywna lub receptywna). Uszkodzenia prawej półkuli 
nie wywoływały takich efektów. Między innymi na tej podstawie badacze doszli 
do wniosku, że funkcje językowe są zlateralizowane, czyli jednostronnie zlokali
zowane w lewej półkuli u 97% populacji (wg Lennenberga36).

16 Zob. np. M. Schnitzer. 1978: 149-150.
37 Chodzi o dziewczynkę odizolowany od otoczenia, prawie całkowicie pozbawiony kontaktów 

z ludźmi, która została odnaleziona w wieku około 14 lat i okazało się. że nie umie mówić. Badania 
nie wykazały żadnych uszkodzeń mózgu, a jedynie fakt, że funkcje językowe i niejęzykowe znajdo
wały się w jego prawej półkuli. Intensywny trening przyniósł bardzo powolny rozwój funkcji języ
kowych. Nigdy nie nauczyła się języka w sensie opanowania w pełni reguł gramatycznych; udało się 
jej osiygnyć dość wysoki poziom rozwoju słownictwa w stosunku do poziomu syntaktycznego. Dużo 
mniejszy postęp zanotowano przy artykułowaniu, wyraźnie widać było trudności w panowaniu nad 
organami mowy (zob. I. Kurcz. 1995: J. Arabski. 1997; A. Moir. D. Jcssel. 1989).

Wydawać by się mogło, że u osób leworęcznych występuje odwrotny wzorzec 
asymetrii pólkulowej. ale tak nie jest. Badania wykazały, że „poza częstszymi, niż 
u praworęcznych, przypadkami prawostronnej lokalizacji mowy, osoby leworęczne 
często charakteryzują się bilateralną (obustronną) lokalizacją mowy” (1. Kurcz, 
1995: 287). Ogólnie uważa się, że mowa zlokalizowana jest w lewej półkuli 
u ponad 90% osób praworęcznych i 60-70% leworęcznych.

Problem lateralizacji nie jest jednak do końca zbadany. Prawdopodobnie 
w okresie prenatalnym szybciej rozwija się półkula prawa, wykazując silniejsze 
pofałdowanie, a dopiero po urodzeniu następuje gwałtowny rozwój półkuli lewej. 
Ma to silny związek z teoriami rozwoju mowy, a także z wagą wpływu otoczenia 
na jej rozwój, czyli koniecznością dostarczania lewej półkuli odpowiednich bodź
ców do jej prawidłowego fałdowania. „Przypadek ten [Genie37 - przyp. E.L.] 
z całą pewnością udowadnia jednak, że do normalnego rozwoju językowego nie
zbędne jest pobudzanie lewej półkuli mózgu w dzieciństwie. Jeżeli to nie nastąpi, 
obszar mowy umieści się w innej części mózgu i rozwój językowy będzie przebie
gał wolniej i prawdopodobnie niekompletnie” (J. Arabski, 1997: 77).

W chwili urodzenia mózg jest niedojrzały fizjologicznie i morfologicznie 
i cechuje go duża plastyczność. Jest ona tym większa, im specjalizacja półkul jest 
mniejsza albo w ogóle jej brak. Badania, o których mowa, wykazały, że jeśli nastę
puje uszkodzenie lewej półkuli u dzieci, jej funkcję przejmuje półkula prawa, 
w związku z czym nie zauważa się istotnych zaburzeń mowy (po jakimś czasie 
dziecko jest w stanie normalnie funkcjonować pod względem językowym). 
U dorosłych, a ściślej rzecz biorąc u młodzieży po okresie pokwitania, nie zaob
serwowano przejęcia funkcji lewej półkuli mózgowej przez prawą, co ma świad
czyć o zaniku plastyczności mózgu. Innymi słowy, mózg wykazuje wtedy cechy 
dojrzałości. A gdy mózg osiąga swój stan dojrzałości i w sposób nieodwracalny 
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ustala się lateralizacja półkul mózgowych, zostaje zahamowany też proces naby
wania podstaw języka. „Mózg zachowuje się tak, jak gdyby się już w specyficzny 
dla siebie sposób ustabilizował i jeśli pierwotne, podstawowe sprawności językowe 
(z wyjątkiem artykulacji) nie zostały do tej pory osiągnięte, brak ten zwykle 
utrzymuje się do końca życia" (E.H. Lennenberg, 1980: 228). Wynika z tego, że 
dojrzałość mózgu określona na wiek pokwitania implikuje zamknięcie okresu kry
tycznego, czyli procesu przyswajania języka. Tak (m.in.) uważa M. Saville-Troike 
(1973: 19): „There is a cutoff for language development. Progress (...) usually stops 
at about the age of puberty - no matter what level has been reached” oraz W. Klein 
(1989: 13): „Après la puberté, la maîtrise de la langue ne se développe plus guère, 
bien que, sur plusieurs aspects, le processus d’acquisition ne soit jamais totalement 
arrêté (par exemple, ce qui concerne le lexique)”. Również I. Kurcz (1995: 202) 
podaje czas pokwitania jako kończący okres krytyczny, H. Wodę (za Lennenber- 
giem, 1981: 72) wiek 12-14 lat, a J. Arabski (1997: 74-75) wiek 10-12 lat, twier
dząc, że po tym okresie rozwój językowy zostaje znacznie ograniczony.

Jednak badacze nie są zgodni co do tego, kiedy się kończy zjawisko plastyczno
ści mózgu, a więc i proces nabywania podstaw języka. Podaje się na ogół trzy 
okresy: wiek 5 lat, gdy już obserwuje się pewne utrudnienia w przejęciu funkcji 
uszkodzonej lewej półkuli przez prawą, 8 lat, gdy następuje mielinizacja ciała 
modzelowatego, czyli wiązki włókien łączących lewą i prawą połowę mózgu38, ale 
najczęściej - okres pokwitania, czyli osiągnięcie dojrzałości płciowej. W związku 
z tym, że okres pokwitania wcześniej następuje u dziewczynek (około 12 lat), 
a później u chłopców (około 14 lat), o czym się nie wspomina w żadnych cytowa
nych tu pracach, stwierdzenie, że osiągnięcie dojrzałości płciowej kończy okres 
krytyczny w przyswajaniu języka wydaje się zbyt szerokie i nieścisłe. Freud 
w swoich fazach rozwoju ludzkiego podaje wiek 11 lat za kończący dzieciństwo 
i rozpoczynający adolescencję (nazywa to stadium interludium, kiedy potrzeby 
seksualne są uśpione, a cała psychiczna energia jest skierowana na umiejętność 
uczenia się). Podobnie jest u Ericksona - wtedy kończy się wiek szkolny, a także 
u Piageta, według którego to czas przechodzenia z fazy operacji konkretnych do 
operacji formalnych. Są to fakty podkreślające ważność wieku 11-12 lat, aczkol
wiek powinno się też mieć na uwadze wiek ośmiu lat, kiedy następuje dojrzewanie 
układu nerwowego.

38 Mielinizacja - czyli dojrzewanie układu nerwowego. Ciało modzelowate zapewnia wymianę 
informacji między obiema półkulami. Zob. m.in. A. Moir, D. .lessel, 1989; I. Kurcz. 1995.

2.2.3. Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe mające wpływ na proces najpierw przyswajania, 
a potem nauki języka ojczystego - to dom i szkoła. Pierwszy jest powiązany z tzw. 
językowymi czynnikami środowiskowymi, do których zalicza się (E. Czykwin, 
D. Misiejuk, 1998: 89-90): język opiekunek, imitowanie, sprzężenie zwrotne, bu
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dowanie rusztowania. Są one niezwykle ważne we wczesnym etapie procesu opa
nowywania J|. Oprócz tego istotną rolę odgrywa klasa społeczna, kolejność uro
dzenia i pleć dziecka.

Język opiekunek - to język uproszczony, pieszczotliwy, o wyższej tonacji 
i szczególnej intonacji, polegającej przede wszystkim na melodyjnym ‘skandowa
niu’, wolniejszy od normalnego, charakteryzujący się wieloma powtórzeniami. Nie 
zawsze jest on poprawny, ale jest nacechowany wyczuwalną dla odbiorcy serdecz
nością; naśladuje on mowę dziecka, a nie odwrotnie. Badania wykazały 
(E. Czykwin, D. Misiejuk, 1998: 83-85), że dzieci wolą, aby zwracano się do nich 
‘po dziecinnemu’, niż jak do dorosłych, chętniej wtedy słuchają, a to stanowi waż
ny pozytywny czynnik rozwoju biegłości mowy.

Wydaje się, że język opiekunek odgrywa pozytywną rolę w przyswajaniu języ
ka, a zwłaszcza w jego początkowej fazie. Nie należy jednak używać go w stosun
ku do dzieci starszych, u których również powinno się stopniowo eliminować mo
wę dziecinną. Trzeba też zachować pewną ostrożność i umiar w warunkach emi
gracyjnych, gdzie łatwo o przeoczenie odpowiedniego okresu, w którym zarówno 
należy zaprzestać użycia języka opiekunek, jak i nie pozwolić dziecku mówić „po 
dziecinnemu”.

O istocie i wadze języka opiekunek świadczy też fakt, że proponuje się nauczy
cielom, aby używali go w nauczaniu dzieci języka obcego. Piszą o tym E. Czy
kwin, D. Misiejuk (1998: 148), używając określenia język matczyny. Nie ma on 
jednak nic wspólnego z „dziecinnym” mówieniem - chodzi o język uproszczony, 
cechujący się dużą ilością powtórzeń i specyficzną intonacją.

Jednak pytanie, czy do dziecka należy mówić językiem opiekunek39, czy języ
kiem dorosłych, nie jest do końca rozstrzygnięte.

39 Por. też S. Krashen. T. Terrell. 1983: 34.
90 Autorem terminu byl J. Bruner. Zob. E. Czykwin. D. Misiejuk, 1998: 101.

Imitowanie jest traktowane jako natychmiastowe i dokładne kopiowanie języka. 
Sądzi się, że nie odgrywa decydującej roli w opanowaniu języka. Jeśli jednak jest 
ono naśladownictwem rozszerzającym, odroczonym czy wybiórczym, a więc 
wzbogacającym język, pomagającym dziecku zapamiętać pewne struktury i / lub je 
rozszerzać - może stać się czynnikiem pozytywnym.

Istotnym bodźcem w rozwoju mowy jest sprzężenie zwrotne, a więc odbieranie 
lub nie przez rodziców komunikatów dziecka i reakcja na nie. „Uważne słuchanie, 
częste mówienie, emocjonalny charakter wypowiedzi, pytanie, prośby o powtórze
nie, wyraźne reagowanie na komunikaty dziecka, zachęcanie do mówienia - są 
prawdopodobnie ważnymi, pozytywnymi stymulatorami rozwoju języka” (E. Czy
kwin, D. Misiejuk, 1998: 84).

Niezaprzeczalny wpływ na rozwój mowy dziecka ma budowanie rusztowania. 
Termin ten - znany jako scaffolding™ - jest odpowiednikiem strefy najbliższego 
rozwoju Wygotskiego. „Scaffolding is the temporary support that parents give 
a child to do a task. There is an inverse relationship between the child’s current 
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ability and the amount of support needed. In other words, the less ability a child 
has in doing a task, the more direction the parent should give; and the more ability 
the child has, the less direction the parent should give. As the child becomes able to 
do more and more, the parent helps less and less. Once the job is done, the parent 
takes away the temporary support - or scaffold - that is no longer needed” 
(D.E. Papalia, S. Wendkos-Olds, 1992: 198-199).

Budowanie rusztowania zaczyna się jeszcze w okresie poprzedzającym używa
nie języka jako środka komunikacji między matką/ opiekunem a dzieckiem i opie
ra się na trzech elementach, którymi są: ciało dziecka, druga osoba i świat 
(Ch. Deprez, 1994: 106-108). Pobudzają one do dialogu dotyczącego kontaktu ciał 
i spojrzeń, dzielenia wrażeń węchowych, dźwięków, hałasu itp. Taka ‘rozmowa’, 
będąca systemem podtrzymującym opanowywanie języka, charakteryzuje się bra
kiem symetrii, bowiem matka i dziecko nie stosują dokładnie tego samego syste
mu, tzn. jest różnica między językiem matki i językiem dziecka, a dodatkowo mię
dzy tym, co dziecko jest zdolne zrozumieć, a tym, co jest w stanie wyprodukować. 
Dokonuje więc swoistego ‘tłumaczenia’ tego, co słyszy, na swój system. Dlatego 
niektórzy uważają, że na tym etapie życia u dzieci jednojęzycznych występuje 
dwujęzyczność.

Cały ten wczesny proces opiera się na dwóch podstawowych i uniwersalnych 
aktach językowych, które polegają na nazywaniu i zadawaniu pytań. Do pierwsze
go potrzeba dwóch gestów: wskazywania palcem i kierowania spojrzenia, które są 
inicjowane przez matkę bądź dziecko. Potem następuje werbalizacja i wskazany 
obiekt zostaje nazwany. Słowo to będzie zachowane, powtarzane, modyfikowane, 
itd. i zawsze kojarzone ze wskazanym obiektem. Bez nominalizacji nie ma leksyki, 
nie nastąpi rozwój słownictwa. Akt drugi - zadawanie pytań pobudza do formuło
wania słów i dochodzi do wzajemnego działania dorosłego i dziecka.

Klasa społeczna wiąże się na ogół ze statusem społeczno-ekonomicznym, który 
odgrywa znaczącą rolę w rozwoju języka i z dzietnością. U dzieci z rodzin gorzej 
sytuowanych („upośledzonych środowiskowo”) zaznacza się np. zubożenie nawy
ków językowych, które u wszystkich dzieci pojawiają się w tym samym czasie. 
Rozwój mowy może u nich następować wolniej też z powodu niedożywienia 
i chorób, co w takich rodzinach zdarza się częściej niż w zamożnych. Najdobitniej 
jednak potwierdzają tę tezę badania przeprowadzone w sierocińcach (E.H. Len- 
nenberg, 1980). Wykazały one, że trzylatki prezentują niższy od średniego poziom 
rozwoju mowy. Sześcio-, siedmiolatki doganiają wprawdzie rówieśników, co może 
mieć związek z większą swobodą poruszania się i możliwością wykorzystania do
stępnych bodźców, ale dopiero wzbogacenie ich środowiska wpływa widocznie na 
rozwój ich języka. Należy też wziąć pod uwagę fakt, że dzieci ze „środowisk upo
śledzonych” mogą być przygotowane gorzej emocjonalnie do sytuacji testowych 
niż ich rówieśnicy z rodzin lepiej sytuowanych.

Stwierdzono spore różnice między językiem, którym posługują się dzieci z ro
dzin robotniczych i rodzin z tzw. klasy średniej. W pierwszym przypadku „(...) jest 
to język bardzo prosty, schematyczny, z ogromną przewagą nazw konkretnych nad 
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abstrakcyjnymi, schematycznymi i prostymi konstrukcjami składniowymi (prze
waga zdań pojedynczych nad zdaniami złożonymi podrzędnie i rozbudowanymi)”. 
Natomiast w drugim -język okazał się znacznie bogatszy. „W ich [dzieci - przyp. 
E.L.] wypowiedziach, poza nazwami konkretnymi, pojawiają się w znacznej licz
bie nazwy czynności, zjawisk, pojęć. Dzieci te posługują się większą liczbą przy
miotników i przysłówków. Bardziej też urozmaicona i bogatsza jest składnia ich 
wypowiedzi” (J. Porayski-Pomsta, 1993: 14).

Uważa się, że im klasa wyższa, tym przywiązuje się większą wagę do popraw
ności i staranności w mówieniu41, oraz używa się bogatszego słownictwa; poza tym 
na ogół w domu jest więcej książek, czasopism i urządzeń elektronicznych wspo
magających rozwój umysłowy. Wiąże się to z warunkami ekonomicznymi, ale też 
z rodzajem zatrudnienia, spędzaniem wolnego czasu i zainteresowaniami. Jednak 
badania Basila Bernsteina (1980) wykazały, że różnice językowe wynikają przede 
wszystkim ze stosunków panujących w rodzinie. Określają one bowiem role spo
łeczne pełnione przez poszczególnych jej członków. W rodzinach typu pozycjonal- 
nego, który dominuje wśród robotników, każdy członek rodziny ma wyznaczoną 
pozycję i pełni tylko tę rolę, która została przez nią określona: ojca, matki, dziecka. 
Komunikacja jest zwykle jednostronna, tzn. albo jest się nadawcą, albo odbiorcą. 
Natomiast w rodzinach nastawionych na osobę, typie częściej występującym 
w klasie średniej, stosunki są zwykle partnerskie, co oznacza, że komunikacja wer
balna jest wielostronna, że dzieci nie tylko odbierają, ale i nadają komunikaty, 
a więc mają doświadczenie językowe zupełnie inne, bogatsze od rówieśników 
z rodzin pozycjonalnych.

Zob. też M. Siguan. W. Mackey. 1987: 75-76.

W rodzinach klas wyższych jest też zwykle mniej dzieci, co również wpływa do
datnio na ich rozwój językowy. Stwierdzono bowiem, że pierwsze dziecko jest pod 
tym względem uprzywilejowane, ponieważ mowa skierowana do niego zawiera wię
cej elementów kształcących, a każdemu następnemu potomkowi rodzice poświęcają 
mniej czasu, z czego by wynikało, że w najkorzystniejszej sytuacji są jedynacy. Na
leży jednak mieć świadomość, że matki bardzo się różnią swą postawą w stosunku 
do dzieci: ,Jedne stale mówią do dziecka, używając tzw. języka nianiek, inne znów 
mówią niewiele. Niektóre wykazują naturalne ciepło macierzyńskie i pewność, inne 
czują się ze swym pierwszym dzieckiem nieswojo. Niektóre dzieci są potomstwem 
chcianym - inne nie” (E.H. Lennenberg, 1980: 217-218).

Często zdarza się, że w wielodzietnych rodzinach rodzeństwo starsze przeka
zuje umiejętności językowe młodszemu, co nie odbija się zbyt korzystnie na jako
ści języka. Być może dlatego dzieci drugie i kolejne mówią niezrozumiale częściej, 
niż dzieci pierwsze. Natomiast kolejność urodzenia nie ma związku z pojawieniem 
się mowy: „(...) nie ma różnicy między wiekiem pojawienia się pojedynczych 
słów, zdań oraz zrozumiałej mowy u dzieci pierwszych i następnych” (E.H. Len
nenberg, 1980: 217).

41
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2.2.4. Płeć. Różnice mózgów i czynniki społeczne

Chłopcy i dziewczynki różnią się zainteresowaniami, umiejętnościami i zdolno
ściami, ale najbardziej istotne dla tematu tej pracy są różnice językowe (receptyw- 
ne i ekspresywne) oraz te, występujące w nauce szkolnej. Ich przyczyny częściowo 
leżą w niejednakowości mózgów męskich i żeńskich, a częściowo zależą od czyn
ników społecznych, którymi są przede wszystkim dom i szkoła.

Jeśli chodzi o różnice między mózgami kobiet i mężczyzn, to znaczące dla tzw. 
zdolności językowych jest większe lub mniejsze skupienie ośrodków odpowie
dzialnych za poszczególne funkcje (A. Moir, D. Jessel, 1989: 67) oraz ciało mo- 
dzelowate (włókna łączące obie półkule). W mózgach kobiet jest większe skupie
nie ośrodków odpowiedzialnych za mechanizmy języka, np. mowę i gramatykę 
(z przodu lewej półkuli) - u mężczyzn zaś ośrodki te są rozproszone i mieszczą się 
zarówno z przodu, jak i z tyłu, co czyni ten układ mniej efektywnym. Natomiast 
ośrodek postrzegania wzrokowo-przestrzennego jest bardziej skupiony (w prawej 
półkuli) u mężczyzn i to daje im przewagę nad kobietami w wykorzystywaniu tych 
umiejętności. Ciało modzelowate u kobiet jest grubsze i bardziej bulwiaste, co 
powoduje, że między prawą i lewą stroną mózgu następuje wymiana większej licz
by informacji, a to wpływa, między innymi, na wyższą sprawność werbalną kobiet. 
Mężczyźni mają zgromadzone emocje w prawej półkuli, a zdolność ich wyrażania 
znajduje się w lewej. Mniejsza liczba połączeń między stronami powoduje, że 
przepływ informacji jest ograniczony, a więc mężczyźnie trudniej jest wyrazić 
uczucia niż kobiecie. „In discussion of this topic, male students have expressed to 
me their unhappiness at their inability to express their feelings or to discuss them 
with other men” (J. Coates, 1986: 155).

Płeć żeńska odznacza się lepszą pamięcią. Ma to, być może, związek z tym, że 
reaguje intensywniej na dotyk, smak i węch oraz że emocje są u niej zlokalizowane 
w obu półkulach, a wymiana informacji między prawą i lewą stroną mózgu jest 
łatwiejsza; skądinąd wiadomo, że zapamiętuje się lepiej wydarzenia związane 
z emocjami i zmysłami.

Udowodniono, że od chwili narodzin dziecka następuje różnicowanie płci przez 
rodziców, którzy zwracają się do córek inaczej niż do synów. Do dziewczynek 
mówi się częściej, więcej, z lepszą artykulacją, w bardziej złożony sposób i używa 
bogatszego języka. Dotyczy to zwłaszcza matek w relacjach z pierworodną córką. 
„The girls’ mothers differed from boys’ mothers in that they spent more time in the 
same room as their daughters, had more eye contact with them, used a higher pro
portion of directive and restrictive behaviours, and higher ratio of social to referen
tial speech42” (J. Coates, 1986: 123). Stwierdzono, że matki powtarzają teksty 
dziewczynek częściej niż teksty chłopców; średnia długość wypowiedzi kierowa
nych do córek wynosi 4,4 słowa, a wypowiedzi do synów - 3,7 słowa. Dziewczyn
kom stawia się więcej pytań niż chłopcom, wobec których matki częściej stosują 

42 Social speech includes greetings, thankyou, apologies, etc. while referential speech, as its name 
implies, means speech which refers to things: IKhat's this?; Give me the red brick, etc., ibidem.
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polecenia i żądania (Z. Nęcki, 1996: 258-259). Zauważono także, że tematy poru
szane przez dorosłych w rozmowach z dziewczynkami dotyczą czynności domo
wych i ‘pożytecznych’ (a więc nie zabawy) oraz pomagania innym, tymczasem 
z chłopcami porusza się tematy zabawy, oglądania telewizji i tego, co prowadzi do 
bardziej swobodnego, praktycznego odkrywania otoczenia (zob. J. Coates, 1986: 
133; por. też A. Birch, T. Malim. 1997). Stwierdzono, że ojcowie częściej niż mat
ki wtrącają się w trakcie konwersacji z dziećmi, starając się nią sterować, a oboje 
rodzice przerywają wypowiedzi córek częściej niż synów. Matki, częściej niż oj
cowie, używają form grzecznościowych w rozmowach z dziećmi, choć oboje ro
dzice jednakowo wymagają ich stosowania zarówno przez córki, jak i synów. Oka
zuje się też, że w wychowaniu dziewczynek rodzice stosują więcej restrykcji zwią
zanych z normami (co wypada, a co nie), podkreślając, że „dziewczynki tak się nie 
zachowują”. Chodzi na przykład o głośne mówienie lub krzyczenie, przerywanie 
wypowiedzi innym, asertywność w komunikowaniu się, używanie słów wulgar
nych. Chłopcom wolno więcej, ich nieodpowiednie zachowanie (językowe) podle
ga mniejszej krytyce.

Powyższe informacje potwierdzają przypuszczenia o związku między stereoty
pem płci a przebiegiem socjalizacji „lingwistycznej”: „Tak więc to opiekunowie 
traktują dzieci odmiennie w zależności od płci, a nie dzieci różnych płci zachowują 
się odmiennie” (Z. Nęcki, 1996: 260).

Istnieje też związek między typem rodziny, o czym była mowa przy czynnikach 
środowiskowych, a zróżnicowaniem językowym u dziewcząt i chłopców (B. Bern
stein, 1980: 587-588). Stwierdzono, że dziewczęta - przede wszystkim najstarsze 
z rodzeństwa - w rodzinach pozycjonalnych używają języka w sposób bardziej 
zindywidualizowany i zróżnicowany niż ich bracia. Prawdopodobnie przyczyną 
jest fakt, że pełnią one w rodzinie różnorakie funkcje: ‘matczyną’ oraz rolę siostry 
i córki, a więc muszą być nadawcą, odbiorcą, a nawet mediatorem. Mimo iż typ 
rodziny pozycjonalnej jest charakterystyczny dla rodzin robotniczych, w rodzinach 
klasy średniej zdarza się, że matki w socjalizacji córek stosują więcej przymusu, 
a mniej wyjaśnień, niż w socjalizacji synów, co wskazywałoby na brak układów 
partnerskich z dziewczętami.

Na ogół dziewczynki wcześniej niż chłopcy zaczynają mówić i czytać'13, odzna
czają się większą łatwością i płynnością w wysławianiu się, bogatszym słownic
twem, budują zdania dłuższe i bardziej skomplikowane; lepiej też radzą sobie 
z takimi elementami języka, jak gramatyka, interpunkcja i ortografia. Osiągają 
wyższe wyniki w testach sprawności werbalnej, potrafią wymyślić znacznie więcej 
synonimów oraz słów zaczynających się na tę samą literę. Posiadając większą 
umiejętność naśladowania i czerpania z tego przyjemności, znacznie sprawniej niż 
ich rówieśnicy płci męskiej przystosowują się do mówienia innych osób. Konse
kwentnie wolą formy, które są bliższe wymowie standardowej, rzadziej, niż ich 

‘B Por. D. Hales. Różnice między płciami tkwią w... głowie. „Rcadcrs Digesl. Przegląd", lipiec 
1999 r.; A. Skwarczyńska. Szkoła dyskryminacji. „Dziennik Polski". 7.09.1998 r.; A. Moir. D. Jesscl. 
1989; M. Adler. 1978; J. Coates. 1986; A. Birch. T. Malim. 1997.
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rówieśnicy płci przeciwnej, używają slangu lub żargonu. Dziewczynki przeciętnie 
w 18. miesiącu życia opanowują 50 słów, a chłopcy osiągają to dopiero w wieku 
22,1 miesiąca. Mowa trzyletnich dziewczynek jest zrozumiała dla otoczenia 
w 99%, chłopcy doganiają je - pod tym względem - w wieku lat czterech. Dziew
czynka idąca do szkoły umie utrzymywać wokół siebie porządek, jest zorganizo
wana, zdyscyplinowana i grzeczna, nie ma problemów z koncentracją i dobrze 
rozumie kierowane do niej polecenia. Chłopcy natomiast często uważani są za 
dzieci trudne, na co wpływa brak motywacji do nauki, większa ruchliwość, a nawet 
nadpobudliwość. „Badania wskazują, że aż 95% przyszłych mężczyzn ma kłopoty 
z nadpobudliwością, podczas gdy młoda słaba płeć sporadycznie boryka się z tym 
problemem” (A. Skwarczyńska, Dz. P. 7.09.1998).

Wczesne lata szkolne - to przede wszystkim nauka czytania i pisania, więc 
umiejętności faworyzujące w dużym stopniu dziewczynki. Lepiej rozwinięta zdol
ność słuchowa4'’ niż wzrokowa, ułatwia im naukę czytania. „Przez lata uważano, że 
czytanie polega przede wszystkim na rozpoznawaniu symboli wizualnych. Ale (...) 
udało się ustalić, że podstawę nauki czytania stanowi nie widzenie, lecz słyszenie” 
(A. Moir, D. Jessel, 1989: 87). Chłopcy lepiej widzą niż słyszą, a wzrok nie jest 
w tym wypadku najlepszym narzędziem w opanowywaniu tej umiejętności. Czwo
ro na pięcioro dzieci z trudnościami w czytaniu, takimi jak dysleksja, to dzieci płci 
męskiej. U nich też częściej występuje dysortografia i kłopoty z wymową- jąkanie 
i inne wady wymowy spotyka się niemal wyłącznie u tej płci. Chłopcy są też 
w tym wieku nadaktywni i mają problemy z dyscypliną - zazwyczaj otrzymują 
więcej nagan, ale i więcej pochwał; kłopoty szkolne dziewczynek wynikają bar
dziej z braku przygotowania, wiedzy czy umiejętności, niż zachowania - ogólnie 
są grzeczniejsze i bardziej zdyscyplinowane od kolegów. Można by powiedzieć, że 
„(...) edukacja szkolna jest niemalże zmową przeciwko uzdolnieniom i skłonno
ściom chłopca w wieku szkolnym” (A. Moir, D. Jessel, 1989: 92).

Dziewczynki lepiej słyszą jeśli chodzi o wrażliwość na dźwięki, i dostrzegają małe zmiany 
natężenia głosu (tonu, jakim się mówi). Sześć razy więcej dziewczynek niż chłopców umie śpiewać 
czysto.

115 Jako dorośli, mężczyźni także bardziej absorbują uwagę otoczenia - cały czas mowa o zacho
waniach językowych, np. stwierdzono, że kobiety i mężczyźni biorący udział w konferencjach spe
cjalistycznych używają odmiennych strategii w zadawaniu pytań. Panowie dużo częściej niż panie 
poprzedzają rzeczywiste pytanie referencjami i informacjami świadczącymi o ich kwalifikacjach 
i kompetencji, a otrzymawszy glos w dyskusji, mają tendencję do zadawania jednorazowo większej 
liczby pytań niż kobiety. Te zaś częściej formułują pytania w kategoriach subiektywnych, np. ...la 
odnoszę wrażenie...". ..Ja chcialabym wiedzieć...". ..Mnie się wydaje..." (R.K. Herbert. 1988: 107).

W każdym razie dziewczynki radzą sobie lepiej niż chłopcy w szkole podsta
wowej - zwłaszcza w nauce języka ojczystego, wykazując większe uzdolnienia 
językowe, co - w połączeniu z omówionymi predyspozycjami - plasuje je w pozy
cji uprzywilejowanej, aczkolwiek w kontaktach społecznych zaznacza się tenden
cja do dominacji płci męskiej45 w szkole. Przejawia się to większą aktywnością 
ruchową i werbalną, śmiałością, bezpośredniością, asertywnością i pewnością sie
bie, co sprawia, że uczniowie są bardziej zauważani przez nauczycieli, którzy po
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święcają im więcej (szacuje się, że około dwie trzecie) uwagi niż uczennicom. 
Uważa się, iż nauczycielki sprawiedliwiej, a więc bardziej równomiernie, niż ich 
koledzy, obdzielają uwagą obie płcie. „By responding to boys’ noisy demanding 
behaviour, teachers in effect reward that behaviour. Teachers’ responses encourage 
boys to act independently, but lower girls’ self-esteem” (J. Coates, 1986: 158).

Oczekiwania wobec plci są niejednakowe, np. Z. Nęcki przytacza pogląd 
C. Kramarae’a, zgodnie z którym wypowiedzi kobiet, mimo że są równie ważne 
i rozsądne jak wypowiedzi mężczyzn, uważane są za mniej znaczące (Z. Nęcki, 
1996: 255). M. Peisert (1994: 108) z kolei opisuje pewne badanie amerykańskie: 
„Oto jeden z badaczy przedstawił grupie studentek do oceny esej. Część grupy 
otrzymała esej podpisany nazwiskiem męskim - John McKay, druga część żeń
skim - Joan McKay. Oceny były w obu zespołach bardzo zbliżone. Johna oceniono 
jako wybitny intelekt, Joan zaś za nieciekawą miernotę”. Autorka jest zdania, że 
w Polsce podobny eksperyment dałby identyczne wyniki.

Dzieci od urodzenia identyfikują się więc ze swoją płcią i przejawiają typowe 
dla niej zachowanie lingwistyczne, ale jest to wynik procesu socjalizacji wczesno- 
dziecięcej. regulowanej stereotypowymi przekonaniami na temat „męskości” 
i „kobiecości”: „Dziewczynki uczone są w okresie socjalizacji wrażliwości, oka
zywania swych uczuć, uległości, subtelności. Od chłopców wymaga się sprawno
ści, zaradności, hamowania okazywania uczuć i rozwoju samodzielności. Odzwier
ciedla się to w sposobie realizacji zachowań komunikacyjnych i aktywności inter
personalnej w ten sposób, że kobiety odznaczają się mniejszą pewnością siebie 
i tendencją do submisyjności, a mężczyźni przejawiają zachowania dominacyjne 
i instrumentalne” (Z. Nęcki, 1996: 254-255). Badania potwierdzają, że kobiety 
i dziewczynki stanowią grupę mniejszościową (nie chodzi tu o ilość) i nieuprzy- 
wilejowaną(J. Coates, 1986).

Odmienności w języku kobiet i mężczyzn określone zostały terminem „biolekt” 
przez A. Wilkonia (K. Handke, 1994: 16). W bardzo dużym uproszczeniu“16 można 
powiedzieć, że mężczyźni posługują się w znacznej mierze nienacechowanymi 
elementami języka ogólnego i wolą jego funkcję komunikatywną. Nie odznaczają 
się zbyt wieloma cechami specyficznymi na tle ogółu użytkowników, choć najbar
dziej widoczne (słyszalne) są przekleństwa, wulgaryzmy i obscena, których jednak 
używają częściej w kręgu koleżeńskim niż w domu lub w pracy. Mężczyźni chęt
nie stosują zaimek „ja”, dłuższe słowa, czasowniki w stronie czynnej, wokalizują 
pauzy i popełniają błędy gramatyczne. Kobiety preferują ekspresywną funkcję 
języka o szczególnym nagromadzeniu nacechowanych środków wyrazu. Stałą ce
chą wypowiedzi kobiet jest wartościowanie pozytywne lub negatywne, pytania 
retoryczne, stosowanie opozycji, dłuższych zdań i czasowników ruchu oraz nad
używanie zaimków, przysłówków, a przede wszystkim - przymiotników. Ponadto 
kobiety chętnie używają zdrobnień, spieszczeń, wykrzykników, przerywników, 
wyrazów dźwiękonaśladowczych, synonimów itp. oraz dużej liczby związków 

46 Szerzej zob. K. Handke. 1994; M. Peisert. 1994; R.K. Herbert. 1988; Z. Nęcki, 1996.
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frazeologicznych. Na ogół płeć żeńska przejawia tendencje do większej konser- 
watywności w użyciu języka niż płeć męska i przywiązuje większą wagę do presti
żowych form języka.

W zachowaniu mężczyzn dominuje sfera intelektu, a kobiet - psychiki. „Grada
cja kulturowa każę łączyć »kobiecość« z tym, co jest ekspresywne i prywatne, zaś 
»męskość« z tym, co intelektualne i publiczne” (M. Peisert, 1994: 98). Ma to swoje 
odzwierciedlenie w ich zachowaniach językowych. Ogólnie rzecz biorąc, męż
czyźni posługują się rozległym słownictwem specjalistycznym, którego kobiety nie 
znają i nie starają się poznać, a kobiety dysponują rozległym wachlarzem środków 
wyrazowych pomocnych w nazywaniu emocji i wszelkich doznań. Mówi się nawet 
o istnieniu stylu kobiecego.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dziewczynki i chłopcy nie są przez opie
kunów, tj. rodziców i nauczycieli traktowani w jednakowy sposób, co ma odbicie 
w ich rozwoju - w tym także języka. Uwarunkowania biologiczne faworyzują 
dziewczęta (chociaż wyklucza się wcześniejszy rozwój biologiczny dziewcząt jako 
powód ich lepszego rozwoju językowego), które wyposażone w umiejętności 
i zdolności powodujące, że ich rozwój językowy przebiega szybciej i sprawniej, 
a fizyczny - spokojniej, mają ułatwiony start w szkole. Natomiast uwarunkowania 
społeczne stawiają chłopców w pozycji uprzywilejowanej, co dodatnio wpływa na 
ich rozwój. Przypuszczalnie jest to jedna z przyczyn zamiany ról w późniejszym 
okresie rozwoju, tzn. w szkole średniej chłopcy w pewnym sensie „doganiają” 
swoje rówieśnice, mają zwykle nad nimi przewagę w ocenach, umiejętnościach 
i wiedzy. Ma to też związek ze spadającą samooceną dziewcząt47. „Pierwsze lata 
szkoły, nastawione na premiowanie grzeczności, pilności, podporządkowania, są 
krzywdzące dla chłopców. W późniejszym okresie nauki, gdzie wymagane jest 
opanowanie wiedzy technicznej, wykazywanie się myśleniem abstrakcyjnym, po
woduje, że dziewczynki przestają być prymuskami i chowają się w cieniu swych 
rówieśników. (...) Gdy u dziewczynek pojawiają się pierwsze niepowodzenia, nie 
radzą sobie z porażkami, bo są raczej przyzwyczajone do sukcesu. Zaczynają być 
w stosunku do siebie bardzo samokrytyczne, ogarnia je uczucie bezradności wobec 
stawianych im wymagań. Winy poszukują w sobie, we własnej nieudolności, leni
stwie, braku możliwości. Inaczej na szkolny stres reagują chłopcy. Ci winy poszu
kują nie w sobie, lecz w nauczycielach, otoczeniu” (A. Skwarczyńska, Dz. P. 
7.09.1998).

47 O różnicach pici zob. też M. Dembo. 1997: 378-386.

Uznając, że normy zachowania językowego kobiet i mężczyzn się różnią, moż
na wykorzystać tę wiedzę w nauczaniu języka ojczystego bądź obcego.



Część II

JĘZYK „INNY”

Z każdym nowo opanowanym językiem 
poszerza się nasz krąg duchowy, na
stępuje wysubtelnienie naszego po
glądu na świat, z każdym nowym języ
kiem nabywamy nową duszę1.

Z. Grabarczyk. 1996: 3«.

1. Język obcy - drugi - docelowy

Zazwyczaj, mając na myśli język ojczysty, używa się nazw szczegółowych: ję
zyk polski, angielski, rosyjski czy portugalski. Jeśli jednak mówimy o nauce czy 
nabywaniu innego języka, konieczne staje się wprowadzenie terminu, który by 
kontrastował z ojczystym. Innymi słowy, potrzebne są pary określeń wyjaśniające, 
czy też wskazujące, który język jest tym podstawowym, własnym, a który - „in
nym”. Przy tej okazji ważne jest sprecyzowanie, w jaki sposób i w jakiej sytuacji 
język nieojczysty jest opanowywany.

W literaturze z zakresu lingwistyki spotyka się następujące pary określeń:
• język ojczysty - język obcy
• język pierwszy - język drugi
• język wyjściowy (źródłowy) — język docelowy
Pierwsza para jest najbardziej powszechna, była też najwcześniej stosowana. 

Termin obcy kojarzy się jednak z formalnym uczeniem się języka innego, a więc 
zawęża jego znaczenie jako pary do języka ojczystego. Chyba że zastosuje się tu 
określenie W. Miodunki: „Językiem obcym jest każdy język, którego nie można 
nazwać ojczystym” (1980: 58).
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Język pierwszy - język drugi - to para, która upowszechniła się dzięki pracy 
U. Weinreicha2 *. J, Giacobbe (1992: 15) uważa, że nie jest ona zbyt precyzyjna, 
gdyż sugeruje numerowanie języków, ograniczając w dodatku ich liczbę do dwóch. 
Autor proponuje parę trzecią- język wyjściowy -język docelowy (source - cible' ), 
gdzie język wyjściowy rozumiany jest jako ten, którym użytkownik porozumiewa 
się w chwili rozpoczęcia opanowywania nowego języka. Takie zestawienie termi
nów dość dokładnie je rozgranicza oraz uwalnia od konieczności precyzowania 
sposobu opanowania języka ‘innego’.

2 U. Weinreich. Languages in contact. 1968 [w:] J. Czochralski. 1975 b: 537.
J Ang.: target language.
4 W wielu pracach spotyka się jedynie termin akwizycja w sensie obu. zazębiających się, proce

sów opanowywania języka. Ja także posługuję się tym terminem w najogólniejszym sensie.
5 M. Matthey (1996: 2) różnicuje te procesy na tradycyjne nauczanie języków obcych oraz immersję 

językową.

Jeśliby porównać w sposób „pionowy” trzy pierwsze terminy, tzn. ojczysty, 
pierwszy i źródłowy, to okaże się, że dwa pierwsze są tożsame. Takie są definicje 
słownikowe - określając język ojczysty, posiłkują się liczebnikiem pierwszy, 
a w opracowaniach naukowych najczęściej przy próbie sprecyzowania pojęcia 
język pierwszy, pada słowo - ojczysty. Określenie wyjściowy czy źródłowy rzadko 
występuje w literaturze fachowej, ale może być stosowane w tym samym, co ojczy
sty, znaczeniu - zwłaszcza w kontekście procesu akwizycji innego języka, a więc 
jeśli używane jest w parze ze swoim opozycyjnym odpowiednikiem, którym jest 
docelowy. Czasem spotyka się jeszcze terminy język rodzimy i etniczny również 
w znaczeniu J| / Jo.

Natomiast trzy drugie terminy - obcy, drugi i docelowy, nie są tożsame. Na
ukowcy rozgraniczają bowiem język drugi od obcego w zależności od sposobu 
jego opanowywania. Przyjęło się za S. Krashenem „rozróżnienie między przyswa
janiem, czyli nabywaniem języka (niektórzy autorzy polscy stosują tu termin 
„akwizycja”4), a jego uczeniem się (acquisition versus learning5)” (1. Kurcz, 1992: 
182). Język drugi przyswaja się bez udziału nauczyciela i formalnych instrukcji, 
w naturalnym otoczeniu, a więc w kraju, w którym się nim mówi, wśród społecz
ności, dla której zazwyczaj jest językiem pierwszym / ojczystym. Języka obcego 
uczy się najczęściej w szkole lub na kursach, w warunkach sztucznych. Zdaniem 
D. Crystala (1987: 368): „A foreign language (FL), in this more restricted sense, is 
a non-native language taught in school that has no status as a routine medium of 
communication in that country. A second language (SL) is a non-native language 
that is widely used for purposes of communication, usually as a medium of educa
tion, government, or business”.
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Pojęcie język docelowy może być tożsame zarówno z językiem obcym, jak 
i drugim. W literaturze nie precyzuje się metod jego opanowywania, ale ponieważ 
rzadko dochodzi do sytuacji tylko uczenia się lub tylko przyswajania języka, gdyż 
zazwyczaj procesy te zazębiają się i uzupełniają, termin język docelowy (jd) ma 
szersze znaczenie, obejmując dwa poprzednie.

2. Przyswajanie - uczenie się innego języka

2.1. Teorie

Za pomocą definicji i przykładów teoretycznie można oddzielić proces naby
wania od procesu uczenia się języka, jednak w praktyce okazuje się to dość trudne. 
Kłopoty z tym związane pojawiają się już przy języku ojczystym / pierwszym, po
nieważ dziecko i przyswaja, i uczy się go. Obydwa te terminy używane są naprze
miennie lub komplementarnie, ale wydaje się to oczywiste i nie budzi wątpliwości.

Zwykle nie omawia się tego problemu ani pod względem zazębiania się tych 
procesów, ani nie próbuje się ich rozgraniczyć. Jednak na podstawie faz rozwojo
wych E. Ericksona oraz koncepcji L. Wygotskiego można przyjąć, że mniej więcej 
do trzeciego roku życia język się przyswaja, a potem się go uczy. Nie oznacza to 
bynajmniej rozgraniczenia tych procesów, a raczej świadczy o początku ich nakła
dania się. Od urodzenia dziecka rodzice i starsze rodzeństwo nieustannie uczą je 
w jakiś sposób języka i wpływają na jego rozwój, ale nauczanie bardziej sformali
zowane i zaplanowane rozpoczyna się właśnie w wieku przedszkolnym, kiedy 
dziecko jest do tego gotowe (według Wygotskiego). Wtedy proces nabywania ję
zyka dzięki temu się jeszcze nasila, co z kolei pomaga w jego nauce. Można przy
jąć, że w okresie od trzeciego do około szóstego - siódmego roku życia język oj
czysty jest równolegle nabywany i uczony z największą intensywnością, a to wza
jemne wzmocnienie sprawia, że idąc do szkoły, dziecko ma opanowane podstawy 
języka ojczystego, ale proces przyswajania, chociaż utrzymuje się przez całe życie, 
zaczyna słabnąć na rzecz uczenia się.

Podobnie jest z opanowywaniem języka ‘innego’, gdzie również prawie nie
możliwe jest oddzielenie przyswajania od uczenia się. Procesy te rzadko występują 
w ‘czystych’ formach i ograniczają się zazwyczaj do wczesnego okresu dzieciń
stwa w pierwszym przypadku, kiedy dziecko nabywa język w sposób naturalny, ale 
nieświadomie, całkowicie biernie, nie uczestnicząc w nim, a w drugim - do nauki 
w szkole lub na kursie w sposób formalny i świadomy, w tzw. sztucznych warun
kach. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że przy dzisiejszym stanie wiedzy tech
nicznej, komputeryzacji, powszechnego podróżowania itd. warunki te mogą zostać 
naruszone.
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S. Krashen i T. Terrell (1983: 27), autorzy tzw. „naturalnego podejścia” {natu
ral approach), wyodrębnili pięć hipotez dotyczących opanowywania języka. 
W pierwszej - „nabywania / uczenia się” {the acquisition - learning hypothesis) - 
dokonali porównania tych procesów:

♦Obejmuje ono także wiedzę o języku.

Nabywanie Uczenie się*
proces podobny do dziecięcego 
przyswajania języka pierwszego

- formalne poznawanie języka

„łapanie” {picking up) języka - wiedza o języku
nieświadomie - świadomie
wiedza implicytna - wiedza eksplicytna
nauczanie formalne nie pomaga0 - nauczanie formalne pomaga

6 Ostatnie określenia wydają się zbyt kategoryczne. Nauczanie formalne może nie być skuteczne, 
może nie być potrzebne, ale trudno sobie wyobrazić sytuacje, w których miałoby nie pomóc.

7 M. Warchol-Schlottmann (1994: 29) definiuje input jako „wszelkie doświadczenia językowe, 
jakich doznaje i zbiera uczący się języka drugiego w tym języku", a J. Arabski (1985: 57) jako dane 
językowe, które dostarczane są przez otoczenie, przy czym autor używa w pracy nazwy angielskiej. Ja 
równieżjąstosuję jako krótszą i bardziej adekwatną do pierwowzoru.

8 Badania te dotyczyły języka angielskiego jako drugiego. Stwierdzono m.in.. że najwcześniej 
przyswajane są: -ing jako znamię progresywności (He is going to work ), -s liczby mnogiej (books), 
a stosunkowo późno 's w sensie posesywności (It is John’s hat.) oraz .v w trzeciej osobie liczby poje
dynczej (He goes.) Por. op.cit. s. 28-29.

Autorzy zwracają uwagę na to, że w procesie nabywania języka występuje „po
czucie niepoprawności”, które polega na tym, że mimo iż dana osoba nie jest świa
doma reguł przyswajanego języka, ‘czuje’ popełnianie w nim błędów (słyszy je 
zarówno u innych, jak i u siebie).

Pozostałe cztery hipotezy S. Krashena i T. Terrell to: „hipoteza naturalnej ko
lejności”, „hipoteza monitora”, „hipoteza inputu”1 oraz „hipoteza afektywnego 
filtra”.

Hipoteza naturalnej kolejności mówi o tym, że wszyscy, bez względu na to, 
jaki jest ich język ojczysty, przyswajają (niekoniecznie uczą się) struktury grama
tyczne w przewidywalnej kolejności. Nie oznacza to, że wszystkie nabywane są 
w tej samej, określonej kolejności, lecz że - jak wykazały badania - pewne struktu
ry są opanowywane wcześniej, inne później6 7 8. Hipoteza ta ma duże znaczenie dla 
nauczycieli języka drugiego, zarówno w przypadku dzieci, jak i dorosłych, gdyż 
uświadamia im, że tej kolejności nie da się zmienić, a zatem nie można oczekiwać 
od uczniów poprawności w użyciu „późnych” struktur. Błędy same zaczną zanikać 
z czasem. Natomiast utrzymująca się przez długi czas niepoprawność w użyciu 
struktur „wczesnych” wymaga interwencji.
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Hipoteza monitora głosi, że w komunikacji ustnej nie oczekuje się od uczących 
się świadomego stosowania reguł, przeciwnie niż w mówieniu przygotowanym, 
pracach pisemnych i zadaniach domowych. Monitorem (lub edytorem) jest świa
dome uczenie się, które pełni bardzo ograniczoną funkcję w używaniu drugiego 
języka przez dorosłych. Innymi słowy, kiedy w komunikacji ustnej ktoś zaczyna 
wypowiedź, jest to zwykle automatyczna czynność na zasadzie odzwierciedlania 
nabytych struktur. Dopiero po chwili wchodzi w grę świadome uczenie, czyli sys
tem poznanych reguł, a wtedy często następuje poprawianie {self-repair). „Our 
fluency in production is thus hypothesized to come from what we have »picked 
up«, what we have acquired, in natural communicative situations. Our »formal 
knowledge« of a second language, the rules we learned in class and from texts, is 
not responsible for fluency, but only has the function of checking and making re
pairs on the output of the acquired system” (S. Krashen, T. Terrell, 1983: 30).

Hipoteza inputu polega na tym, że przyswaja się język (nie uczy się go) przez 
rozumienie inputu, który nieco przerasta poziom kompetencji danej osoby. Innymi 
słowy - mimo braku znajomości i opanowania odpowiednich reguł i form, naby
wanie języka na poziomie wyższym niż aktualnie posiadany, odbywa się poprzez 
kontekst i pozajęzykowe informacje. W taki sposób zachodzi zazwyczaj normalna 
komunikacja międzyludzka. „To state the hypothesis a bit more formally, an acqu
irer „move” from a stage i (where i is the acquirer’s level of competence) to a stage 
i+1 (where i+1 is the stage immediately following i along some natural order) by 
understanding language containing i+1” (S. Krashen, T. Terrell, 1983: 32; [pod
kreśl. E.L.]). Hipoteza ta wydaje się odzwierciedleniem koncepcji strefy najbliż
szego rozwoju Wygotskiego, a w każdym razie pokrywa się z nią w założeniach.

Jeśli chodzi o uczenie się, to w jego procesie dobry nauczyciel też nie będzie 
ograniczał osiągania przez ucznia sprawności lingwistycznych do „tu i teraz”, ale 
poszerzał je, używając kontekstu pozajęzykowego i pomocy wizualnych. Powinien 
też być świadomy, że umiejętność mówienia, a potem pisania, której nie uczy się 
‘wprost’, przyjdzie w odpowiednim czasie - pojawi się sama wtedy, gdy uczeń 
stanie się w niej kompetentny dzięki i+1 rozumienia. Tu należy pamiętać o tzw. 
okresie ciszy (silent period), czyli sytuacji trwającej nieraz kilka miesięcy, gdzie 
uczący się nic albo prawie nic nie mówi, z rzadka tylko wygłaszając całe zdania 
lub frazy wyuczone na pamięć. Jest to okres rozwijania receptywnej sprawności 
rozumienia, przygotowujący do opanowania sprawności produktywnych, czyli 
mówienia i pisania.

Autorzy zwracają uwagę na dwie formy mówienia do uczących się języka do
celowego: cudzoziemskiego i nauczycielskiego. Obydwa są w pewnym sensie od
mianami mowy opiekunek, a więc polegają na symplifikacji komunikowania. 
Pierwsze ma miejsce wtedy, gdy do obcokrajowca mówi native speaker (nie - 
nauczyciel), drugie - w klasie. Jest to wolniejsze mówienie, powtarzanie, robienie 
przerw, zadawanie pytań wymagających odpowiedzi „tak - nie”, zamiast pytań 
otwartych, a celem jednego i drugiego jest nawiązanie komunikacji. Inną odmianą 
uproszczonego mówienia jest interjęzyk (będzie o nim mowa w dalszej części pra
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cy), a więc porozumiewanie się obcokrajowca z obcokrajowcem za pośrednictwem 
nowego dla obu stron języka. Tu korzyści nie są tak oczywiste, gdyż w dużej mie
rze zależą od poziomu językowego interlokutorów, a także stosowania (lub nie) 
przez nich i+1.

Hipoteza afektywnego filtra też odnosi się raczej do przyswajania języka niż do 
uczenia się go. Chodzi o najskuteczniejsze sposoby eliminacji negatywnych uczuć 
(‘afektów’), które wpływają hamująco na proces nabywania języka docelowego. 
Uczucia te to przede wszystkim niska motywacja, negatywna postawa wobec języ
ka, uprzedzenia, niepokój, brak otwartości, pewności siebie, wiary w siebie, 
a nawet lęk. Jeśli filtr jest szczelny (zerowy), nie mają one negatywnego wpływu 
na przyswajanie języka docelowego, co najczęściej występuje u dzieci. U doro
słych filtr ten jest przepuszczalny, a więc czynniki afektywne pełnią zwykle ujem
ną funkcję w procesie akwizycji. Pozbycie się ich, zminimalizowanie lub zamiana 
na pozytywne prowadzi do zamierzonego sukcesu.

J. Arabski (1997: 60-61) przytacza9 tylko trzy stadia przyswajania języka dru
giego, a są nimi filtr, organizator i monitor. Tu ważna jest kolejność - pierwszym, 
podświadomym, etapem jest filtr, czyli wybieranie, dopuszczanie do siebie tylko 
niektórych elementów języka. Są to nieświadomie wyselekcjonowane struktury 
bardziej potrzebne, estetycznie ciekawe lub interesujące. „Zasadniczą rolę odgrywa 
tu motywacja, stosunek uczącego się do języka, jego chęć przyswojenia go i sto
pień, w jakim chce go opanować. (...) Filtr - to, krótko mówiąc, emocjonalny sto
sunek uczącego się do języka” (J. Arabski, 1997: 60). Drugim etapem jest organi
zator, gdzie następuje selekcja i podział przyswajanego materiału z punktu widze
nia jego stopnia trudności i przydatności, a więc jedne struktury są opanowywane 
szybciej, inne później, niektóre upraszczane; powstają wtedy błędy. Monitor - to 
trzeci etap, który jest świadomym uczeniem się. Uczący się korzysta z poznanych 
reguł, stara się poprawiać swoje błędy, zastanawia się nad użyciem form i struktur. 
Wtedy właśnie pojawia się interferencja, gdyż bardzo często dana osoba przenosi 
znajomość reguł ze swojego języka ojczystego na J?.

9 Na podstawie wcześniejszej pracy S. Krashena Second Language Acquisition and Second Lan
guage Learning. Oxford. New York, 1981; zob. też I. Kurcz, 1992.

Ta koncepcja S. Krashena stanowi fundament, na którym zbudował razem 
zT. Terrell pięć hipotez uprzednio omówionych. Jej wadą jest sugerowana kolej
ność etapów, co w praktyce nie zawsze znajduje zastosowanie. Poza tym hipoteza 
afektywnego filtra, w swojej poszerzonej wersji, jest bardziej przejrzysta 
i wskazuje na czynniki powodujące różnice w przyswajaniu języka docelowego 
przez dzieci i dorosłych. Najdonioślejsze znaczenie ma jednak wyodrębnienie hi
potezy inputu wraz z i+1.



Część ll. Język „inny" 41

2.2. Sposoby opanowywania języka docelowego

H. Wodę (1981: 19-20) dokonuje podziału opanowywania języka docelowego 
na różne typy w zależności od parametrów, którymi są:

• liczba języków: jeden język - to monolingwizm, dwa języki - to bilingwizm itd.;
• chronologia: język pierwszy (Ji), język drugi (J2) itd.;
• frekwencja, z jaką dana osoba uczyła się języka: pierwsze uczenie się, po

wtórne uczenie się (re-learning)''' itd.;
• zastosowanie instrukcji w nauczaniu języka w klasie (zob. też S. Krashen, 

T. Terrell, 1983): akwizycja naturalistyczna, tj. bez klasowych instrukcji, i nadzo
rowana - z zastosowaniem instrukcji klasowych;

• warunki fizjologiczne: normalne, tj. bez patologii, i patologiczne.
Autor wyjaśnia, że w rzeczywistości istnieją różne typy kombinowane, np.
• symultaniczna akwizycja dwóch, trzech (i więcej) języków od urodzenia, 

a więc bilingwizm, trilingwizm itd.;
• naturalistyczna akwizycja J2, tzn. nienadzorowana akwizycja drugiego języka 

po częściowym lub całkowitym opanowaniu języka pierwszego;
• ponowne uczenie się Jh J2 itd. na skutek częściowego lub całkowitego zapo

mnienia go.
Trzy sposoby opanowywania języka docelowego wyróżniają M. Siguan 

i W. Mackey (1987: 77):
1) w tym samym czasie, co język pierwszy - to nabywanie symultaniczne',
2) po opanowaniu języka pierwszego, w procesie spontanicznym',
3) po opanowaniu pierwszego języka - w sposób ‘akademicki
Autorzy twierdzą, że jest to podział idealny i że w praktyce najczęściej spotyka się 

kombinację sposobu drugiego i trzeciego, którą nazywają akwizycją sukcesywną'.
Symultaniczne poznawanie dwóch, a nawet trzech języków (jednym z nich jest 

język ojczysty) jest ‘zarezerwowane’ dla małych dzieci. Mówi się o identyczności 
tych procesów, choć stwierdza się, że mimo wszystko pojawia się problem interfe
rencji oraz że języki te nie wspierają się nawzajem. Od trzech lat wzwyż dzieci są 
w stanie oddzielać dwa systemy językowe i rozwijać je równolegle. Koniecznym 
warunkiem jest kontakt z obydwoma językami w jednakowym stopniu i podleganie 
ich działaniu z jednakową skutecznością.

Akwizycja sukcesywna natomiast jest bardziej charakterystyczna dla dzieci 
w wieku szkolnym, młodzieży i dorosłych, gdyż język pierwszy musi być dobrze 
(odpowiednio do wieku) opanowany, przy czym dorośli uczą się najczęściej 
w sposób akademicki, a więc formalny i świadomy, i to zarówno w swoim kraju, 
jak i poza jego granicami, gdzie wprawdzie „łapanie języka” też zachodzi, ale 
z mniejszą intensywnością i jedynie wspomaga szkolne uczenie się.

10 Zob. też. W. Klein. 1989.
11 [■'. Grucza (1981: 12) nazywa to zjawisko przyswajaniem następczym (konsekutywnym).
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Spontaniczna akwizycja języka innego zdarza się natomiast częściej u dzieci 
i młodzieży, co ma zwykle miejsce poza ojczyzną, a polega na nieświadomym jego 
przyswajaniu w kontaktach z otoczeniem. Rzadko się jednak zdarza, aby dziew
czynki i chłopcy w wieku szkolnym byli pozbawieni formalnego nauczania (nie 
tylko języka); tak więc proces spontanicznego nauczania po opanowaniu języka 
ojczystego w czystej formie trwa niedługo, np. podczas wakacji. W przypadku 
dłuższego pobytu za granicą następuje wzajemne oddziaływanie uczenia się i przy
swajania języka.

J. Arabski (1985: 37) proponuje bardziej uproszczony, a przez to bardziej prze
jrzysty, podział przyswajania języka obcego przez dzieci na:

-jednoczesne z pierwszym;
- późniejsze (po okresie 3 lat), a więc po opanowaniu podstaw J,.
Przedstawione typy akwizycji języka mają pewne wyraźnie zarysowane i po

wtarzające się cechy charakterystyczne, jak na przykład wiek osoby nabywającej / 
uczącej się języka. W związku z tym proponuję następujący podział sposobów 
opanowania języka docelowego:

1. Przyswajanie symultaniczne - w tym samym czasie, co język ojczysty, 
a więc od urodzenia. Tu można mówić o jednoczesnym nabywaniu dwóch lub 
więcej języków.

2. Akwizycja sukcesywna po częściowym opanowaniu Jh Dotyczy 
przede wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, a więc mowa jest zarówno 
o przyswajaniu, jak i uczeniu się J2.

3. Akwizycja sukcesywna po całkowitym opanowaniu J) (młodzież i do
rośli):

a) spontaniczna - nabywanie (warunki naturalne za granicą, rzadziej 
w kraju)

b) akademicka - uczenie się (warunki „sztuczne” - szkoła, kursy w kraju)
c) mieszana - nabywanie wzmacniane uczeniem się lub odwrotnie - naj

częściej na emigracji.
4. Powtórne opanowywanie języka docelowego w sposób akademicki, 

naturalny lub mieszany.

Także i w tym podziale możliwe są typy mieszane, np. symultaniczna akwizy
cja dwóch języków obcych po całkowitym lub częściowym opanowaniu języka 
pierwszego, czy powtórne uczenie się rozbite na podtypy, ale wymienione cztery 
sposoby opanowywania języka docelowego systematyzują też problem uczenia się 
i nabywania oraz czynnik wieku odgrywający znaczną rolę w omawianym zagad
nieniu.

Warto tu wspomnieć o czterech strategiach stosowanych (nie zawsze świado
mie) przez otoczenie dziecka w celu opanowania przez nie drugiego języka sy
multanicznie lub sukcesywnie (wg I. Kurcz, 1992: 190).



Część II. Język „ inny" 49

1. Strategia osoby, która polega na tym, że jedna osoba zawsze używa wo
bec dziecka jednego języka, a druga - innego. Najczęściej są to ojciec i matka albo 
jedno z rodziców i babcia lub dziadek.

2. Strategia miejsca polegająca na tym, że jednym językiem mówi się w da
nym miejscu, a drugim w innym. Zazwyczaj jest do dom i szkoła; sytuacja taka ma 
miejsce na emigracji.

3. Strategia czasu - to używanie jednego języka w pewnych okresach lub 
dniach, a drugiego w pozostałych. Stosować ją może rodzina dwujęzyczna.

4. Strategia przemienna - wariant poprzedniej. Chodzi o używanie na 
przemian obu języków w długich, np. całorocznych okresach.

Jeśli opiekunowie dziecka decydują się świadomie na stosowanie którejś strate
gii, powinni robić to konsekwentnie, systematycznie i sumiennie12.

12 Igor Mielczuk w Słowo o Annie [Wierzbickiej - przyp. E.L.] pisze: ..Przy śniadaniu z dziećmi - 
czytanie i rozmowa w różnych językach. Dziś jest francuski i zostałem zaproszony w charakterze 
eksperta od francuskiego. (Język rodzinny - oczywiście, polski, ale i rosyjskim wszyscy władają 
świetnie). Jutro będzie niemiecki albo holenderski (chińskiego i japońskiego jednak nie ma...)". Jest 
to przykład konsekwentnego stosowania strategii czasu. Zob. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura. 
Wybór prac pod red. J. Bartmińskiego. PWN, Warszawa 1999.

2.3. Czynniki wpływające na opanowywanie języka docelowego

Proces opanowywania języka docelowego jest wspomagany lub hamowany 
przez większą liczbę czynników, niż to ma miejsce w przypadku języka ojczyste
go, a są nimi: wiek, płeć, motywacja, środowisko oraz cechy indywidualne (por. 
W. Miodunka, 1977: 137; R. Ellis, 1985: 10-11), tj. np. inteligencja, zdolności, 
ambicja, temperament. Jakkolwiek nie mamy wpływu na wiek, płeć, cechy indy
widualne typu ręczność oraz intra- lub ekstrawertyczność czy temperament, tak 
w pewnym sensie i w ograniczonym zakresie możemy wpływać na inteligencję, 
zdolności, środowisko, motywację czy ambicję.

2.3.1. Wiek: dzieci - młodzież - dorośli

Powszechnie sądzi się, że tak jak w przypadku języka ojczystego, dla akwizycji 
języka docelowego optymalny jest okres krytyczny, a więc młody wiek. Niektórzy 
twierdzą jednak, że to właśnie ludzie dorośli lepiej opanowują język ‘inny’. Od 
dawna bada się ten problem, ale jednoznacznych wniosków ani jednomyślnych 
opinii nie wypracowano.

W celu usystematyzowania wiadomości na ten temat proponuję wziąć pod 
uwagę podział nie na dwie, a na trzy grupy wiekowe, włączając w nie młodzież. 
Podziału na dzieci, młodzież i dorosłych dokonałam na podstawie faz rozwoju 
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E. Ericksona, a więc pierwszy przedział obejmuje I, II i III stadium, czyli od 0 do 
6-7 lat, drugi - IV i V stadium, czyli do lat 18, a od tego wieku każdy użytkownik 
języka zaliczany jest do grupy dorosłych. Chociaż takie wyszczególnienie grup 
wiekowych odbiega od zazwyczaj dokonywanych podziałów („dzieci” - to na ogół 
wiek od 0 do czasu pokwitania), to ma ono ściślejszy związek z systemem szkol
nym oraz ze sposobami akwizycji języka.

Dzieci (od 0 do 7 lat)

Dawniej nauczanie języków obcych było mniej skomplikowane, bo odbywało 
się tylko w zamożnych rodzinach, w których zatrudniano guwernantki, najczęściej 
native speakerki, a więc akwizycja odbywała się zawsze w ten sam sposób, czyli 
naturalny, tak samo jak w przypadku języka pierwszego. „Było to nauczanie sytu
acyjne (dzieci określone sytuacje kojarzyły z określonymi wypowiedziami), glo
balne, a nie analityczne, a więc odpowiadające synkretycznej umysłowości dziec
ka, bezpośrednie, tzn. bez pośrednictwa języka ojczystego, przy dużym nasileniu 
»bombardowania« wzorcami wypowiedzi, dzięki ciągłemu przebywaniu guwer
nantki z dzieckiem” (T. Woźnicki, 1979: 125).

Dziecko więc symultanicznie poznawało dwa języki, a od wieku szkolnego na
stępowało uczenie się ich w sposób formalny.

Obecnie symultaniczne poznawanie dwóch lub więcej języków od urodzenia 
ma miejsce na emigracji (rzadziej w ojczyźnie), jeżeli jedna osoba konsekwentnie 
posługuje się w kontaktach z dzieckiem innym językiem niż druga - najczęściej są 
to matka i ojciec albo rodzice i dziadkowie, czasem starsze rodzeństwo. Taka sytu
acja, a więc żywy, naturalny kontakt z dwoma językami we wczesnym wieku, 
wspomagany później nauką szkolną (najlepiej w systemie edukacji bilingwalnej). 
jest najbardziej korzystna dla osiągnięcia wysokiego poziomu znajomości języka 
pierwszego i drugiego, choć nie zawsze prowadzi to do dwujęzyczności. „When 
both languages are available from the start, the child may become very proficient in 
one language or in both, competent in one but partially competent in the second, or 
equally deficient in both. The variations are endless, and unique to the individual 
child” (E. Thonis, 1977: 199).

Jeśli nawet dziecko poznające jednocześnie dwa języki nie stanie się dwuję
zyczne z jakichś przyczyn, np. z powodu przerwania lub osłabienia kontaktu 
z jednym językiem - choćby przez edukację monolingwalną w tym drugim, zawsze 
jest możliwość, że w późniejszym okresie życia osoba taka może wrócić do danego 
języka poprzez ponowne uczenie {relearning), mając w dalszym ciągu szansę na 
opanowanie języka docelowego na bardzo wysokim stopniu zaawansowania, bli
skim native speakerowi.

Dzieci (tak jak pozostałe grupy wiekowe) też uczą się obcych języków 
w sposób sukcesywny spontanicznie lub formalnie odpowiednio do wieku, osiąga
jąc bardzo dobre rezultaty. Nawet jeśli ucząsię jednego języka po drugim, zwykle 
obcego po ojczystym, proces ten zachodzi nie tylko z większą łatwością, ale prze
biega szybciej niż ma to miejsce w przypadku nabywania języka pierwszego 
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(W. Klein, 1989: 20). Stąd bierze się powszechne mniemanie, że akwizycja języ
ków zachodzi z większą łatwością u dzieci niż u dorosłych. Jest to związane 
z szybkim rozwojem biologicznym i umysłowym13 14 15 dziecka, u którego też zaznacza 
się przewaga pamięci mechanicznej nad logiczną4, co powoduje dużą spontanicz
ność we wszystkim, co robi. Wczesny wiek charakteryzuje się niezwykłą chłonno
ścią, ciekawością świata, silną motywacją w kontaktach z otoczeniem, brakiem 
zahamowań w różnych zachowaniach, w tym wypowiadaniu się w J2, a więc 
u najmłodszych rzadko obserwuje się występowanie lęku przed popełnieniem błę
du. Odzwierciedla to hipotezę „afektywnego filtra” (wg S. Krashena i T. Terrell), 
tzn. u dzieci ten filtr jest szczelny, a to oznacza niski poziom niepokoju, wiarę 
w siebie i większą otwartość na input, który działa głębiej.

13 Należy tu wspomnieć też o innych umiejętnościach nabywanych w dzieciństwie w sposób natu
ralny i z dużą łatwością oraz skutecznością, jak np. jazda na rowerze, gra na instrumencie, sprawność 
sportowa itp.

14 Pamięć mechaniczna stanowi opozycję do logicznej. Pierwsza polega na przyswajaniu pew
nych treści bez ich rozumienia, bez dostrzegania związku między nimi, bez ich kojarzenia. Druga 
natomiast oznacza sensowne powiązanie elementów i dostrzeżenie w nich całościowej struktury. Inne 
rodzaje pamięci to: rozpoznawcza i odtwórcza, krótkotrwała i długotrwała, wzrokowa, słuchowa 
i ruchowa, słowna i obrazowa oraz epizodyczna i semantyczna. Zob. J. Arabski, 1997: 100-105.

15 Por. opis badań sprawdzających, czy dzieci są biologicznie predysponowane do opanowania 
fonetyki języka obcego u J. Arabskiego 1997: 77-79. Zob. teżT. Woźnicki. (1979: 128-129).

Istniejąca u dzieci tzw. naturalna gotowość do przyswajania języka jest jeszcze 
wzmocniona elastycznością aparatu słyszenia. J. Arabski (1997: 185) zauważa, że 
fakt ten „stawia dzieci w najkorzystniejszej sytuacji jeśli chodzi o podsystem fo- 
nologiczny L2. Wszystkie jego składniki będą w sposób naturalny opanowane 
przez małego ucznia, który z przyjemnością naśladować będzie wzorce, z jakimi 
dane mu jest się spotkać. Jest to jedyny aspekt znajomości języka, w którym dziec
ko osiąga istotne sukcesy i na rozwijanie nawyków związanych z wymową, ak
centem i intonacją L2 należy położyć szczególny nacisk”. M.K. Szymczak (1980: 
42) zwraca uwagę na to, że umiejętność opanowania obcej wymowy jest przypisy
wana tzw. słuchowi, „ale nadal pozostaje tajemnicą, na czym ów słuch polega”. 
Stwierdza się jednak, że z wiekiem maleją zdolności rozpoznawania i imitowania 
dźwięków.

To więc, co daje dzieciom przewagę nad młodzieżą i dorosłymi w akwizycji J2, 
to możliwość bezbłędnego opanowania wymowy, akcentu i intonacji, bliskiej 
lub nawet równej native speakerowi. Można to osiągnąć tylko w okresie krytycz
nym, z tym, że tu działa reguła „im wcześniej, tym lepiej”13, bo im narządy mowy 
są bardziej plastyczne, a „afektywny filtr” szczelny, tym możliwość mówienia jak 
native speaker jest większa. „The extent of a foreign accent is directly correlated 
with the age at which the second language is acquired. At the age of three or four 
practically every child entering a foreign community learns to speak the new lan
guage rapidly and without a trace of an accent. This facility declines with age. The 
proportion of children who speak the second language with an accent tends to in
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crease, but very slowly, so that by age of 12, perhaps 1% or 2% pronounce words 
differently from native speakers. A dramatic reversal of form occurs during the 
early teens, however, when practically every child loses the ability to learn a new 
language without an accent” (M. Saville-Tro ike, za Lennenbergiem, 1973: 19). 
Wymowa jest wynikiem nie tylko neurolingwistycznego, ale i fizycznego procesu. 
Dźwięki są produkowane przez organy mowy (około 14 dźwięków na sekundę), 
w czym biorą udział setki mięśni, a ich plastyczność i skuteczność ma bezpośredni 
wpływ na jakość mowy. Mięśnie te podlegają takiemu samemu procesowi starze
nia się, jak wszystkie inne. Łatwiej więc jest je kształtować, gdy są młode i mogą 
przystosowywać się do wymawiania różnych dźwięków (J. Arabski: 1983). Po
nadto przy omawianiu problemu opanowywania obcej wymowy i akcentu podkre
śla się czynnik psychologiczny, który u dzieci nie odgrywa znaczącej roli, ponie
waż „nie uświadamiają sobie jeszcze uwarunkowanych kulturowo odcieni znacze
niowych mówienia lub niemówienia z »obcym akcentem«, które dochodzą do gło
su dopiero w okresie dojrzewania” (M.K.. Szymczak, 1980: 43). Ma to też związek 
z tym, iż dzieci przyswajają język docelowy ‘biernie’ w tym sensie, że czasem 
nawet nie zdają sobie sprawy, że mówią w innym języku i są nieświadome jego 
reguł. Elementy zabawy, z konieczności towarzyszące temu procesowi, dodatkowo 
przyczyniają się do jego skuteczności. „If the difference in language acquisition 
between children and adults is play versus nonplay, action versus nonaction, and 
physical involvement versus nonphysical involvement, these variables may par
tially explain the accelerated learning of the child” (J J. Asher, R. Garcia, 1982: 4).

Sądzi się również, że proces opanowywania języka docelowego przebiega ła
twiej i szybciej u dzieci, gdyż używają one skojarzeń wizualno-słuchowych oraz 
dotykowo-słuchowych, gdy tymczasem dorośli uczą się, tłumacząc ze znanego już 
języka, a więc kojarzą drogą słuchowo-słuchową (por. M.L. Schnitzer, 1978).

Młodzież (7-18 lat)

Najlepsze wyniki w przyswajaniu wszystkich aspektów języka docelowego 
osiągają dzieci w wieku około 9-11 lat. Mają już opanowane podstawy języka 
ojczystego, co ma duże znaczenie przy formalnym uczeniu się języka drugiego, 
które jest wiodące lub komplementarne w sukcesywnej akwizycji J2. Narządy mo
wy i aparat słyszenia są jeszcze w tym wieku na tyle elastyczne, że opanowanie 
wymowy, akcentu i intonacji zachodzi na poziomie native speakera. Zaznacza się 
też już przewaga uczenia się logicznego nad mechanicznym, wiedza o życiu i ota
czającym świecie jest większa, narasta kojarzenie i myślenie abstrakcyjne, 
a „afektywny filtr” dopiero się rozwija.

Natomiast od lat mniej więcej 12, czyli początku adolescencji, wszystkie te wa
runki się pogarszają, a dodatkowo pojawia się pewna chwiejność psychiczna 
i emocjonalna (S. Krashen, T. Terrell, 1983: 47). Hamuje to spontaniczność i pew
ną konieczną bezkrytyczność językową, a więc proces opanowywania języka do
celowego jest trudniejszy i wolniejszy. Młodzież w tym okresie życia podlega po
ważnemu wpływowi grupy rówieśniczej, stąd istotną rolę odgrywa wtedy poczucie 
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bezpieczeństwa i ważności oraz bycie akceptowanym przez swoją grupę. Budzą się 
potrzeby niezależności, wolności i samodzielności, pojawiają negatywne postawy 
wobec najbliższego otoczenia, które często rozciągają się na całe społeczeństwo. 
Ma to swoje odzwierciedlenie zarówno w procesie przyswajania języka drugiego - 
negatywne postawy wobec otoczenia, jak i uczenia się - niepodporządkowywanie 
się nakazom szkolnym i nauczycielskim. Mogą nastąpić trudności w opanowywa
niu języka, a zwłaszcza wymowy: „(...) uczący się mogą odbierać i traktować obcą 
wymowę jako narzuconą im normę (niekoniecznie świadomie). Tymczasem obca 
wymowa, jeśli ma być poprawna, nie może być zmieniona lub dostosowana do 
czyichś osobistych poglądów czy potrzeb, lecz jest to norma, do której trzeba się 
dokładnie zastosować” (M.K. Szymczak, 1980: 43). Zdarza się, że uczniowie przy
znają, iż potrafią mówić podobnie lub tak samo jak nauczyciel czy głoś z taśmy, 
ale świadomie tego nie robią, żeby się nie odróżniać od kolegów. Czynniki kultu
rowe jako podgrupa czynników psychologicznych, o których była mowa u dzieci, 
dochodzą do głosu w tej fazie rozwoju, powodując, że opanowanie wymowy, ak
centu i intonacji nie kończy się takim sukcesem jak u dzieci. W początkowym 
okresie poznawania nowego języka, młodzi ludzie często uważają go za dziwny 
lub śmieszny i boją się, że wymawiając poprawnie obce wyrazy sami stają się 
śmieszni, a przecież clicą być traktowani poważnie. Starają się unikać sytuacji, 
w których wizerunek własnego ,ja”- tak istotny w tym okresie życia - byłby za
grożony, a to prowadzi do znacznego usztywnienia ich zachowania i przestrzegania 
norm, które ochraniałyby ten wizerunek.

Wtedy też zanika naturalna gotowość to opanowywania nowego języka dzięki 
kojarzeniu tego, co się słyszy z tym, co się widzi i czuje, czyli tak jak robią to dzie
ci. Tu także działa obawa przed śmiesznością, więc wątpliwe jest, aby mło
dzież zaakceptowała stosowanie zabaw i gier w procesie akwizycji J2.

Mimo to, dzięki pojemniejszej i bardziej wyćwiczonej pamięci oraz wysokiemu 
stopniowi inteligencji w tym okresie, sukcesywna akwizycja po całkowitym opa
nowaniu J i, zwłaszcza mieszana (tj. nabywanie języka wzmacniane uczeniem się lub 
odwrotnie) u młodzieży charakteryzuje się łatwością, szybkością i efektywnością.

Dorośli

Według S. Krashena i T. Terrell (1983: 45—46) dorośli mają przewagę nad 
młodszymi w pierwszej fazie akwizycji języka docelowego z trzech powodów: po 
pierwsze, lepiej radzą sobie z prowadzeniem konwersacji (jej podtrzymywaniem), 
kontrolowaniem inputu i są bardziej zrozumiali w swych zamysłach; po drugie, 
umieją radzić sobie z okresami ciszy i są zdolni produkować wypowiedzi, używa
jąc struktur, których jeszcze nie. opanowali w języku docelowym (stosując, na 
przykład, reguły języka ojczystego oraz monitor do poprawy), czyli są w stanie 
przekraczać swoje kompetencje językowe. Trzecim powodem jest lepsza znajo
mość świata i ludzi, a ta pozajęzykowa wiedza sprawia, że ich komunikacja jest 
bardziej efektywna. „Dla dorosłego lub młodzieńca uczenie się języka to po prostu 
uczenie się nazywania w inny sposób tego, co już wie z wcześniejszych doświad
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czeń” (J. Arabski, 1985: 35). Wydaje się, że trzecia przyczyna, a więc większa 
wiedza o otaczającym świecie może rzeczywiście w pewien sposób ułatwiać opa
nowanie języka docelowego. Natomiast pozostałe powody są charakterystyczne dla 
młodego wieku i występują już w języku ojczystym. Siłą rzeczy będą przenoszone 
na inne języki, ale ma to związek bardziej z rozwojem człowieka niż jego umiejęt
nościami językowymi, które są wprawdzie jego pochodną, ale nie można ich w tym 
wypadku traktować nadrzędnie. Zostały tu więc chyba porównane czynniki nie
adekwatne.

M. Saville-Troike (1973, za Ervin-Tripp) podaje różnice (ujęte przeze mnie 
w formie tabelki) między dorosłymi a dziećmi w uczeniu się języka. Źródła tych 
różnic nie są do końca znane. Wynikają one częściowo z następujących wraz
z wiekiem zmian neurologicznych i utraty pewnych zdolności, ale i z bogatszych 
skojarzeń semantycznych. W każdym razie mogą stanowić cenną wskazówkę dla 
nauczycieli, sugerując stosowanie odmiennych metod i materiałów w nauczaniu 
różnych grup wiekowych. Wśród dorosłych zdarza się najwięcej „fałszywych po
czątkujących” wymagających ponownego uczenia się, a przypominanie sobie języ-
ka w sposób świadomy ma wiele zalet zazwyczaj przynosi pozytywne efekty.

Dzieci ----- Dorośli
lubią uczyć się na pamięć ----- wolą rozwiązywać problemy inte

lektualne
są wrażliwsze na dźwięki ----- są bardziej wyczuleni na znaczenie
odnoszą mowę do kontekstu „tu 
i teraz”

----- wiążą ją z odnośnymi myślami (nie
koniecznie relewantnymi)

zwykle uczą się nowych słów po
przez zmysły i czynności

----- uczą się ich w całkowicie werbal
nym kontekście

mogą tworzyć lingwistyczne abs
trakcje i uczyć się struktur nigdy 
im wprost nie prezentowanych

----- mają większą niż dzieci zdolność 
zapamiętywania i stosowania reguł 
gramatycznych

Dzieci ----- Dorośli
*uczą się chętnie od rówieśników 
w nowych sytuacjach, aby dołączyć 
do grupy (należeć do niej)
* są mniej podatne na interferencje 
z języka ojczystego

* ważna dla nich jest zawartość 
(treść) języka, lecz ignorują często 
jego system formalny

Duża umiejętność myślenia abstrakcyjnego, rozumienia reguł i znajomość tech
nik oraz strategii uczenia się predestynują dorosłych do opanowania w najwyższym 
stopniu, czyli na poziomie native speakera, wielu aspektów języka docelowego. 
Nie dotyczy to jednak wymowy, akcentu i intonacji. Opanowanie ich w stopniu 
równym nosicielom danego języka nie jest możliwe poza okresem krytycznym, 
o czym była już mowa, z czego wynika, że dorośli z tego powodu zawsze będą 
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rozpoznawani jako cudzoziemcy. Nie zmienia to faktu, że każda osoba może i po
winna dążyć do jak najlepszej, poprawnej wymowy obcojęzycznej. Stwierdzono 
zależność między jej przyswajaniem a empatią, czyli zdolnością wczuwania się lub 
identyfikowania z przeżyciami psychicznymi innych osób. Przypuszcza się, że 
u podstaw zarówno empatii, jak i uczenia się obcojęzycznej wymowy leży ten sam 
proces - przepuszczalność (przenikliwość) granic ego16 (M.K.. Szymczak 1980: 
49). Wskazuje się też na związek poprawnej wymowy z nową tożsamością, którą 
zyskuje się, lub powinno zyskać, opanowując język docelowy. „Doskonała wymo
wa L2 wymaga przybrania nowej tożsamości, a to, do jakiego stopnia można ją 
osiągnąć, jest ściśle związane z umiejętnością wczuwania się, czyli empatią, gdyż 
zarówno wymowa L2, jak i empatia wymagają czasowego zmodyfikowania samo- 
reprezentacji (Guiora 1975). Zmiana sposobu mówienia jest jednocześnie zmianą 
samoreprezentacji i wymaga ona pewnej giętkości procesów psychicznych, a zatem 
wynikałoby z tego, że wzrost owej giętkości powinien prowadzić do lepszej wy
mowy” (M.K.. Szymczak 1980: 50). Tu jednak giętkość nie jest równoważna 
z wiekiem, tzn. przeciwnie niż w przypadku np. giętkości (plastyczności) narządów 
mowy, giętkość procesów psychicznych może wzrastać wraz z upływem lat. Trud
no mówić o empatii dzieci, chociaż nie neguje się ich wrażliwości, ale do tego, aby 
móc wczuwać się lub identyfikować z przeżyciami psychicznymi innych trzeba 
mieć doświadczenie oraz lepszą znajomość świata i ludzi. Fakt ten potwierdza 
omówiony wcześniej (trzeci) czynnik (wg S. Krashena i T. Terrell), sprawiający, 
że dorośli mają przewagę nad młodszymi użytkownikami języka w pierwszej fazie 
akwizycji języka docelowego. Na uwagę zasługuje jeszcze pogląd, że troska 
o poprawną wymowę może odzwierciedlać ogólnie pojętą sumienność (w pracy, 
w szkole) - im bardziej dba się o dobre wywiązywanie się z różnych zadań życio
wych, tym lepiej opanowuje się wymowę obcojęzyczną (M.K. Szymczak, 1980). 
Wydaje się jednak, że należałoby to traktować jako jeden z elementów całej gamy 
przyczyn bezakcentowego mówienia w J2. Zdarza się bowiem, że ludzie jak naj
bardziej sumienni w wykonywaniu swoich obowiązków nie są w stanie opanować 
poprawnej wymowy, np. z przyczyn neurolingwistycznych czy fizycznych. Praw
dopodobne wydaje się jednak, że osoby przywiązujące wagę do poprawnego wy
mawiania, akcentowania i intonowania w języku ojczystym przeniosą to na grunt 
języka docelowego. Ci zaś, którzy mówią byle jak w J| - równie niedbale 
i najczęściej niepoprawnie będą mówić w J2.

16 Zob. ego językowe - ibidem.

W opanowywaniu języka docelowego u dzieci dużą rolę odgrywają czynniki 
pozajęzykowe, które dla starszych użytkowników języka nie mają tak istotnego 
znaczenia. Dorośli wolą schemat „słowo za słowo” w oparciu o przekładanie na 
lub z języka ojczystego, natomiast o wiele mniej koncentrują się na dziecięcym 
schemacie kojarzenia sytuacji z wypowiedzią. Podobnie rzecz się ma z nauką 
w ruchu, która dla dzieci jest czymś naturalnym, ale dorośli niezbyt to lubią. Jed
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nak przeprowadzone badania eksperymentalne, w czasie których uczono uczestni
ków rozumienia zdań po rosyjsku w synchronizacji z ruchem, wykazały, że mło
dzież wypadła lepiej niż dzieci, ale rezultaty dorosłych przewyższały pozostałe 
(J.J. Asher, R. Garcia, 1982: 4). Świadczy to o tym, że taki sposób uczenia się nie 
jest domeną najmłodszych, ale niechęć do ‘dziecinnych’ zachowań bierze górę 
i dorośli nie chcą i nie lubią uczenia się poprzez ruch (wyjątkiem są kinestetycy). 
Jest to jeden z oporów działających hamująco na proces opanowywania języka 
docelowego - podobnie jak uczucia („filtr afektywny”), zwłaszcza obawa przed 
śmiesznością17 18, niepewność, krytyczność wobec siebie i swoich umiejętności, brak 
otwartości. Te opory, nazywane inhibicje^, spowodowane są częściowo tym, że 
dorośli niezręcznie się czują, gdy muszą znaleźć się w sytuacji młodzieży lub dzie
ci (zejść do ich poziomu), a tak w ich mniemaniu wygląda nauka języka obcego, 
zwłaszcza we wstępnej fazie, czyli czują się infantylnie, a nawet głupio. Często 
konieczność odezwania się w języku obcym / drugim budzi u dorosłych autentycz
ny lęk. Boją się nie tylko śmieszności, ale i zaklasyfikowania przez rozmówcę do 
tej grupy, do której nie chcą należeć - i nie chodzi tu tylko o grupę narodowościo
wą, ale i społeczną, o poziom edukacji, a także inteligencji. Konfrontacja z młod
szymi od siebie użytkownikami języka, i to zarówno w formalnym uczeniu się, jak 
i naturalnym przyswajaniu, powoduje u nich wzrost inhibicji. Można ją zmniejszyć 
przez podanie dorosłym alkoholu lub wprowadzenie ich w stan hipnotyczny 
(J. Arabski, 1997: 54; M. Warchoł-Schlottmann, 1994: 48; M.K. Szymczak, 1980: 
50). Jak wykazały badania, już po wypiciu ok. 28 gramów 45% alkoholu wymowa 
dorosłych znacznie się poprawiała; podobnie było w głębokim stanie hipnozy.

17 „Bien qu’il parlât plusieurs langues étrangères, Vygotski avait tojours recours à un interprète 
lors des conversations avec ses hôtes étrangers. (...) il refusait de parler la langue de ses interlocu
teurs. 11 considérait en effet qu’une excellente connaissance de la langue cible ne pouvait le prémunir 
contre un accent incorrect: Mon language, même s’il est correct au niveau de la forme et du contenu, 
fera souffrir l'oreille de mon interlocuteur étranger et pourra provoquer le rire ou d’autres émotions 
inappropriées. Par politesse, mon interlocuteur essayera de les retenir et cela le fera souffrir. Po
urquoi devrais-je le torturer?" (M. Matthey. 1996: 99).

18 Zob. też fear for performance (M. Warchoł-Schlottmann. 1994: 48. za Gardner, 1979). Jest to 
„stres, będący kompleksem złożonym ze strachu, wstydu w sytuacji wymagającej użycia języka 
drugiego” {ibidem).

Dorośli zazwyczaj stosują monitor (świadome uczenie się i używanie reguł), co 
bywa czynnikiem hamującym, ograniczającym swobodę mówienia. Najczęściej 
korzystają z niego osoby z wyższym przygotowaniem językoznawczym i u nich 
może to odgrywać pozytywną rolę - zwłaszcza w późniejszych etapach nauki. 
Pewna dociekliwość językowa, umiejętność dostrzegania analogii między języka
mi, możliwość samodzielnego wydedukowania reguł itp., zwiększa poziom kom
petencji językowej, choć zazwyczaj przepuszczalność ‘filtra afektywnego’ nie po
zwala na swobodę wypowiedzi i spontaniczność reakcji. W rezultacie dorośli wy
kazują postawę ostrożną, uważną, niepewną (z dystansem), a to sprawia, że ich 
komunikowanie się w języku ‘innym’ jest bardziej ‘szkolne’. U starszych użyt
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kowników języka wyraźniejszy jest także wpływ języka ojczystego, który może 
być pomocą, ale bywa utrudnieniem z powodu częstszego niż u młodzieży i dzieci 
występowania interferencji.

Pewnymi utrudnieniami w akwizycji języka docelowego są obciążenia wieku 
dorosłego, a więc obowiązki rodzinne i zawodowe, brak czasu i nawyku uczenia 
się; następuje też powolny spadek stopnia inteligencji, pamięci i koncentracji.

Podsumowując, trzeba podkreślić, że przewaga dzieci nad dorosłymi 
i młodzieżą w akwizycji języka docelowego jest niezaprzeczalna, jeśli idzie 
o opanowanie akcentu, intonacji i wymowy bliskiej lub równej native speakerowi, 
a bez tego każdy jest rozpoznawany jako obcy i nie ma szans na pełny bilingwizm. 
Również nie podlega dyskusji stwierdzenie, że dzieci osiągają lepsze wyniki od 
pozostałych grup wiekowych w procesie naturalnego przyswajania języka drugie
go, zaś młodzież i dorośli mają przewagę w formalnym uczeniu się (por. 
J. Arabski, 1983; W. Woźniakowski, 1982: 76-78). Jeśli więc dzieci i dorośli za
czynają uczyć się języka obcego w tym samym czasie, dorośli szybciej osiągają 
w nim biegłość: „Over the long run, those who start second languages as children 
will usually reach higher levels of competence than those who start as adults (i.e. 
after age 15). Over the short run, however, adults are faster in attaining second 
language proficiency than younger children” (S. Krashen, T. Terrell, 1983: 45).

Brak zgodności w opiniach na temat optymalnego wieku do opanowania języka 
docelowego bierze się najczęściej stąd, że porównywane są zjawiska sobie nie- 
odpowiadające. „Często, porównując uczenie się dziecka w warunkach natural
nych przez kilka godzin dziennie z formalnym uczeniem się dorosłego przez cztery 
godziny tygodniowo, mówi się, że dorośli uczą się wolno, a dzieci szybko. Tego 
rodzaju stwierdzenia są nieporozumieniem, bowiem, porównując obydwa procesy, 
pamiętać należy, aby porównywać zjawiska sobie odpowiadające. Świat dziecka 
składa się z zupełnie innych, niż świat dorosłych, realiów, dla których stworzony 
jest jego język. Dorośli ani takiego języka nie potrzebują, ani tym bardziej nie 
chcieliby go przyswajać” (J. Arabski, 1997: 73). Stąd wniosek, że błędem jest po
równywanie umiejętności językowych dziecka przebywającego na emigracji 
z rówieśnikiem uczącym się tego samego języka w warunkach szkolnych czy na
stolatka i osoby starszej.

Jak już powiedziano - nie ma zgodności co do określenia optymalnego wieku 
dla akwizycji języka drugiego / obcego. Badacze jednak sądzą, że są różne okresy 
krytyczne dla różnych aspektów języka, np. według J. Arabskiego (1985: 55) wy
mowa obcojęzyczna przyswajana jest najlepiej do 10 lat, a składnia i morfologia - 
między 11. a 15. rokiem życia; H. Wodę (1981) podaje, że fonologia rozwija się 
szybciej u dzieci w wieku 6-7 lat, u 8-9-latków - morfologia, a u starszych - 
składnia; W. Miodunka (1977: 137) uważa przedział 4-10 lat, który określa mia
nem „złoty wiek”, za najlepszy do akwizycji języka docelowego. Według autora 
dzieci w tym wieku najłatwiej opanowują system fonetyczny, młodzież natomiast 
bez trudu opanowuje obce słownictwo. Jak widać, badacze nie są jednomyślni 
w określaniu okresów krytycznych dla różnych aspektów języka, ale podane przy
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kłady potwierdzają wstępne stwierdzenie, że im wcześniej zaczyna się proces opa
nowywania innego języka, tym większa szansa na sukces.

2.3.2. Płeć

O wpływie płci na nabywanie języka ojczystego napisano obszernie 
w poprzedniej części. W procesie przyswajania i uczenia się języka docelowego 
również są widoczne różnice z powodu omówionych przyczyn, aczkolwiek nie 
odgrywają znaczącej roli.

Na ogół dziewczęta przewyższają chłopców przede wszystkim w sprawności 
werbalnej19, mają mniej problemów z dysleksją i dysgrafią, ładniej i płynniej mó
wią (rzadziej się jąkają i seplenią). Odznaczają się lepszą pamięcią, umiejętnością 
kojarzenia i tzw. kobiecą intuicją, co powoduje, że ich rezultaty w formalnej nauce 
języków obcych są zwykle lepsze niż chłopców, chociaż - jak to było już powie
dziane - system szkolny częściowo faworyzuje chłopców.

19 Potwierdzają to też wyniki tych części testów na inteligencję, które dotyczą inteligencji wer
balnej; por. U. Komorowska. 1978: 87.

20 O motywacji bardzo szeroko pisze L. Niebrzydowski. 1972.

Przypuszcza się, że zarówno niepowodzenia, jak i sukcesy w przyswajaniu ję
zyka pierwszego rzutują na proces kolejno poznawanych języków. Krótko mówiąc 
- brak trudności w opanowaniu J| idzie w parze z łatwością nabywania / uczenia 
się J2. Może to mieć związek z płcią, ale nie musi. Ogólnie sądzi się, że w procesie 
nabywania języka docelowego nie zauważa się istotnych różnic między płciami. 
Nieco inaczej jest w szkolnych warunkach, ale ma to bliższy związek z czynnikami 
społecznymi.

2.3.3. Motywacja

Motywacja20 - to: „dążność całego organizmu do zorganizowanej aktywności, 
prawidłowo wahającej się od poziomu niskiego w czasie snu, do wysokiego 
w czasie czuwania i pobudzenia”, natomiast motyw oznacza „czynnik umożliwiają
cy świadome podjęcie działania dzięki sformułowaniu celu i programu tego działa
nia” (T. Lewowicki, 1975: 49-50). W literaturze zauważa się jednak naprzemienne 
używanie obu terminów.

W. Miodunka (1977: 137) podaje za Jakobovitsem zestawienie ‘psychologicz
nych zmiennych’ wpływających na rezultaty akwizycji języka docelowego. Po 
33% zajmują zdolności oraz wytrwałość albo motywacja, 20% inteligencja, a 14% 
inne czynniki. Wysoka pozycja motywacji jest cenną wskazówką, bo - jak to już 
zostało powiedziane - jest to czynnik dający się zmieniać, więc nauczycielom, 
opiekunom i samym uczącym się powinno zależeć na jej zwiększaniu. Wiadomo, 
że im większa motywacja, tym wyniki w nauce są lepsze. Istnieje wszakże pewien 
optymalny poziom motywacji, który pozwala na osiągnięcie najwyższych wyni
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ków: „Zarówno zbyt silna, jak i zbyt słaba motywacja przyczyniają się do pewnego 
obniżenia wyników uczenia się” (T. Lewowicki, 1979: 149).

L. Niebrzydowski (1972: 27-31) twierdzi, że motywy nie muszą być stałe ani 
też ciągłe; uważa, że ich zmienność jest zjawiskiem normalnym, wynikającym 
z etapowych zadań i celów, do których się zmierza. Sądzi też, że motywy kształtują 
się w zależności od celów i zadań, jakie człowiek realizuje, i że charakteryzuje je 
selektywność, czyli wybór i ukierunkowanie działania na jedną spośród wielu 
możliwości.

T. Lewowicki (1979: 148) dzieli motywy na trzy rodzaje:
• zewnętrzne (nagrody i kary)
• pośrednie (współzawodnictwo, naśladowanie innych ludzi, autorytet nauczy

ciela)
• wewnętrzne (doświadczenie życiowe i przekonania uczących się, czyli: samo

rzutne zainteresowanie, zamiłowanie do nauki, perspektywa studiów, przyszła 
praca zawodowa, korzyści materialne z wykonywania zdobytego zawodu).

Autor wyjaśnia, że w różnym wieku dominują inne motywy: w klasach najniż
szych przeważają motywy zewnętrzne, w klasach V-VI1 najczęściej pojawiają się 
motywy pośrednie, a w klasach wyższych - wewnętrzne. Podobnie uważa H. Ko
morowska (1978: 107): „W wyższych klasach szkół średnich i w szkołach wyż
szych szczebli motywy przydatności przedmiotu, motywy zainteresowań i we
wnętrznego obowiązku, składające się na tzw. motywację wewnętrzną, zaczynają 
dominować nad motywami ambicji i drobnych korzyści osobistych (np. nagroda 
w postaci podarunku od rodziców)”.

Wśród motywów pośrednich wymieniono współzawodnictwo. Trzeba jednak 
zaznaczyć, że może ono być bodźcem przyspieszającym, ale i spowolniającym 
proces uczenia się. Pierwszy przypadek dotyczy rywalizacji grupowej, a drugi in
dywidualnej. Wszelkie zadania wykonywane w parach lub grupkach na zasadach 
rywalizacji spełniają swoje stymulujące działanie, pojedyncze osoby natomiast 
odbierają to często jako zadanie przerastające siły albo stres hamujący ich poczy
nania.

Częściej jednak spotkać można podział motywów tylko na zewnętrzne 
i wewnętrzne21. Za najważniejsze motywy zewnętrzne uważa się: osobowość na
uczyciela, ocenę szkolną, nagrodę i karę, sytuację rodzinną ucznia, a za najważ
niejsze motywy wewnętrzne, bezinteresowną potrzebę zdobywania i rozumienia 
wiedzy, zainteresowanie nauką szkolną, ambicje, plany i dążenia życiowe, przeko
nanie uczniów o praktycznej przydatności zdobywanej wiedzy.

21 Zob. np. U. Komorowska. 1978 i 1980; L. Niebrzydowski, 1972, gdzie autor stwierdza, że ..(...) 
istnieje wielki chaos w próbach uporządkowania chociażby najbardziej podstawowych motywów 
uczenia się" (s. 58). Zob. też J. Brzeziński. 1987 - definicje motywacji (s. 102) i jej podział na ogólną 
i szczegółową (s. 103-104).

Podane podziały odnoszą się raczej do formalnego uczenia się języków obcych, 
lecz można je także odnieść do procesu nabywania w warunkach naturalnych. 
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W takim przypadku np. przez „nauczyciela” można rozumieć każdą osobę wspo
magającą akwizycję języka docelowego, a więc sąsiada, nauczyciela języka, rów- 
nolatka czy jego krewnego, a „sytuacja rodzinna ucznia” może się odnosić do 
uczącego się bez względu na jego wiek, czyli do dzieci, młodzieży i dorosłych; 
zainteresowanie nauką czy ambicje też nie są li tylko związane ze szkolnym syste
mem nauczania.

Podział motywacji na integracyjną22 i instrumentalną jest najbardziej podsta
wowy i często stosowany. Jeśli ktoś opanowuje język docelowy z powodu fascyna
cji kulturą kraju, którego języka się uczy, clice poszerzyć swoje horyzonty i robi to 
dla własnej przyjemności, a także po to, by móc stykać się z rodowitymi użytkow
nikami tego języka, a nawet, by stać się jednym z nich, to jego motywację określa 
się jako integracyjną. Instrumentalna występuje wtedy, gdy akwizycja języka do
celowego zachodzi ze względu na korzyści, jakie mogą z tego faktu wypłynąć (np. 
zdobycie zawodu, podwyższenie kwalifikacji, budowanie kariery zawodowej), 
język bowiem jest jedynie instrumentem (narzędziem, środkiem) osiągnięcia inne
go celu.

22 Spotyka się też określenie: integrująca, np. u H. Komorowskiej. 1978.

Według J. Arabskiego (1985), przy formalnym uczeniu się języka obcego wy
stępuje jedynie motywacja instrumentalna, która mimo wszystko może prowadzić 
do bardzo dobrych rezultatów. H. Komorowska (1978) nie wyklucza jednak wy
stępowania w tym typie akwizycji motywacji integrującej, chociaż jest, jej zda
niem, pojęciem bardziej przydatnym w krajach bilingwalnych, w których asymila
cja i akulturacja osób z jednej grupy językowej do innej jest często podyktowana 
sytuacją społeczną, jest rozumiana jako chęć wtopienia się w obcą kulturę. „Motyw 
integracyjny może jednak, zdaniem Lamberta, przybrać dwie różne formy 
w zależności od pośredniczącego wpływu mechanizmów kształtowania się własnej 
tożsamości. Jeśli motyw integracyjny z L2 nie zagraża własnej tożsamości związa
nej z L|, to wpływa on facylitująco (sic!) na naukę L2. (...) Jeśli jednak motyw in
tegracyjny zagraża w jakiś sposób tożsamości w L| (choćby przez fakt większej 
atrakcyjności kultury związanej z L2), to wtedy wpływ może być niekorzystny, i to 
zarówno w odniesieniu do opanowania L|, jak i L2” (1. Kurcz, 1992: 220).

Formalny sposób nabywania języka obcego w formie ‘czystej’ występuje dość 
rzadko i podobnie jest z motywacją instrumentalną. Jest ona bowiem najczęściej 
wzmacniana integracyjną, bo prawie każdy uczący się chciałby kiedyś móc poro
zumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka, nie mówiąc już o tym, że fascy
nacja kulturą docelową jest często powodem rozpoczęcia nauki języka obcego. 
Można powiedzieć, że obie motywacje nie tylko nie wykluczają się wzajemnie, ale 
wręcz się uzupełniają.

Zagadnienie motywacji integracyjnej i instrumentalnej wiąże się z problemem 
postawy wobec języka docelowego, a zwłaszcza z jego statusem społecznym. 
H. Komorowska (1978: 97) twierdzi, że przyjmuje się jakąś postawę wobec trzech 
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elementów, tj. języka obcego, społeczeństwa, które nim się posługuje, oraz jego 
kultury. Są one ze sobą powiązane, ale należy rozpatrywać je oddzielnie.

Postawa wobec języka może być rozważana pod kątem solidarności z grupą 
nim mówiącą, identyfikowania się z jej wartościami, celami, normami itp. lub jako 
ocena jej prestiżu, czyli jej siły. Jeśli w oczach uczącego się jakiś język cieszy się 
uznaniem, będzie on przypisywał jego rdzennym użytkownikom pozytywne cechy, 
a więc np. wysoką inteligencję, ambicję, pewność siebie; będzie ich też darzył 
zaufaniem. Jeśli uczącego się będzie cechowała chęć, a nawet potrzeba, solidarno
ści z grupą posługującą się danym językiem, będzie chciał się z nią identyfikować 
i wtopić się w nią. Podobnie - jeśli uważa, że język, którego się uczy, ma wysoki 
status społeczny i / lub społeczeństwo, które nim mówi, na co dzień cieszy się jego 
szacunkiem, może także uznać ‘nową’ kulturę za wartościową, chcieć ją poznać 
i uznać za swoją. Tu zaistnieje motyw integracyjny (przede wszystkim mowa 
o sytuacji emigracyjnej), a więc może być bardzo silny i pozytywnie wpłynąć na 
poznawanie języka docelowego.

W innym przypadku, kiedy w oczach uczącego się grupa posługująca się języ
kiem docelowym cieszy się wysokim prestiżem, stanowi według niego pewną siłę, 
a niekoniecznie chciałby się z nią identyfikować, lecz na przykład otrzymać pracę 
czy poprawić swój status społeczny, zadziała wtedy motyw instrumentalny. On 
również może się okazać na tyle mocny, że odegra pozytywną rolę w akwizycji J2. 
W obu przypadkach postawa osoby uczącej się wobec języka, który ma zostać 
opanowany, jest pozytywna. Oprócz potrzeby czy chęci w pierwszym przypadku, 
a konieczności czy uporu w drugim, działają tu uczucia akceptacji, sympatii albo 
podziwu. Można też powiedzieć, że w omówionych sytuacjach akwizycja doko
nuje się z wyboru. Jej rezultaty są na ogół dobre i nie ma wielkiego znaczenia, czy 
większą rolę odgrywa motyw integracyjny, czy instrumentalny. Jeśli natomiast 
postawa wobec języka jest negatywna, a co gorsza jest on opanowywany pod 
przymusem (język okupanta, przymusowa bądź niechciana emigracja), najprawdo
podobniej nie zostanie w nim osiągnięty wysoki poziom: „Od dłuższego już czasu 
wiadomo, że osoby o pozytywnej postawie wobec reprezentantów społeczności 
mówiącej innym językiem i wobec ich kultury uczą się tego języka szybciej 
i z lepszymi rezultatami, niż osoby o niechętnej bądź pogardliwej postawie, szcze
gólnie jeśli dotyczy to krajów dwujęzycznych” (H. Komorowska, za Lambertem, 
1978: 98)21. Zdarzają się też wyjątki, do których można zaliczyć instrumentalny 
motyw opanowania języka okupanta, co w połączeniu z odpowiednim wiekiem, 
„dostępem do języka” (a w tym przypadku jest on duży), zdolnościami, inteligen
cją itd., może spowodować, że uczący się osiągnie bardzo wysoki poziom kompe
tencji językowej i komunikacyjnej.

::l Zob. M. Warchol-Schlotlinann, 1994, gdzie autorka porusza też problem „urody” języka, tzn. 
czy dla uczącego się jest on ładny, czy brzydki, a także o wpływie wyjściowej sytuacji prawno- 
-ckonomiczno-spolecznej emigranta na stosunek do języka docelowego.
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Wpływ pozytywnej bądź negatywnej postawy wobec języka docelowego na 
osiągane rezultaty jest widoczny zarówno przy nabywaniu, jak i uczeniu się go. 
Wiek nie odgrywa tu roli, natomiast stwierdza się, że pozytywne postawy poja
wiają się częściej u dziewcząt niż u chłopców (H. Komorowska, 1978: 98), 
a bardzo często u osób, które miały bezpośredni kontakt z użytkownikami danego 
języka, ich kulturą, a nierzadko z krajem, a więc także na emigracji. W tym przy
padku status społeczny języków mniejszości, zaliczanych do języków prywatnych, 
jest zawsze niższy, a więc i motywacja do ich uczenia się jest mniejsza. Natomiast 
język oficjalny kraju osiedlenia, język publiczny, cieszy się wyższym statusem, co 
wzbudza większą motywację w procesie jego akwizycji. Nie bez znaczenia jest też 
nastawienie miejscowej ludności do imigrantów, którzy jeśli spotykają się z przy
chylnością, chętniej uczą się nowego języka.

Inne zagadnienia związane z prestiżem języka - to submersja i immersja. 
Pierwsza jest nazywana dwujęzycznością zubożającą, a druga - pożądaną 
(I. Kurcz, 1992). Immersja polega na „zanurzeniu w drugim języku”, pod warun
kiem, że język ten nie zagraża prestiżem społecznym i zakresem stosowania języ
kowi pierwszemu (np. angielski i francuski w Kanadzie), submersja zaś jest sytu
acją podporządkowania (wchłonięcia), która zachodzi wtedy, gdy uczący się po
sługuje się językiem mniejszości, a „zanurzony” zostaje w języku dominującym 
wdanym kraju, najczęściej na emigracji. Jego ojczysty język bywa zepchnięty na 
plan dalszy i ulega zanikowi. Utrudnia to opanowywanie nowego języka, powodu
jąc, że ta sytuacja zostaje uznana za niekorzystną - w przeciwieństwie do immersji.

Status języka ma więc wpływ na pozytywną lub negatywną postawę uczącego 
się wobec niego, a to jest źródłem motywacji lub jej braku. W rezultacie język 
prestiżowy, dominujący w danym kraju, jest opanowywany jako J2 lepiej i efek
tywniej.

2.3.4. Środowisko: dom - szkoła

Za najważniejsze czynniki środowiskowe wpływające na nabywanie i uczenie 
się języka docelowego uważa się dom i szkolę. Pierwszy z nich dotyczy rodziny 
ucznia oraz jej sytuacji ekonomicznej, społecznej i kulturowej, drugi ma związek 
z położeniem (lokalizacją) i poziomem danej szkoły, warunkami w niej panujący
mi oraz nauczycielami tam uczącymi.

Dom

Podobnie jak przy nabywaniu języka pierwszego, status społeczno- 
ekonomiczny oraz wielkość rodziny i jej poziom kultury odgrywa niemałą rolę 
w procesie akwizycji języka docelowego. Rodzice bogatsi i z wyższym poziomem 
kultury (chociaż majętność i wykształcenie nie zawsze idą w parze), częściej niż 
ubożsi, umożliwiają swym dzieciom i sobie naukę języka obcego, a także wyjazdy 
zagraniczne, więc i nabywanie języka w sposób naturalny. Gdy znajdą się na emi
gracji, nie tylko bardziej dbają o poprawność i rozwój języka ojczystego, a potem
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drugiego, ale są w stanie zapewnić swoim dzieciom dodatkowe (np. sportowe) 
zajęcia i kontakty z nowym środowiskiem, które wpływają na podnoszenia pozio
mu J2. Rzadko mieszkają w tzw. ‘gettach’, gdzie mówi się językiem polonijnym. 
Zwykle wybierają lepsze dzielnice, co ma związek ze szkołą i jej poziomem (pre
stiżem) oraz otoczeniem. Dom zamożny jest lepiej wyposażony, a dzieci, zwłasz
cza gdy jest ich niewiele, mają dobre warunki do nauki, są lepiej odżywione i oto
czone lepszą opieką. Relacje między dziećmi a rodzicami, które wpływają na dobrą 
lub złą atmosferę w domu, wzajemne zaufanie, pomoc lub gotowość pomocy oraz 
uczucia i emocje panujące w rodzinie często rzutują na wyniki w nauce. Ważny 
jest też stosunek rodziców do szkoły i ich zainteresowanie nauką szkolną własnych 
dzieci, a także oczekiwania (aspiracje) dotyczące efektów tej nauki.

Stwierdzono, że na naukę szkolną ucznia w ogóle, w tym więc i języków, mają 
wpływ tzw. okoliczności sprzyjające i niesprzyjające (H. Komorowska, 1978: 
176). Do tych pierwszych zalicza się m.in.:

• wspólne zamieszkanie z obojgiem rodziców, a w przypadku mieszkania z jed
nym z rodziców - zamieszkanie z ojcem,

• praca zarobkowa tylko ojca,
• korzystne warunki odrabiania lekcji,
• wysoki poziom wykształcenia rodziców, a szczególnie matki,
• zorientowanie rodziców w trudnościach ucznia,
• częstotliwość kontroli wykonania pracy domowej (w przypadku uczniów 

szkoły podstawowej).
Okoliczności drugiego typu - to na przykład:
• praca zarobkowa tylko matki,
• duża liczba osób wspólnie zamieszkujących,
• duża liczba rodzeństwa (7 i więcej osób),
• brak stałego miejsca odrabiania prac domowych,
• niski poziom wykształcenia rodziców,
• brak zainteresowania rodziców pracą szkolną dziecka,
• złe warunki wychowawcze.
Ogólnie wyodrębniono trzy zasadnicze zespoły zjawisk, które odzwierciedlają 

relację między środowiskiem domowym ucznia a wynikami w nauce szkolnej. Są 
nimi: 1) standard życiowy rodziny, z której uczeń pochodzi, 2) nastawienia emo
cjonalne w tej rodzinie oraz 3) kwestie natury oświatowo-kulturowej, wyrażające 
się wykształceniem rodziców, ich aspiracjami i uczestnictwem w kulturze. Stwier
dzono, że istnieje wyraźna zależność między wymienionymi czynnikami a ocenami 
szkolnymi, przy czym wykazano, że największy wpływ na osiągnięcia uczniów ma 
grupa czynników zwanych zainteresowaniem rodziców szkolną nauką ucznia. Na 
drugim miejscu znalazły się warunki bytowe, a dopiero na trzecim - warunki kultu
ralne środowiska rodzinnego (H. Komorowska, 1978: 176). Ten ostatni czynnik 
ma większe znaczenie dla uczniów starszych.

Sądzi się, że jakkolwiek z wynikami w nauce bardzo mocno związane są wa
runki bytowe rodziny ucznia i nastawienia emocjonalne w tej rodzinie, to ich waga 
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uwidocznia się najwyraźniej dopiero przy niepowodzeniach szkolnych, w dra
stycznych przypadkach konfliktów w rodzinie, czy sytuacjach patologicznych. Jeśli 
takie okoliczności nie występują, czynniki te są mało widoczne.

Mimo iż rozważane były okoliczności pozytywnie i negatywnie wpływające na 
naukę szkolną, można je odnieść do akwizycji języka w ogóle, a więc przyswajania 
i uczenia się, bo jak wcześniej wspomniano, oba te procesy działają na siebie 
wspierająco lub hamująco. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji emigracyjnej.

Szkoła

Poziom szkoły zależy często od dzielnicy, w której się znajduje, oraz od tego, 
czy jest ona prywatna czy państwowa. Tworzy się tzw. rankingi szkół, których 
miarąjest najczęściej liczba uczniów zdających egzamin do gimnazjum lub liceum 
- w przypadku szkół podstawowych, zaś maturę i egzamin na studia wyższe - 
w przypadku szkół średnich. Zazwyczaj prestiż szkoły idzie w parze z jej statusem 
ekonomicznym, to znaczy lepsza szkoła zapewnia uczniom dobre warunki do na
uki (np. nieduże liczebnie klasy, komfortowe sale lekcyjne) i rozwijania swoich 
talentów oraz umiejętności (zajęcia pozalekcyjne, wyjazdy za granicę na zasadzie 
wymiany), jest odpowiednio wyposażona (stołówka, sala gimnastyczna, laborato
ria, biblioteka, czytelnia, komputery, pomoce audio i wideo itp.) i ma kadrę na
uczycielską na odpowiednim poziomie. W sumie nie jest obojętne, do jakiej szkoły 
chodzi dziecko, a szczególne znaczenie ma to w przypadku nauki języka docelo
wego na emigracji.

Jednak to nauczyciele, a nie sama szkoła, odgrywają kluczową rolę w osiąganiu 
pozytywnych lub negatywnych wyników w nauce. Dobrego nauczyciela powinna 
cechować kompetencja, znajomość przedmiotu i metod nauczania, konsekwencja 
i stanowczość w działaniu, egzekwowanie wymagań, sprawiedliwość, rzetelność, 
prawdomówność, a także poczucie humoru, wyrozumiałość, przyjazne nastawienie 
do ucznia, wzbudzanie jego zaufania oraz umiejętność pobudzania młodych ludzi 
do wysiłku. Nauczyciel powinien mieć osobowość i cieszyć się autorytetem. Cechy 
te są tak samo ważne dla młodszych uczniów, którzy potrzebują opieki i zrozumie
nia, w pewnym sensie „matkowania”, jak i dla starszych, którzy szukają wzorców, 
przyjaźni i pomocy w odnalezieniu się w dorosłej skórze. Uczniowie szkół podsta
wowych, a często też niższych klas szkół średnich, uczą się „dla kogoś”. Obok 
rodziców, tym „kimś” są nauczyciele. Im bardziej uczeń lubi nauczyciela, tym 
chętniej się uczy przedmiotu, który on wykłada. Stwierdzono, że motyw sympatii 
dla nauczyciela jest szczególnie ważny w przypadku uczniów dobrych i bardzo 
dobrych (H. Komorowska, 1978). „Bez przesady można powiedzieć, że szkoła to 
przede wszystkim nauczyciel (grono pedagogiczne) wraz z całokształtem stosowa
nych przez niego metod oceny, nagradzania, karania i współpracy z domem ro
dzinnym wychowanka. Wpływ wychowawczy nauczyciela na ucznia nie ulega 
żadnej wątpliwości. Niekiedy bywa on tak silny, że nauczyciel staje się czynni
kiem, który decyduje o postawie ucznia wobec szkoły (...)” (L. Niebrzydowski, 
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1972: 60-61). Można zatem stwierdzić, że dobrzy nauczyciele są więcej warci niż 
dobre szkoły.

W rozważaniach na temat wpływu środowiska na nabywanie i uczenie się języ
ka docelowego nie można pominąć ludzi dorosłych - zwłaszcza jeśli to ma miejsce 
poza krajem rodzinnym. Pierwszy z omawianych czynników, czyli dom, a ściślej 
sytuacja rodzinna, także dla tej grupy wiekowej ma duże znaczenie. Rodzina może 
wspierać i motywować uczącego się, ale też wpływać negatywnie na jego naukę 
i osiągane rezultaty. Mimo że sytuacja materialna działa zarówno na dzieci jak i ich 
rodziców, to zadaniem dorosłych jest troszczenie się o byt, a to może być przyczy
ną niepowodzeń w nauce / przyswajaniu języka docelowego.

Przez czynnik drugi - czyli szkołę - rozumieć będziemy przede wszystkim kur
sy językowe w kraju lub na obczyźnie. Jego działanie jest nieco inne niż dla młod
szych grup wiekowych, chociażby dlatego, że zazwyczaj grupy kursantów z zało
żenia są nieduże, a warunki do nauki, o których wcześniej była mowa, nie mają dla 
nich tak wielkiego znaczenia. Natomiast sama nauka, przebywanie w szkole lub 
w ośrodku kształcenia, ale przede wszystkim konieczność powrotu do roli ucznia 
może stać się przyczyną stresu, a więc działać negatywnie na proces akwizycji J2. 
Dlatego ważną rolę w tej sytuacji odgrywają nauczyciele, którzy nie tylko muszą 
być odpowiednio wykształceni i przeszkoleni do pracy z dorosłymi, ale wykazy
wać się wyrozumiałością, cierpliwością, taktem i empatią. Szczególne znaczenie 
ma to wtedy, gdy nauka języka drugiego odbywa się poza krajem rodzinnym przy 
wyłącznym użyciu tego nowego języka. Nieraz stanowi to barierę trudną do poko
nania.

2.3.5. Wybrane cechy indywidualne: inteligencja - zdolności - ambi
cja - temperament

Mówiąc o indywidualnych cechach osobowości, wzięto pod uwagę najważniej
sze z tych, które mają związek z nauką, a przede wszystkim przyswajaniem / ucze
niem się języków - inteligencję, zdolności, ambicję (wymienianą jako jeden 
z motywów wewnętrznych) i temperament24.

24 Inne ważne czynniki, jak pamięć i strategie uczenia się. zostały szczegółowo opisane w: 
I. Kurcz. 1992 i 1995; J. Arabski. 1985 i 1997; II. Komorowska. 1978.

Inteligencja

Inteligencja jest kolejnym pojęciem trudnym do zdefiniowania. M. Dembo 
(1997: 297) twierdzi, że: „Inteligentne zdefiniowanie inteligencji zajęłoby przy
puszczalnie całą niedużą książeczkę”. Przyjmiemy tu wersję Davida Wechslera, 
przytoczoną przez D. Seligmana (1995: 29), która brzmi: „Inteligencja - to ogólna 
zdolność jednostki do celowego działania, racjonalnego myślenia i efektywnego 
radzenia sobie w otaczającym ją środowisku”.
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Niegdyś inteligencja była nazywana zdolnością uczenia się, zdolnością ade
kwatnej adaptacji do środowiska albo generalną tendencją do nabywania umiejęt
ności (A.P. Sperling, 1995: 129). Ogólnie jednak zgadzano się z tezą, że inteligent
ny człowiek w podejściu do różnych zagadnień okazuje się równie błyskotliwy. 
Dopiero później zwrócono uwagę na to, że niektóre osoby sprawiają wrażenie bar
dziej inteligentnych w jednych dziedzinach, a w innych - mniej. Wysnuto więc 
wniosek o istnieniu różnych rodzajów inteligencji ogólnej. Jednym z jej pierw
szych propagatorów był E.L. Thorndike. Wyróżnił on trzy rodzaje inteligencji: 
mechaniczną, przez którą rozumiał umiejętność posługiwania się maszynami, 
używania narzędzi i przedmiotów, społeczną, która dotyczyła rozumienia ludzi 
i zdolności mądrego postępowania w stosunkach z nimi, i abstrakcyjną - ozna
czającą zdolność do operowania symbolami i pojęciami takimi, jak słowa, liczby, 
uogólnienia i zasady nauki (A.P. Sperling, 1995: 129).

Również trzy aspekty inteligencji (nazwane subteoriami) - komponentowy, do- 
świadczeniowy i kontekstowy przedstawił R. Sternberg w swojej, podkreślającej 
różnicę między inteligencją akademicką i praktyczną, triarchicznej teorii25, która 
zdobyła sporą popularność. Pierwszy aspekt dotyczy operacji umysłowych zaanga
żowanych w myślenie analityczne (planowanie, organizowanie, pamiętanie faktów 
i wykorzystywanie wiedzy w nowych sytuacjach), drugi aspekt ma związek z ra
dzeniem sobie w nowych sytuacjach (intuicja, wgląd, twórczość) na podstawie 
uprzednich doświadczeń, trzeci zaś - określany jest mianem inteligencji praktycz
nej lub społecznej i utożsamiany bywa z „chłopskim rozumem” lub „życiowym 
sprytem”, który w realnym świecie odgrywa dużo większą rolę niż „akademickie 
wymądrzanie się mierzone testami inteligencji” (D. Seligman, 1995: 30). Kontek
stowy aspekt inteligencji oparty jest w znacznej mierze na nieuświadamianej wie
dzy, której nie zdobywa się w szkole, i polega na używaniu podstawowych umie
jętności analitycznego myślenia, stosowaniu ich do swoich doświadczeń oraz wy
korzystywaniu powstających w ten sposób zdolności do ich kształtowania i dosto
sowania się do swojego środowiska (M. Dembo, 1997: 321). R. Sternberg zwraca 
uwagę, że nie wszystkie osoby mają w jednakowym stopniu rozwinięte wszystkie 
trzy składniki inteligencji - zwykle przeważa jeden lub dwa.

25 Por. np. M. Dembo. 1997: D. Seligman. 1995; C. Shuster. S. Smith-Ashburn. 1992: I. Kurcz, 
1992.

Istnieją próby zmierzenia inteligencji za pomocą testów niewerbalnych 
i werbalnych (A.P. Sperling, 1995: 131). Te pierwsze mogą być używane 
w stosunku do osób, które nie znają danego języka, są niewykształcone, niedowi
dzące lub niedosłyszące. Na ogół jednak stosuje się testy werbalne - także w przy
padku osób słabo lub wcale nieznających danego języka, co m.in. spowodowało 
krytykę tych testów, podważało ich wiarygodność i sens.
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Wśród przeciwników mierzenia ilorazu inteligencji26 był R. Sternberg, który 
uważał, że te testy mierzą jedynie komponentowy aspekt inteligencji, a więc nie 
dają pełnego obrazu zdolności umysłowych badanego.

26 O testach mierzących iloraz inteligencji pisze obszernie D. Seligman, 1995 i A.P. Sperling. 
1995. Zob. też. M. Dembo. 1997. Iloraz inteligencji (I.I.) - to wynik dzielenia wieku umysłowego 
przez wiek życia i pomnożony przez 100. Za normalny uznaje się wynik 100. Należy zaznaczyć, że 
Sternberg był przeciwnikiem lego właśnie systemu mierzenia ilorazu inteligencji - sam zamierza! 
opracować nowy typ testu ilorazu inteligencji - ..Wielowymiarowy Test Zdolności", zob. M. Dembo, 
1997:321.

Na ogół sądzi się, że inteligencja jest wrodzona i niezmienna, że działa zasada 
R.S. Woodwortha: „Bystre dziecko, bystry dorosły. Tępe dziecko, tępy dorosły. 
Jest to reguła, a wyjątki tylko ją potwierdzają” (A.P. Sperling, 1995: 139). Jednak 
inteligencja może być w pewnym zakresie zmieniana, bowiem określa się, że jest 
dziedziczna w 60%, a w 40% zależna od środowiska (D. Seligman, 1995: 86). Ba
dania wykazały, że wśród uwarunkowań genetycznych, a więc czynników stałych, 
z ilorazem inteligencji wiążą się rasa i płeć. Stwierdzono, że statystyczny biały 
w testach na iloraz inteligencji osiąga dużo lepsze wyniki niż statystyczny czarny. 
Mieszkańcy Azji Wschodniej z kolei zazwyczaj osiągają nieco lepsze rezultaty niż 
biali, a Żydzi mają średnie wyniki wyższe niż nie-Żydzi. Także kobiety i mężczyź
ni różnią się w tej kwestii. Wprawdzie średnia dla obu płci wynosi 100, ale wśród 
mężczyzn notuje się więcej skrajności. „Pomiędzy tytanami inteligencji spotyka się 
dużo więcej mężczyzn niż kobiet (...), ale przeważają oni także wśród osób upośle
dzonych umysłowo” (D. Seligman, 1995: 51; por też C. Shuster, S. Smith- 
-Ashburn, 1992). T. Lewowicki na podstawie swoich badań stwierdza nieco wyż
szy poziom inteligencji dziewcząt niż chłopców.

W obrębie 40% zależności inteligencji od środowiska można natomiast doko
nywać wysiłków mogących ją zwiększyć. Udowodniono na przykład, że niedoży
wienie wpływa ujemnie na iloraz inteligencji u dzieci i wystarczy jedynie je do
karmić, aby wyniki podwyższyły się. Ma to związek ze statusem ekonomicznym 
i stąd też powstało stwierdzenie, że „bogaci - przeciętnie - są bardziej inteligentni 
niż biedni” (D. Seligman, 1995: 51). Opisuje się przypadki dzieci, które po zmianie 
środowiska lub rodziny, np. w przypadku adopcji, wykazywały znaczny wzrost 
ilorazu inteligencji, nawet o 29 punktów (C. Shuster. S. Smith-Ashburn, 1992: 
453). Odwrotnie, jeśli wsparcie środowiskowe zostaje osłabione, odnotowuje się 
uszczerbek na inteligencji (M. Dembo, 1997: 305). A.P. Sperling (1995: 139) jed
nak twierdzi, że nie udało się ustalić dokładnie, jak dalece środowisko wpływa na 
iloraz inteligencji, ale prawdopodobieństwo sięga piętnastu punktów: „A zatem 
osoba o 1.1. wynoszącym 100 punktów mogłaby uzyskać tylko 85 punktów, gdyby 
została wychowana w niesprzyjającym środowisku, zaś w przypadku wychowania 
w środowisku wyjątkowo korzystnym osiągnęłaby wynik w granicach 115 punk
tów”.



68 Język ojczysty, język obcy, język drugi

Reasumując - rola środowiska, a więc domu, szkoły oraz otoczenia, odgrywa 
niemałą rolę w kształtowaniu inteligencji i ma wpływ na jej poziom. Powszechnie 
uważa się, że istnieje wyraźna korelacja między inteligencją ucznia a jego osią
gnięciami27 mierzonymi głównie ocenami szkolnymi. Obliczono, że w szkole pod
stawowej wynosi ona 0,65, a w średniej 0,55. Obniżenie współczynnika tłumaczy 
się tym, że pewna liczba niezamożnych uczniów rezygnuje z dalszej nauki 
(D. Seligman, 1995: 18). Korelacja ta dotyczy także nauki języka obcego. Udział 
inteligencji w tym procesie obliczono na 20%. „It would appear that the child- 
rearing practices, good health and nutrition, high goal expectations, and the oppor
tunity to practice and apply concepts can help to account for superior results on 
intelligence and academic tests” (C. Shuster, S. Smith-Ashburn, 1992: 453).

27 Wykazał to w swoich badaniach m in. T. Lewowicki, 1975. Zob. też J. Arabski (1997: 111), 
który podkreśla wpływ inteligencji na zapamiętywanie, odgrywające główną rolę w procesie uczenia 
się.

Nie można tu pominąć tzw. inteligencji emocjonalnej, którą określa się jako 
„(...) zdolność odczuwania, rozumienia i używania siły i instynktu uczuć jako źró
dła ludzkiej energii, siły oddziaływania, informacji i łączności ze światem 
(J. Wurzer, za R.K. Cooperem i A. Sawafem, 1999: 11). Przez długi czas emocje 
były uważane za przeciwieństwo inteligencji. Okazało się to mniemaniem błędnym 
i dziś uważa się, że istnieje inteligencja emocjonalna, która stanowi swoisty tan
dem z inteligencją poznawczą, przez którą J. Wurzer rozumie I.I., czyli iloraz inte
ligencji nazywany też „racjonalnością poznawczą”, a dotyczący przede wszystkim 
naszej świadomości. Badania wykazały, że osoby z uszkodzonymi częściami mó
zgu, które są odpowiedzialne za uczucia, utraciły umiejętność układania planów 
dotyczących swojej przyszłości i odróżniania tego, co istotne, od tego, co nieistot
ne. Przyczyniło się to do przypuszczeń, a potem pewności, że nie da się rozdzielać 
rozsądku i uczuć. „Uczucia są po to, abyśmy - spośród wielu racjonalnych możli
wości decyzji - potrafili wybrać jedną alternatywę. Rozsądek może z kolei sporzą
dzić listę argumentów i kontrargumentów. Pozwala nam wyciągać wnioski końco
we, a zatem rozpoznawać to, co jest jeszcze do zrobienia dla osiągnięcia określo
nego celu” (J. Wurzer, 1999: 17). Określa się, że tylko 20% sukcesu jest uwarun
kowane 1.1., a pozostałe 80% zależy w znacznej mierze od inteligencji emocjonal
nej. To by oznaczało jej ważność w procesie uczenia się i nauczania, gdzie tak 
istotna jest motywacja, którą sterują uczucia, a także - jak w każdym mądrym 
przedsięwzięciu - dążenie do sukcesu. Ponadto „Należy do niej [inteligencji emo
cjonalnej - przyp. E.L.] również zdolność pozostawania w relacjach z innymi 
ludźmi, która pomaga nam intuicyjnie wybierać właściwą drogę postępowania 
w celu umożliwiania dobrej współpracy, rozwiązywania konfliktów i nawiązywa
nia nowych kontaktów” (J. Wurzer, 1999: 16). Ma to niezaprzeczalne znaczenie 
w relacji nauczyciel - uczniowie oraz uczniowie - uczniowie. Jest ono tym więk
sze, że inteligencja emocjonalna nie jest wrodzona, można ją więc kształtować, 
doskonalić i ćwiczyć.
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Zdolności

Jak już powiedziano, zdolności wpływają na rezultaty akwizycji języka doce
lowego w 33%, zajmując bardzo wysoką lokatę wśród innych psychologicznych 
zmiennych. Są one ściśle związane z inteligencją, co unaocznia teoria Spearmana 
(por. M. Dembo, 1997; 1. Kurcz, 1992), według której na intelekt składa się czyn
nik ogólny (g- generał), leżący u podłoża wszystkich funkcji umysłowych, czyli 
inteligencja w szerokim pojęciu, oraz bardzo wiele czynników specyficznych (,s - 
specific), związanych z określonymi zadaniami czy sytuacjami. Czynniki specy
ficzne nazywa się zdolnościami. W ich kształtowaniu się i ujawnianiu notuje się 
różny udział inteligencji ogólnej. Zdarza się, że czynnik g jest niewielki (typ „ge
nialnego idioty”), ale istnieją też zdolności bardzo mocno nasycone czynnikiem 
g(np. zdolność myślenia abstrakcyjnego).

Zarówno zdolności ogólne, jak i specjalne rozwijają się i kształtują 
w zależności od co najmniej trzech czynników, którymi są: zadatki genetyczne, 
wpływy środowiska (w tym - metody nauczania) oraz aktywność danej osoby. 
„Oddzielenie tego, co należy do genotypu danej jednostki, od tego, co zostało na
byte w wyniku oddziaływania środowiska zewnętrznego oraz własnych działań 
tejże jednostki, jest dosyć trudne, ale czyni się w tym zakresie próby” (1. Kurcz, 
1992:210-211).

Ścisła zależność między inteligencją a zdolnościami widoczna jest w dwóch 
pierwszych czynnikach, tzn. genetycznym i środowiskowym. Jedynie trzeci - ak
tywność danej osoby - jest charakterystyczny tylko dla zdolności. Ponieważ zdol
ności językowe zaliczają się do zdolności specjalnych, więc ich rozwój 
i kształtowanie także w dużej mierze zależą od ‘własnej działalności’ danej osoby. 
Może zatem wystąpić korelacja z motywacją, widoczną zwłaszcza u młodzieży 
i dorosłych poprzez działanie świadome. Zaistnieją tu motywy wewnętrzne, np. 
bezinteresowna potrzeba zdobywania i rozumienia wiedzy (samorzutne zaintere
sowanie).

Zdolności językowe zostały przez J. Arabskiego (za Carrollem, 1997: 92) zde
finiowane jako „umiejętność szybkiego uczenia się nowego języka i możliwość 
osiągnięcia wysokiego stopnia jego znajomości”, przy czym zdolności językowe są 
odwrotnie proporcjonalne do ilości czasu poświęconego na opanowanie nowego 
języka lub jakiegoś problemu językowego. O globalnych uzdolnieniach języko
wych człowieka decydują (ibidem)-, umiejętności kodowania fonetycznego, 
czyli zdolność rozróżniania nowych dźwięków, kojarzenie ich z symbolami repre
zentującymi je w piśmie i przechowywanie ich w pamięci, wrażliwość grama
tyczna - to znaczy umiejętność rozpoznawania gramatycznych funkcji słów 
w zdaniu, uczenie się pamięciowe, czyli zdolność nauczenia się nowych sko
jarzeń pomiędzy dźwiękami a ich znaczeniem, a także pewien rodzaj pamięci, któ
ry umożliwia przyswojenie tych skojarzeń oraz zdolność indukcyjnego ucze
nia się języka, która polega na wykrywaniu reguł z „chaosu” językowego ota
czającego uczącego się.
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Zdolności językowe nie są łatwe do zmierzenia, ale podejmuje się pewne, dość 
zróżnicowane próby ich testowania (zob. J. Arabski, 1997). Nie ma jednak zgodno
ści między badaczami co do ich efektywności, podobnie jak w kwestii związku 
inteligencji lub jego braku ze zdolnościami. „Neufeld (1978) twierdzi, że każdy 
człowiek potrafi nauczyć się podstaw języka. Różnice między jednostkami dotyczą 
jedynie wyższych form kompetencji językowej, a te z kolei przyswajane są w za
leżności od poziomu inteligencji użytkownika języka. Carroll (1981) natomiast 
zdecydowanie rozróżnia między inteligencją a zdolnościami językowymi, gdyż 
wyniki testów na zdolności nie korelują z wynikami testów mierzących inteligen
cję. Inteligencja, zdaniem Shenan (1985), wiąże się z intelektualnymi aspektami 
języka, jak np. czytanie. Natomiast uzdolnienia językowe dotyczą słuchania i mó
wienia. Tak więc inteligencja i uzdolnienia językowe nakładają się na siebie. 
Uzdolnienia językowe wiążą się z procesami językowymi, z przetwarzaniem da
nych językowych” (J. Arabski, 1997: 95).

Nauczyciele powinni być świadomi, że zdolności uczącego się nie są pod każ
dym względem jednakowe, np. popularnie mówi się, że ktoś ma „dobre ucho”, co 
oznacza, że szybko opanowuje poprawną wymowę, a ktoś inny nie ma żadnych 
trudności ze zrozumieniem i stosowaniem reguł gramatycznych J2. Zdolności 
w pewnym stopniu korelują ze sposobami postrzegania świata poprzez zmysły, a to 
wpływa na strategie uczenia się, czyli metody zapamiętywania (np. na skutek wy
obrażania sobie) i komunikowania się z otoczeniem. Z pięciu zmysłów, trzy od
grywają zasadniczą rolę w tym procesie: słuch, wzrok i dotyk. Każdy człowiek 
posiada jakieś umiejętności we wszystkich trzech sposobach percepcji, ale zawsze 
któryś przeważa. Jeśli więc u danej osoby dominuje wyobraźnia wizualna, zali
czamy ją do kategorii wzrokowców, jeśli słuchowa - do słuchowców, a jeśli tak- 
tylna - do kinestetyków28. R. Linksman (2001: 13) rozróżnia dotykowców od kine- 
stetyków. Według niej, ci pierwsi dotykają przedmiotów, przeżywają materiał emo
cjonalnie albo za pomocą swoich rąk i palców; drudzy zaś - poruszają dużymi 
mięśniami ruchowymi. Dla uproszczenia pozostaniemy przy trzech wcześniej wy
mienionych kategoriach. Pokrewne typy prawdopodobnie rozumieją się lepiej, np. 
słuchowiec ze słuchowcem, ale sądzi się, że im dana osoba ma bardziej rozwinięte 
wszystkie trzy sposoby percepcji świata, tym większa jest liczba ludzi, z którymi 
potrafi się łatwo komunikować.

28 Wiadomości o trzech typach opierających się na zmysłach podczas nauki pochodzą z: artykułu 
Renaty Rosy-Chlobowskiej, Jak grochem o ścianę, „Nowa Polszczyzna", nr 1, 1999. DynaMind 
szybka nauka. Skrypt dla uczestników kursu. Studium Technik Umysłowych, Kraków, 1997 oraz 
M. Griander & Associates. 1986 (fragment z wykładów Postgraduate Diploma in Education. Philo
sophy. Wollongong University. Wollongong. Australia, 1994).

Wzrokowcy charakteryzują się tym, że są dobrze zorganizowani, schludni 
(dbają o swój wygląd), cisi, są dobrymi obserwatorami i zwracają uwagę na szcze
góły, lubią wizualizować i mają bogatą wyobraźnię, potrafią dobrze wykorzystać 
wizytę w galerii, gdyż umiejętność koncentrowania się i szczegółowego analizo



Część II. Język „ inny " 71

wania ułatwia im kontakt ze sztuką, nie mają trudności z ortografią, zapamiętują 
lepiej, gdy widzą (np. instrukcje), dlatego mogą mieć trudności ze skupieniem się 
na wykładzie - zwłaszcza zbyt zawiłym i szybko prowadzonym, ale niełatwo ule
gają dystrakcj i z powodu hałasu.

Słuchowcy często mówią do siebie, uczą się na głos, ruszają ustami, gdy czy
tają (niekiedy przekładają czytany tekst na mowę wewnętrzną, przez co tempo 
czytania maleje), pisanie idzie im trudniej niż mówienie, lubią muzykę - wolą ją 
od plastyki, a w muzeum bardziej koncentrują się na informacjach przewodnika niż 
na podziwianiu ekspozycji, potrafią naśladować głosy (timbre i ton), uczą się, słu
chając, a więc lubią wykłady i dyskusje, łatwo podlegają dystrakcjom słuchowym.

Kinestetycy często dotykają ludzi, rozmawiając z nimi, stoją blisko rozmów
ców, są ruchliwi, gestykulują, reagują ‘fizycznie’, wskazują sobie podczas czyta
nia, uczą się chodząc lub ruszając się, gdyż to pomaga im się skupić, chętniej piszą 
niż czytają, a rozwiązań problemów szukają w związku z własną aktywnością, 
chętnie biorą udział w inscenizacjach, lubią muzykę, ponieważ inspiruje ich i pro
wokuje do ekspresji ruchowej, często są fizycznie dobrze rozwinięci.

Sposoby postrzegania świata poprzez zmysły wpływają na akwizycję języka 
docelowego, bo jeśli ktoś jest słuchowcem, dobrze się będzie czuł, przyswajając 
język w warunkach naturalnych, u wzrokowca zaś, który musi zobaczyć, proces ten 
nie będzie przebiegał tak sprawnie. Kinestetykowi natomiast odpowiada najbardziej 
uczenie się w ruchu, za pomocą ‘dotykania problemu’ - dosłownie i w przenośni, 
tymczasem w warunkach szkolnych będzie się męczył i nudził, jeśli dyscyplina 
i metody nauki nie pozwolą mu na to, aby ‘poczuć’ (dotknąć) i poruszać się. Za to 
dla wzrokowca są to warunki sprzyjające jego strategiom uczenia się, a i słucho
wiec wiele korzysta, jeśli może spokojnie siedzieć i nie musi zbyt dużo czytać ani 
pisać.

Badania wykazały, że wśród uczniów jest zwykle 29% wzrokowców, 34% słu
chowców i aż 37% kinestetyków. Nie ma to na ogół odzwierciedlenia w programie 
szkolnym, to znaczy uwzględnia się stosunkowo mało nauki za pomocą ruchu. 
Wśród dziewcząt jest wiele słuchowców, bo jak to zostało wyjaśnione przy różnicy 
płci, mają one dobrze rozwinięty słuch i często czują się w szkole i na kursie lepiej 
niż chłopcy, wśród których jest sporo kinestetyków.

R. Linksman (2001) uważa, że strategie uczenia się zależą od sposobu postrze
gania świata poprzez zmysły i że każdy człowiek powinien mieć świadomość, jaki 
sposób uczenia jest dla niego najlepszy po to, aby w pełni wykorzystywać możli
wości swojego umysłu i aby nauka była efektywna. R. Linksman wyróżnia aż 
osiem typów, a więc wzrokowców, słuchowców, kinestetyków i dotykowców, 
u których - jak twierdzi - może wystąpić dominacja lewej lub prawej półkuli mó
zgowej (co daje cztery typy pomnożone przez dwa). Proponuje więc osiem różnych 
metod uczenia się np. matematyki, pisania, czytania, tańca. Jest to też cenna wska
zówka dla nauczycieli, którzy powinni starać się wykorzystywać różne metody 
w pracy z uczniami.
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Ambicja

Ambicja - to mniej lub bardziej trwałe dążenie do osiągnięcia wysokiego stop
nia uznania dla własnej osoby przez innych ludzi (L. Niebrzydowski, 1972). Moż
na mówić o zdrowej, niezdrowej i obniżonej ambicji. Pierwsza przejawia się 
w dokładnym i sumiennym wypełnianiu obowiązków, a więc w solidnej nauce, 
przygotowaniu do lekcji, systematyczności w pracy. Osoby o zdrowej ambicji 
w przypadku niepowodzeń wierzą w możliwość przezwyciężenia kłopotów 
i nadrobienia braków. Nie starają się zwracać na siebie uwagi, nie lubią się prze
chwalać, nie wyrywają się do odpowiedzi. Zwykle cechuje je wysoki poziom inte
ligencji, duża aktywność umysłowa, zrównoważenie, opanowanie i dyscyplina 
wewnętrzna. Chorobliwa (niezdrowa) ambicja przejawia się pragnieniem błyszcze
nia za wszelką cenę, dążeniem do tego, żeby zawsze i wszędzie być pierwszym 
i imponować otoczeniu. Reprezentanci tego typu starają się narzucać swoje zdanie 
innym i dążą do sukcesu często w sposób agresywny. „Człowiek przesadnie ambit
ny wprawdzie pragnie wyróżnienia i w tym kierunku działa, ale w rezultacie szko
dzi sobie. Zwykle dzieje się tak dlatego, że błędnie ocenia swoje rzeczywiste moż
liwości w porównaniu z cudzymi i popada w konflikt z cudzymi ambicjami” 
(L. Niebrzydowski, 1972: 160). Osoby o obniżonej ambicji podejmują często za
dania poniżej swoich możliwości, gdyż obawiają się ryzyka, kompromitacji lub 
narażenia swojego dobrego imienia. Zwykle sąbojaźliwe, dopatrują się we wszyst
kim i we wszystkich wrogich zamiarów. Przypisuje się im kompleks niższości.

Uczniowie charakteryzujący się drugim lub trzecim typem ambicji powinni być 
traktowani ze szczególną troską przez nauczycieli oraz rodziców, gdyż przyczyną 
takich nieprawidłowych zachowań i nastawień są zachwiania emocjonalne. Ma to 
duże znaczenie w sytuacji emigracyjnej, przy akwizycji języka docelowego zarów
no metodą naturalną, jak i akademicką. Na szczęście ambicja jest czynnikiem dają
cym się zmieniać i rozwijać (niestety, także obniżać). Należy zwracać na to uwagę 
od najwcześniejszych lat, bowiem stwierdzono ponad wszelką wątpliwość, że am
bicja jest „ważną sprężyną uczenia się. (...) Wyzwala ona nową energię 
i dodatkowy zapał w dążeniu do uzyskania lepszych wyników” (L. Niebrzydowski, 
1972: 166).

Temperament

Wyróżnia się cztery typy29 temperamentu:

29 Opisu typów dokonano na podstawie art. E. Nowak Choleryczny Jlegmatyk, ..Cogito”,
8.11.1999, s. 46-47 oraz T. Lewowickiego (1975).

• sangwinik - typ silny, zrównoważony, ruchliwy
• choleryk - typ silny, niezrównoważony
• flegmatyk - typ silny, zrównoważony, powolny
• melancholik - typ słaby.



Część U. Język „ inny " 73

Sangwinik widzi świat w jasnych kolorach, wszędzie go pełno, ma mnóstwo 
pomysłów, lecz trudno mu którykolwiek zrealizować. Jest wrażliwy, otwarty 
i subtelny, jego przeżycia natomiast są słabe, płytkie, powierzchowne. Składa dużo 
obietnic bez pokrycia, których potem nie dotrzymuje. Wpada przez to czasem 
w lekką depresję, na którą lekarstwem jest bogate życie towarzyskie. Uwielbia 
marzyć i czytać, ale rzadko pamięta tytuły książek, gdyż interesuje go raczej ogól
ny ich klimat. Dzięki dużej zdolności przystosowawczej jest łubiany, ale przez 
swoją niestałość sprawia otoczeniu sporo kłopotów.

Choleryk bardzo lubi ludzi, a właściwie widownię dla swoich prelekcji na różne 
tematy. Jest człowiekiem afektów, a do wszystkich emocji, pozytywnych 
i negatywnych, musi mieć odbiorcę. Uwielbia znać się na rzeczy i być ekspertem 
w wielu dziedzinach. Przejawia naturalną potrzebę ulepszania świata, ma piękne, 
twórcze wizje, umie wszystko znakomicie organizować - od remontu po własne 
życie. Nie unika trudności, ale idzie im naprzeciw. Kontakty z nim utrudnia chęć, 
a nawet żądza dominowania, upór i niecierpliwość. Charakteryzuje go trwałość 
przeżyć i uczuć, ale bywa zawzięty, pamiętliwy i nieprzejednany.

Flegmatyk nazywany bywa zimnokrwistym ze względu na niewzruszony spokój 
duszy. Na bodźce zewnętrzne reaguje słabo, powoli i zwykle oszczędnymi rucha
mi. Jego świat składa się przede wszystkim z wielu drobnych elementów, które 
trzeba solidnie i rzeczowo rozpracować, i to koniecznie osobiście. Z przeczytanej 
książki, a lektura jest wnikliwa i trwa tygodniami, pamięta nawet po latach nazwi
ska bohaterów i wiele szczegółów. Nie widzi powodu do pośpiechu ani do zdener
wowania. Odznacza się dużą tolerancją. Ma stosunkowo mało zainteresowań, bywa 
bierny, co często doprowadza go do apatii. Nie lubi zmiany i nowych sytuacji, 
a życiu nie stawia dużych wymagań - wystarczy mu dobre jedzenie i picie, dobra 
atmosfera w domu.

Melancholik jest wrażliwy, kocha świat uczuć i przeżyć. Lubi być sam, bo ceni 
spokój i nienawidzi wszelkiego hałasu. Nie jest człowiekiem towarzyskim, trudno 
nawiązuje kontakty, ale w stosunku do osób, z którymi się zżyje, jest przywiązany, 
stały i wierny. Cierpi na kompleks niższości, a każde niepowodzenie - rzeczywiste 
lub urojone - potęguje u niego poczucie braku zdolności. To pedant, którego cha
rakteryzuje smutny nastrój.

Typów „czystych” nie spotyka się prawie wcale, ale łatwo zauważyć przewagę 
jednego w każdym człowieku. Ma to znaczenie w nauce szkolnej, a zwłaszcza dla 
nauczycieli. Mogą i powinni wypracować sobie odpowiednie dla każdego typu 
temperamentu podejście i metody pracy. Ideałem jest tworzenie czwórek - tak 
w klasie, jak i w życiu - do wykonania pewnych zadań. „Absolutnie niezbędny jest 
zapał i napęd sangwinika. Jego niespożyta energia musi wystarczyć dla wszystkich. 
(...) Głównodowodzącym będzie choleryk. Jego cudowne wizje, plany i skompli
kowane projekty zachwycą wszystkich. (...) Flegmatyk dokładnie objaśni, jakie 
czyhają przeszkody i jak je spokojnie pokonać lub ominąć. Natomiast melancholik 
poczeka w kąciku na powierzenie konkretnych zadań i będzie je sumiennie i wy
trwale realizował, aż do osiągnięcia celu lub dla własnej satysfakcji” (E. Nowak, 
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1999: 47). Najlepiej rozumieją się te typy temperamentów, które łączy sposób wi
dzenia świata, np. poprzez uczucia, ekspansję czy umiłowanie faktów.

Kolejność omawiania typów temperamentu ma związek z efektywnością kształ
cenia. Określa się, że przeciętny przyrost wiadomości, mierzony w punktach, wy
nosi: u sangwinika - 64,5, u choleryka - 57,2, u flegmatyka - 54, a u melancholika 
-36, 4. (T. Lewowicki, 1975: 121).

Częściej od rozważań nad typem temperamentu uczących się spotyka się próbę 
ich podziału na dwie grupy: ekstrawertyków lub introwertyków. Do pierwszej 
można zaliczyć sangwiników i choleryków, a do drugiej - melancholików i fleg- 
matyków, choć jest to podział dość uproszczony. Według Słownika wyrazów ob
cych (1978) ekstrawersja - to usposobienie wyrażające się w kierowaniu zaintere
sowań na świat zewnętrzny, we wzmożonej aktywności, w łatwości utrzymywania 
kontaktu z otoczeniem, towarzyskości, ogólnej zaradności, przedsiębiorczości 
i praktyczności. Introwersja natomiast - to usposobienie wyrażające się w tendencji 
do zamykania się w sobie oraz w trudności utrzymywania kontaktu z otoczeniem.

Widać, jak ubogie są te definicje w porównaniu z opisem czterech typów tem
peramentu. W dodatku od razu ustawiają nas w pewnym sensie pozytywnie do 
ekstrawertyków, a negatywnie do introwertyków.

Wśród cech, które zostały uznane za charakteryzujące dobrych lub złych 
uczniów30 wymienia się - dla uczniów dobrych: dokładność, dojrzałość emocjo
nalną, ekstrawersję i introwersję, odpowiedzialność, pewność siebie, niezależność, 
nieśmiałość, a dla uczniów słabych - brak pewności siebie, bierność, nerwowość, 
nieśmiałość oraz introwersję. Pojawienie się nieśmiałości i introwersji w obu gru
pach, dyskwalifikuje je jako cechy odróżniające od siebie uczniów słabych i do
brych. Jednocześnie uświadamia nam, jak trudną do zdefiniowania, a nawet do 
zauważenia, cechąjest introwersja.

30 Zob. 1. Kurcz. 1992: 215; mowa jest o cechach osobowości uczniów w związku z wynikami 
osiąganymi w nauce języków obcych. Por. też. H. Komorowska. 1978: 91-92. Cechy osobowości 
dobrych uczniów wymieniane przez autorkę, tzw. ego, pokrywają się w dużej mierze z cechami przy
pisywanymi ekstrawertykom, a uczniów słabych - z charakterystycznymi dla introwertyków.

Graficzne przedstawienie cech charakteru zostało opracowane przez Hansa Ey- 
sencka (D. Crystal, 1987: 23). Przedstawione jest jako dwa koła: wewnętrzne za
wiera cztery podstawowe typy temperamentu, a zewnętrzne przeciwstawia typ 
introwertyczny ekstrawertycznemu oraz stały - niestałemu. W powstałych ćwiart
kach wyszczególniono cechy charakteryzujące dane typy. Poniżej znajduje się 
graficzna prezentacja tego modelu:
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INTROVERTED
passive 
careful 

thoughtful 
peaceful 

controlled 
reliable 

even-tempered 
calm

quiet 
unsociable 
reserved 

pessimistic 
sober 
rigid 

anxious 
moody

STABLE

phlegmatic melancholic

sanguine choleric
UNSTABLE

leadership 
carefree 

lively 
easygoing 
responsive 
talkative 
outgoing 
sociable

touchy 
restless 

aggressive 
excitable 

changeable 
impulsive 
optimistic 

active
EXTRAVERTED

H. Dulay, M. Burt i S. Krashen (1982) za cechy osobowości wpływające na re
zultaty uczenia się języka docelowego - obok intro- i ekstrawertyczności - uwa
żają także (m.in.) impulsywność, rozważność, autorytatywność, umiejętność pod
porządkowania się i wiarę w siebie. Autorytatywność raczej przeszkadza w nauce 
J2, która wymaga uważnego słuchania innych i większej dbałości w komunikowa
niu swoich myśli niż w unikaniu robienia błędów.

Natomiast rozwaga i umiejętność podporządkowania się są cechami bardziej po
żądanymi w akwizycji języka docelowego; również wiara w siebie ma pozytywny 
wpływ na ten proces i pomaga w osiąganiu sukcesów. „It appears that self-confident 
people are more willing to take risks, to place themselves in unfamiliar learning situ
ations, to guess or experiment with new forms, and to make mistakes, all of which 
contribute to their increased ability to learn” (H. Dulay, M. Burt, S. Krashen, 1982: 
95). Efektywność kształcenia jest też większa u ekstrawertyków11, co zgadza się ze 

31 „Ekstrawertyk Japończyk mógłby być zakwalifikowany jako introwertyk w kulturze np. ame
rykańskiej. Stąd też nie jest jasne, czy cecha ta może być brana pod uwagę jako jedna z tych, które 
stanowią o indywidualnych predyspozycjach do szybkiego opanowania L2" (J. Arabski. 1985: 86).
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wcześniejszym stwierdzeniem dotyczącym sangwiników i clioleryków, dlatego też 
introwertykom powinno się oferować inne strategie uczenia - zwłaszcza w natural
nym przyswajaniu języka docelowego, gdzie pojawia się przed nimi sporo barier do 
pokonania, wynikających przede wszystkim z nieśmiałości i tendencji do zamykania 
się w sobie, która może utrudniać kontakty z otoczeniem.

3. Akwizycja języka ojczystego i docelowego - podobieństwa i różnice

Proces opanowywania J| i J2 może przebiegać bardzo podobnie, ale też całko
wicie odmiennie. Wszystko zależy od wielu omówionych wcześniej czynników, 
ale przede wszystkim od tego, czy język się przyswaja czy się go uczy (por. 
W. Klein, 1989; T. Skutnabb-Kangas, 1981; F. Grosjean, 1982), oraz od wieku 
uczącego się.

Gdy dwa języki są przyswajane symultanicznie (typ 1 - akwizycja symultanicz
na), mamy do czynienia właściwie z jednym procesem i jest on wspólny dla obu 
języków; można też mówić o dwóch identycznych procesach: „(...) il y a ho
mogénéité des savoirs langagiers qui sont acquis en même temps et de la même 
façon dans deux langues” (Ch. Deprez, 1994: 109; zob. też W. Woźniakowski, 
1982: 51). Pamiętać należy, że dla dzieci Językowy input” staje się zrozumiały 
dzięki wiedzy pozajęzykowej, która odgrywa bardzo istotną rolę w nabywaniu J|, 
o czym była już mowa. Słowa nabierają dla dzieci znaczenia w powiązaniu z okre
śloną sytuacją, np. ubieranie dziecka na spacer w połączeniu z informacją „Teraz 
pójdziemy na spacer” sprawi, że słowo „spacer” nabierze konkretnego znaczenia 
(J. Cummins, 1981: 33). Bardzo ważna jest też mimika, gesty, ton i sposób mówie
nia. W przypadku nabywania J2 zadziała taki sam schemat: sytuacja - informacja 
(słowo / wyrażenie / zdanie) - znaczenie = rozumienie. Najważniejsze jest jednak 
to, że zaraz potem następuje produkcja, czyli mówienie.

Jeśli chodzi o akwizycję sukcesywną po częściowym opanowaniu języka 
pierwszego (typ 2), to procesy te u małych dzieci, tj. ok. 3-4 lat, są bardzo podob
ne, ponieważ jedynie możliwym sposobem akwizycji języka jest wtedy przyswaja
nie. Działa więc wyżej opisany mechanizm. Ch. Deprez podkreśla jednak, że 
u dzieci w wieku lat około czterech „il y a le transfert de ce savoir langagier acquis 
avec la première langue dans la seconde et non reaprentissage de toutes ces opera
tions. On n ’apprend pas à parler deux fois” (1994: 109). Natomiast u dzieci, które 
zaczynają się uczyć języka obcego w sposób sformalizowany w wieku około 5 lat, 
czyli od momentu pójścia do „zerówki”, procesy te nie mogą być jednakowe, na co 
zwraca uwagę M. Saville-Troike (1973: 27). Po pierwsze - zaznacza się różnica 
w ilości czasu: język ojczysty jest opanowywany przez cały czas ‘czuwania’ (wa- 
king hours) w ciągu lat poprzedzających „zerówkę”, na język drugi natomiast po
święca się zaledwie kilka godzin dziennie. Drugą bardzo istotną różnicą jest fakt, 
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że pierwszy język dziecka jest bardzo ściśle związany z jego kognitywnym roz
wojem, gdy tymczasem uczenie się drugiego języka systemem szkolnym ma już 
całkiem inny związek z rozwojem pojęciowym dziecka. „In general, a child learns 
his first language to express the new meanings he perceives in his environment; in 
a second language, he usually learns new forms to express concepts he has already 
assimilated” (M. Saville-Troike,1973: 27). Za wspólną cechę tych procesów autor
ka uważa potrzebę i możliwość używania obu języków w celu komunikowania się, 
co wpływa na szybkość i efektywność ich akwizycji.

L. Wygotski wyraźnie oddziela podobieństwo procesu nabywania języka ojczy
stego i drugiego przez dzieci od różnicy przyswajania J| i uczenia się języka obce
go w szkole. Zaznacza jednak: „Mais ces différences [entre l’acquisition de LI et 
de L2], si profondes soient-elles, ne doivent pas nous masquer que ces deux pro
cessus d’assimilation de la langue maternelle et de la langue étrangère ont entre 
eux tant des points communs qu’ils appartiennent au fond à une classe unique de 
processus de développement verbal, à laquelle se rattache le processus extrême
ment original de développement du language écrit, qui ne répète aucun des 
précédents mais représente une nouvelle variante au sein de ce processus unique” 
(zaM. Matthey, 1996: 100).

W przypadku młodzieży (od 7-18 lat) i dorosłych (od 18 lat wzwyż) procesy te 
już zawsze różnią się - bez względu na typ akwizycji. Język obcy / drugi nie jest 
i nie może być uczony / przyswajany tak samo szybko i prawie niezauważalnie jak 
język ojczysty. Nawet w przypadku akwizycji sukcesywnej spontanicznej (typ 3a) 
nie jest już ona tak spontaniczna jak w wieku przedszkolnym, gdzie - przypo- 
mnijmy - dzieci często nie zdają sobie sprawy z istnienia dwóch (lub więcej) języ
ków. Spontaniczność u młodzieży lub dorosłych jest w pewnym sensie ograniczo
na, bo nakłada się na używany język pierwszy, a osoby znające już swój język 
ojczysty nie przechodzą przez kolejne etapy odkrywania świata, takie jak nazywa
nie, zadawanie pytań i doświadczanie go dotykowo, słuchowo, wzrokowo, węcho
wo i smakowo. „They have already gone through the process once of investigating 
their world, naming it, abstracting denotative meanings from their experience, 
comparing and excluding. They already have many concepts, many ways of classi
fying the world. (...) It is neither necessary nor even possible for them to go 
through the same process again (and in the same way)” (T. Skutnabb-Kangas, 
1981: 48).

U młodzieży i osób dorosłych akwizycja akademicka czy mieszana (typ 3b i c) 
odbywa się świadomie, co właśnie jest źródłem różnicy w akwizycji J| i J2. Ta 
świadomość może nawet stanowić przeszkodę w jej tempie i skuteczności.

Pamiętać jeszcze należy, że proces opanowywania języka ojczystego jest wolny 
od wpływu jakiegokolwiek innego języka, natomiast przy nabywaniu / uczeniu się 
J2 pojawia się zjawisko transferu, o którym będzie mowa w następnym rozdziale, 
co niewątpliwie czyni te procesy różnymi. „Learning a second language therefore 
constitutes a very different task from learning the first language. The basic pro
blems arise not out of any essential difficulty in the features of the new language 
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themselves but primarily out of special »set« created by the first language habits” 
(H. Dulay, M. Burt, S. Krashen, za: Fries, 1982: 98). Oprócz tego każdy native 
speaker, mając wrodzoną intuicję językową, opanowuje J| bez wysiłku, gdy tym
czasem każdy obcokrajowiec uczy się tego samego języka wytrwale i mozolnie, 
osiągając nieraz wysoki poziom, ale „(...) mimo tak fantastycznych osiągnięć, taki 
efekt nauki języka obcego wciąż rozczarowuje w porównaniu z łatwością, z jaką 
nawet dzieci wykorzystują »logikę« gramatyki swojego języka, aby poprawnie 
oceniać trafność użycia reguł gramatycznych swojego języka” (K. Szczęśniak, 
2000: 52).

Przyswajanie / nauka języka docelowego jest procesem, który nie ma granicy, 
choć z wiekiem jego / jej tempo maleje i właściwie nie da się stwierdzić, kiedy 
zostaje on opanowany. W zasadzie można by powiedzieć, że człowiek dorosły 
nieustannie rozwija i szlifuje język, bo samo ‘opanowanie’ w pojęciu fundamental
nym, następuje we wczesnych latach szkolnych. L. Grochowski (1979: 558), odno
sząc się do procesu uczenia się języka obcego w szkole, twierdzi: „Z braku bardziej 
precyzyjnych pomiarów przyjęto ogólnie określać moment opanowania języka 
obcego jako moment, kiedy uczący się zaczyna myśleć w danym języku obcym. 
Można zatem powiedzieć, że opanowanie języka obcego charakteryzuje się wytwo
rzeniem bezpośrednich związków między obcojęzycznymi formami a myśleniem 
człowieka”. Wydaje się, że powyższe sformułowanie należy poszerzyć o informa
cję, iż opanowanie języka obcego zachodzi wtedy, gdy uczący się osiąga poziom J2 
adekwatny do swojego wieku. Znaczy to, że małe dziecko posługujące się 
językiem drugim / obcym w sposób odpowiadający jego wiekowi, opanowało go, 
mimo że dorośli mogą uważać jego sposób porozumiewania się za elementarny, 
niedostateczny, a nawet prymitywny.

L. Grochowski (1979: 558), wyjaśniając sposób wyznaczenia momentu opano
wania języka obcego, wskazuje na istotny podział tego procesu na fazę reproduko
wania i produkowania wartości językowych, przy czym zaznacza, że związek mię
dzy myśleniem a reprodukcją jest bardzo luźny. Autor wręcz przestrzega przed 
utożsamianiem tych umiejętności, co często jest powodem popełniania błędu przez 
zwolenników stosowania w nauce języka obcego wyłącznie metody bezpośredniej. 
Błąd ten polega na założeniu, że od pierwszej lekcji uczeń uczony metodą natural
ną myśli w obcym języku w zakresie nabywanego i zautomatyzowanego materiału 
językowego.

Okres opanowywania języka obcego w warunkach szkolnych można podzielić 
na dwa etapy: tłumaczeniowy albo pośredniego władania językiem, który urzeczy
wistnia się za pośrednictwem języka ojczystego, oraz beztłumaczeniowy, czyli 
bezpośredniego władania językiem. Krótko mówiąc, o opanowaniu języka można 
mówić, gdy uczący się jest w fazie produkowania opartej na myśleniu albo inaczej 
- na etapie beztłumaczeniowym.



Część III

JĘZYKI W KONTAKCIE

Jak historia historią, żadnego języka nie było, 
który by bez obcowania z drugim 
dawał żywotne następstwa1 2.

1 C.K. Norwid, cytat przytoczony przez E. Łuczyńskiego i J. Mackiewicz. 1999: 97.
2 Zob. D. ShalTer, 1978. Pojawia się tam też określenie transferencja ( transference użyte przez 

M. Clyne’a, 1967). A. Szulc (1994: 221) tak definiuje ten termin: „Catford (1965) wprowadza roz
różnienie pomiędzy tłumaczeniem, oznaczającym proces zastępowania znaczeń języka wyjścio-

Truizmem jest stwierdzenie, że gdy dwa języki (lub więcej) wchodzą ze sobą 
w kontakt, zaznacza się ich wzajemny wpływ. Natomiast mniej powszechna jest 
wiedza na temat jego typów, jakości i kierunku, o czym będzie mowa w tym roz
dziale.

Z kontaktem języka ojczystego i docelowego związane są następujące terminy: 
transfer, interferencja, zapożyczenia, kalki, przełączanie kodów, interjęzyk, a także 
melanż językowy (lingwistyczny): „Par »mélange linguistique«, nous entendons le 
fait d’utiliser un ou des éléments de la langue B dans un énoncé en langue A ou 
d’alterner entre la langue A et la langue B dans le même énoncé (...). La notion de 
mélange linguistique se rapproche de celle d’interférence linguistique utilisée par 
Weinreich (1953), c’est-à-dire des déviations de la norme de chaque langue, dues 
à la familiarité des deux langues” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 77). Chociaż auto
rzy uważają to zjawisko za najbardziej zbliżone do interferencji, można uznać, że 
melanż językowy jest wykroczeniem poza granice norm każdego z języków będą
cych w kontakcie. W takim znaczeniu można by uznać ten termin za nadrzędny 
w stosunku do wcześniej wymienionych, czyli nazywających zjawiska, które są 
rezultatem kontaktu języka ojczystego i docelowego. Według E. Haugena (1956), 
dzielą się one na trzy typy: przełączanie kodów {code switching), interferencję 
oraz integrację (intégration)-. Omówione zostaną w nieco innej kolejności i kon
figuracji:
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a) transfer i (jako jego podtyp) interferencja
b) zapożyczenia, integracja i kalki
c) przełączanie kodów.
Specyficznymi przejawami kontaktu języków są języki mieszane i interjęzyk, 

które również zostaną omówione w tej części.

1. Transfer i interferencja

Na wstępie należy podkreślić, że sam termin „transfer” pochodzi z psychologii 
(por. H. Dulay, M. Burt, S. Krashen, 1982; J. Arabski, 1980: 9) i oznacza automa
tyczne, niekontrolowane i nieświadome używanie wcześniej wyuczonych zacho
wań przy próbie wytworzenia nowych. W tym sensie dzieli się na dwa typy: nega
tywny i pozytywny (lub ujemny i dodatni). Negatywny odnosi się do tych wszyst
kich przykładów transferu, których rezultatem jest wystąpienie błędu (pomyłki), 
ponieważ dawne wyuczone zachowanie lub nawyk, jest inne od nowego. Tymcza
sem transfer pozytywny polega na przeniesieniu poprawnych nawyków i działań ze 
starego (znanego) zachowania do nowego.

Jeśli chodzi o nabywanie / naukę języków, obydwa typy transferu odnoszą się 
do automatycznego i nieświadomego użycia ‘starego zachowania’ w nowych sytu
acjach uczenia się: „Przez transfer rozumiemy ułatwianie (transfer pozytywny) lub 
utrudnianie (transfer negatywny) czynności uczenia się przez uczenie się uprzed
nie” (I. Kurcz, 1995: 143).

H. Dulay, M. Burt, S. Krashen (1982: 96-97) wyjaśniają, że podział transferu 
na negatywny i pozytywny (zob. też M. Warchoł-Schlottmann, 1994: 30; 
H. Komorowska, 1980: 96-97) powstał na podstawie analizy kontrastywnej (con
trastive analysis CA): „The CA hypothesis held that where structures in the 
Li differed from those in the L2, errors that reflected the structure of the L| would 
be produced. Such errors were said to be due to the influence of the learners’ 
L, habits on L2 production. (...) This process has been labelled »negative transfer« 
in the psychological literature. By the same token, »positive transfer« refers to the 
automatic use of the L| structure in L2 performance when the structures in both 
languages are the same, resulting in correct utterances”.

Pojęcia transfer i interferencja nie są tożsame; są też czasem mylone lub uży
wane naprzemiennie (często chodzi o to samo zjawisko różnie nazywane). Na ogół 
jednak oba transfery są definiowane podobnie, różnice natomiast pojawiają się 
przy określaniu interferencji. Zdarza się, że opisywana jest jako zjawisko nadrzęd
ne lub wyłączne, tzn. pomija się występowanie transferu. W Encyklopedii języko
znawstwa ogólnego (1999: 606), na przykład, transfer jest określany jako

wego znaczeniami języka docelowego, a transferencją, rozumiani! jako implantacja, czyli 
osadzanie znaczeń języka wyjściowego w tekście języka docelowego”.
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„(...) przenoszenie wzorów z języka ojczystego na język obcy w procesie jego opa
nowywania. Zjawisko to występuje zarówno w fonetyce, jak w gramatyce 
i słownictwie (...). Niektórzy rozróżniająt. pozytywny i t. negatywny. Pierw
szy ma miejsce wtedy, kiedy w wyniku przeniesienia wzoru z jęz. ojczystego na 
obcy powstaje w tym jęz. struktura poprawna. Zachodzi to wtedy, gdy obydwa jęz. 
wykazują w danym zakresie podobieństwo strukturalne. (...) T. negatywny bywa 
też nazywany interferencją językową”.

Natomiast A. Szulc (1994: 220; zob. też 1979: 632-638) rozdziela oba terminy. 
Uważa, że: „Transfer ujemny przejawia się w nauce języka obcego w postaci 
błędów językowych, będących skutkiem różnic zachodzących pomiędzy wcześniej 
zautomatyzowanymi reakcjami na określone bodźce a reakcjami jeszcze nie 
zautomatyzowanymi. (...) Natomiast transfer dodatni umożliwia produkowanie 
akceptowalnych wypowiedzi w języku obcym tam, gdzie zachodzi zgodność no
wych zachowań językowych z już posiadanymi. W dydaktyce języków obcych 
transfer ujemny określany bywa zwykle mianem interferencji językowej”.

O interferencji autor pisze obszerniej: „Termin wprowadzony przez Weinrei- 
cha (1953) dla oznaczenia wszelkich odchyleń od normy językowej, spotykanych 
w mowie ludzi posługujących się więcej niż jednym językiem. Odchylenia te po- 
wstają w wyniku nakładania się struktur języka wyjściowego na język przyswaja
ny. Obecnie traktuje się zjawisko interferencji językowej szerzej, ponieważ może 
ono mieć miejsce zarówno u osób jednojęzycznych (interferencja wewnątrzjęzy- 
kowa), jak i dwu- lub wielojęzycznych (interferencja zewnątrzjęzykowa). 
W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przyporządkowaniem określonych 
struktur innym strukturom tego samego języka, podczas gdy pod wpływem interfe- 
rencji zewnątrzjęzykowej następuje przyporządkowanie reguł języka przyswajane
go regułom języka wyjściowego”3.

Definicja transferu według H. Komorowskiej (1980) jest krótka i zwięzła: to 
przenoszenie opanowanej uprzednio umiejętności na opanowywanie innej, nowej 
umiejętności. Jednak po uzupełnieniu jej podziałem transferu na trzy typy, to zna
czy na: negatywny, zerowy i pozytywny, definicja ta staje się kompletna i przejrzy
sta. Transfer zerowy nie wymaga dodatkowego komentarza poza stwierdzeniem, że 
istnieje on wtedy, gdy nie stwierdza się żadnego znaczącego wpływu umiejętności 
na umiejętność ani języka na język, czyli można go uznać za nieistniejący. Trans
fer pozytywny oznacza wpływ pożądany, przyspieszający i ułatwiający opanowanie 
nowych umiejętności. Transfer negatywny - to wpływ szkodliwy, tj. niepożądany 
i hamujący proces opanowywania nowych umiejętności. Bardzo często nazywa się 
go interferencją.

Autorka podaje podział interferencji na: międzyjęzykową i wewnątrzjęzykową . 
Pierwsza oznacza wpływ J| lub innych języków obcych, a druga - wpływy

1 Por. S. Szlifersztejn (1981).
4 H. Komorowska (1980: 106-107) podaje także inny podział transferu negatywnego: 
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w obrębie J2. Podobny podział proponuje J. Czochralski (1979a), który rozróżnia 
interferencję wewnętrzną i zewnętrzną. Pierwsza dotyczy nakładania się dwóch 
struktur należących do tego samego systemu, w jej wyniku mogą powstawać nowe 
elementy w danym języku. Druga, zdaniem autora, dzieli się na negatywną 
i pozytywną, jednak w innym niż poprzednio rozumieniu: „Termin interferencja 
pozytywna rozumiany jest przeze mnie jako błędne użycie elementów (struktur) 
danego systemu pod wpływem innego systemu. Termin interferencja negatywna 
należy rozumieć jako unikanie elementów danego systemu językowego pod wpły
wem innego systemu”.

W sumie, najbardziej rozpowszechniony jest pogląd, że interferencja jest toż
sama z transferem negatywnym. W takim też znaczeniu używa się naprzemiennie 
obu określeń, z tym że zwykle używa się tylko pierwszej części drugiego terminu - 
transfer. Prawdopodobnie bierze się to stąd, że transferem pozytywnym prawie nikt 
się nie zajmuje, ponieważ reprezentuje on poprawność, która rzadko podlega spe
cjalnym badaniom. „Teachers were encouraged (...) to focus their teaching on the 
areas of difficulty created by negative transfer” (R. Ellis, 1985: 7). Często jednak 
transfer pozytywny jest niewidoczny, nieuchwytny ani dla ucznia, ani dla nauczy
ciela (Ch. Deprez, 1994: 153).

Przez wiele lat uważano interferencję „za jedyny proces błędotwórczy 
w akwizycji języka obcego” (J. Arabski, 1980: 9). Jednak badania tego nie po
twierdziły, natomiast wykazały m.in., że przyczyna powstawania błędów międzyję- 
zykowych (interlingual errors) leży w uniwersalności błędów w danym języku. 
„Samo zaś zjawisko uniwersalności błędów w języku angielskim znane jest od 
dawna. Świadczą o tym zbiórki typowych błędów popełnianych przez grupy 
uczniów przedstawicieli różnych narodowości (...)” (op.cit:. 10).

Ocenia się, że błędy międzyjęzykowe nie są tak liczne jak by się mogło wyda
wać. J.F. Hamers i M. Blanc (1983: 78) podają, że jest ich od 2% do 4% 
i zaznaczają, że pojawiają się one przede wszystkim w początkowej fazie akwizycji 
języka docelowego, a potem wykazują tendencję spadkową. H. Dulay, M. Burt,
S. Krashen (1982: 102-103) przytaczają dane dotyczące gramatyki, które pokazują, 
że w języku dzieci występuje około 4% do 12% błędów5, a u dorosłych - 8% do 
23%. Warto tu jeszcze dodać, że najtrudniej jest pozbyć się akcentu, wymowy 

• z punktu widzenia kierunków jego oddziaływania: hamowanie proaktywne. czyli szkodliwy 
wpływ umiejętności wcześniejszej na późniejszą; hamowanie retroaktywne, czyli szkodliwy wpływ 
umiejętności późniejszej na wcześniejszą.

• ze względu na moment, w którym można zaobserwować jego objawy: hamowanie asocjacyjne, 
polegające na trudności wyrabiania danej umiejętności; hamowanie reproduktywne, które polega na 
trudności odtwarzania wyrobionej już umiejętności.

s Warto przyjrzeć się bliżej problemowi poprawności i niepoprawności języka dzieci. Popełniają 
one o wiele mniej błędów niż dorosłym się wydaje. na przykład M. Smoczyńska (1998: 284) przyta
cza uzyskane przez siebie wyniki analizy wszystkich Form czasowników (w języku ojczystym) 
u czworga dzieci w wieku 3 do 4 lat. Formy błędne stanowią tylko 6.13% spośród 17 tys. zarejestro
wanych użyć czasowników. W piątym roku życia wskaźnik jeszcze się obniża i wynosi 2.28% 
z ponad 21 tys. zanotowanych użyć form werbalnych.
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i intonacji charakterystycznej dla Jb (czy też może raczej - najtrudniej jest opano
wać je w sposób podobny do native speakera w J2). Jednak ten typ niepoprawności 
najmniej wpływa na komunikację (poza skrajnymi przypadkami). ,,(...) it is clear 
that communication is not seriously impeded by an accent (e.g. Henry Kissinger or 
Greta Garbo), while an underdeveloped lexicon or lack of control over basic aspect 
of grammar precludes meaningful communication” (H. Dulay, M. Burt, S. 
Krashen, 1982: 112).

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że błędów interferencyjnych jest dużo. 
H. Komorowska (1980: 98) podaje, że stanowią około jednej trzeciej wszystkich 
błędów językowych (zob. też M. Warchoł-Schlottmann, 1994). Wrażenie to potę
guje się zwłaszcza w sytuacji emigracyjnej. Wyjaśnieniem tego zagadnienia może 
być stwierdzenie L. Grochowskiego (1979: 565): „Cechą charakterystyczną inter
ferencji językowej z psychologicznego punktu widzenia jest jej zaraźliwość, tj. 
szybkie łańcuchowe rozprzestrzenianie się nie tylko w obrębie poszczególnych 
systemów języka, lecz również z ucznia na ucznia”. Tak więc błędy może nie są 
tak liczne, lecz frekwencja ich występowania jest wysoka.

Uściślijmy jeszcze, czym jest błąd językowy, a czym przejęzyczenie. Według 
A. Szulca (1994: 40—41), za błąd językowy uważa się niezamierzone przez mówią
cego odchylenie (dewiację) od reguł przewidzianych przez system danego języka 
lub od obowiązującej w ramach tego systemu normy językowej. „W większości 
wypadków błąd językowy powstaje wskutek niewłaściwego przyporządkowania 
formy językowej regule językowej określającej jej postać lub funkcję”. Przejęzy
czeniem {lapsus linguae) nazywa się natomiast „niezamierzone, spontaniczne uży
cie formy językowej, nie przewidzianej przez dany system lingwistyczny. Powo
dem przejęzyczeń bywa na ogół roztargnienie lub zdenerwowanie, a nie nieznajo
mość kodu językowego. Stąd też przejęzyczenia nie należą do błędów językowych 
sensu stricto” {op.cit.: 124-125). Przy analizowaniu błędów należy więc brać pod 
uwagę jedynie błędy kompetencji językowej spowodowane czymś więcej niż 
chwilową nieuwagą lub zmęczeniem, o czym świadczy stałe i systematyczne po
jawianie się ich, a nie błędy produkcji językowej, sprowadzające się do pomyłek 
czy przejęzyczeń (P. Corder, za Komorowską, 1980: 98).

Na ogół uznaje się, że transfer negatywny przejawia się popełnianiem błędów 
w języku docelowym na zasadzie przenoszenia nań wzorców z języka ojczystego. 
„Interferencja jest to hamujące (opóźnia mówienie) i zniekształcające (powoduje 
błędy językowe) działanie ojczystych nawyków mownych na kształtowane nawyki 
mowne w języku obcym, którego rezultat stanowi odchylenie od norm danego 
języka obcego we wszystkich jego systemach” (L. Grochowski, 1979: 567).

Przyswajanie nowego języka w warunkach naturalnych albo w ogóle bardzo 
dobra znajomość języka obcego powoduje także kierunek odwrotny. Ta dwukie- 
runkowość została uwzględniona przez E. Łuczyńskiego i J. Mackiewicz (1999: 
89): „A kiedy ludzie posługują się obok swego języka ojczystego jakimś językiem 
obcym, to - mówiąc językiem ojczystym - przenoszą do niego pewne zwyczaje 
językowe tego języka obcego (i odwrotnie - ucząc się języka obcego, przenosimy 
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do niego rodzime zwyczaje językowe). Zjawisko to nazywa się interferencją. 
Interferencja, inaczej mówiąc, polega na przenoszeniu wzorów i elementów jakie
goś systemu językowego do systemu innego”. Podobnie twierdzą M.L. Albert, 
L.K. Obier (1978: 245), podkreślając także występowanie interferencji na różnych 
poziomach językowych: „Interférence occurs differently at different linguistic 
levels and may even affect different word classes differently. Interférence may be 
unidirectional between two languages or may be asymmetrical, influencing one 
language in one way and the other in different way”.

Sądzi się, że transfer występuje wtedy, gdy dwa języki są dostatecznie do siebie 
zbliżone (genetycznie bliskie). M. Warchoł-Schlottmann (1994) uważa, że wów
czas następuje transfer pozytywny, a negatywny (interferencja) - gdy dwa języki są 
różne. Podobnego zdania w tej ostatniej kwestii jest J. Arabski (1980), który twier
dzi, że między językami typologicznie odległymi nie znajduje się wiele punktów 
odniesienia, więc transfer negatywny występuje wtedy rzadko. Nie wydaje się to 
jednak takie oczywiste. Jeśli na przykład Polak uczy się języka rosyjskiego, to 
z jednej strony nastąpi transfer pozytywny, bo będzie mu łatwo opanować pewne 
podobne struktury, np. deklinację rzeczowników, rodzaje, liczbę mnogą itd., ale 
z drugiej strony będzie stosował swoje nawyki językowe w wymowie, akcencie 
i intonacji, słownictwie czy składni, co zaowocuje występowaniem błędów. Praw
dą jest, że języków zbliżonych genetycznie uczy się łatwiej, ale nie zawsze efek
tywniej, natomiast nie jest prawdziwe twierdzenie, że między językami od siebie 
oddalonymi nie ma transferu - zawsze będzie istniał w dziedzinie fonetyki, 
a pojawia się także i w innych dziedzinach, m.in. pod postacią unikania stosowania 
tych reguł nowego języka, które w języku ojczystym nie występują.

Przypomnienia i podkreślenia wart jest fakt, że u dzieci, które język przyswaja
ją, interferencja prawie w ogóle nie występuje, natomiast pojawia się podczas pro
cesu uczenia się: „Fakt, że ucząc się J2, dziecko włada już J|, ma niewątpliwy 
wpływ na proces uczenia się. Stwierdzono bowiem istnienie interferencji, warun
kujących nie tylko opanowanie wymowy (dziecko źle słyszy obce dźwięki, utoż
samiając je z dźwiękami J| i w rezultacie źle je produkuje), lecz także gramatyki 
i słownictwa” (W. Miodunka, 1990 a: 138).

2. Zapożyczenia i kalki językowe

W Encyklopedii językoznawstwa ogólnego (1999: 668) zapożyczenie języko
we6 określa się jako „Element przejęty z obcego jęz. Najczęściej jest nim wyraz 
(...), rzadziej prefiks lub sufiks”. H. Dulay, M. Burt, S. Krashen (1982: 114) piszą, 

6 Jest to bardzo szeroki temat, który potraktowany zostanie tutaj jedynie w zarysie, gdyż chodzi 
przede wszystkim o naszkicowanie rezultatu kontaktów między językami, wyjaśnienie ich i porówna
nie. Zob. m.in. M.T. Michniewska (1991). B. Szydlowska-Ceglowa(1992). E. Sękowska (1994).
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że zapożyczenie polega na wcielaniu do jakiegoś języka materiału językowego 
pochodzącego z innego języka.

Definicja zapożyczenia, według A. Szulca (1994: 237), brzmi: „Forma języko
wa (...) przejęta z innego języka. W zależności od stopnia upodobnienia (integracji 
do języka rodzimego) rozróżniamy: (a) nie zintegrowane lub tylko częściowo 
upodobnione wyrazy obce (...) oraz (b) wyrazy przyswojone”.

Powyższy podział obrazuje etapy zapożyczania: „(...) każda pożyczka na po
czątku ma charakter cytatu, a następnie na ogół dochodzi do adaptacji na czterech 
poziomach: graficznym, fonologicznym, morfologicznym i semantycznym, co 
obrazuje w jaki sposób zapożyczenie podporządkowuje się strukturze języka zapo
życzającego” (E. Mańczak-Wohlfeld, 1994: 9-10). Uściślenia wymaga terminolo
gia, tzn. niezintegrowane lub częściowo upodobnione obce wyrazy - to cytaty lub 
zapożyczenia nieprzyswojone. Można więc zdefiniować cytaty jako obce, wtrącane 
w tekst języka zapożyczającego wyrazy. Są one łatwo zauważalne, gdyż pojawiają 
się w niezmienionej, nieprzyswojonej formie, a więc brzmią obco; bywają zazna
czone odpowiednią intonacją (w piśmie np. cudzysłowem). Są jednak często przy
stosowywane pod względem wymowy. Zdarza się więc, że takie słowa nie są zro
zumiałe dla użytkowników języka, z którego są cytowane.

E. Sękowska (1994: 70-71) proponuje podział cytatów na trzy grupy, zwracając 
uwagę na fakt, że granice między wydzielonymi grupami nie zawsze są wyraźne 
(dotyczy to wprawdzie języka zbiorowości polonijnych, ale ukazuje złożoność tego 
zjawiska):

a) Cytaty motywowane desygnatowo, które oznaczają nazwy nowych realiów, 
pojęć i zjawisk niemających odpowiedników w języku zapożyczającym lub idio- 
lekcie emigranta. Należą tu m.in. nazwy własne urzędów, instytucji, firm, sklepów 
itp.

b) Cytaty motywowane kulturowo, które oznaczają wyrazy i połączenia wyra
zowe dotyczące nowej przestrzeni kulturowej, a więc nazywające zachowania, 
zwyczaje, rozrywki, nazwy uroczystości, świąt, imprez rodzinnych i towarzyskich. 
Cytaty z tej grupy oddają koloryt kraju osiedlenia, jego odrębność i swoistość. 
Próby ich przetłumaczenia nie odzwierciedlają ich niuansów znaczeniowych.

c) Cytaty motywowane stylistycznie (tekstowo), które obejmują wykrzykniki, 
partykuły, utarte wyrażenia oraz przekleństwa i wulgaryzmy.

Większość zapożyczeń można określić jako pożyczki przyswojone, zapożycze
nia zintegrowane lub integracje. Zazwyczaj są one tak dobrze zaadaptowane do 
danego języka, że większość społeczeństwa nie odczuwa ich jako obce (obcego 
pochodzenia). D. Shaffer (1978) uważa integrację za „natywizowaną i akceptowa
ną transferencję”, a według E. Haugena (za D. Shafferem, 1978: 265): „(...) inte
gration constitutes interlingual impact only in a historical sense. In other words, 
integration (known otherwise as borrowing) amounts to transference that is gene
rally accepted as an integral part now of a given language, a language that over 
time has changed through contact”. (Por. też G. Valdes-Fallis, 1978: 5-6). 
E. Sękowska (1994) zapożyczenia, o których mowa, nazywa całkowicie przyswo
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jonymi. Według autorki, są to wyrazy mające zarówno fonetykę zgodną z wymo
gami języka zapożyczającego (pisze o języku polskim), jak i podlegające jego sys
temowi fleksyjnemu; najczęściej są zapożyczeniami historycznymi, należącymi już 
do danego systemu leksykalnego. Według E. Sękowskiej (op.cit.) między zapoży
czeniami nieprzyswojonymi a przyswojonymi są jeszcze zapożyczenia częściowo 
przyswojone. Wydaje się słuszne i celowe wyodrębnienie takiego pośredniego eta
pu przenikania obcych słów do języka. Autorka podaje jeszcze bardziej szczegó
łowe podziały na wyrazy adaptowane proste i złożone.

Czym różni się interferencja od zapożyczenia, jeśli w obydwu przypadkach 
chodzi o przenoszenie pewnych elementów z jednego języka do drugiego? Dość 
wyczerpującą odpowiedź na to pytanie daje J. Czochralski (1979 a: 524-525):

Po pierwsze: w przypadku zapożyczeń chodzi o przenoszenie materiału języ
kowego z języka obcego na grunt języka ojczystego, a przypadku interferencji - 
odwrotnie.

Po drugie: zapożyczanie prowadzi do wzbogacenia języka ojczystego, 
a proces interferencji powoduje niewłaściwe użycie języka obcego.

Po trzecie: proces zapożyczania jest świadomie podjętą decyzją, gdy tymcza
sem interferencja przebiega nieświadomie, automatycznie.

Po czwarte: zapożyczone słownictwo jest akceptowane i używane przez całą 
wspólnotę językową, stając się zjawiskiem społecznym, natomiast „przeniesienie 
jakiegoś elementu z języka ojczystego na grunt języka obcego w żadnym wypadku 
nie zostaje zaakceptowane przez wspólnotę językową posługującą się danym języ
kiem. Zostaje przez nią raczej zdecydowanie odrzucone i uznane albo za pogwał
cenie normy jej umiłowanego języka ojczystego, albo za wynik niedostatecznej 
znajomości tego języka”.

Te, dość trafnie określone, różnice wymagają jednak wyjaśnień, na przykład 
w punkcie pierwszym należałoby sprecyzować kierunek działania interferencji, 
ponieważ - jak już zostało pokazane - nie zawsze przenosi się materiał językowy 
z języka ojczystego na grunt języka docelowego. Poza tym stwierdzenie, że proces 
pożyczania słów - w punkcie trzecim - jest „świadomie podjętą decyzją” wydaje 
się zbyt radykalne, gdyż na ogół jest to bardzo długi proces, który na początku 
najczęściej też napotyka opory ze strony części użytkowników języka. 
J. Czochralski w dalszym ciągu pisze: „Zapożyczenie jest procesem diachronicz- 
nym, interferencja zjawiskiem synchronicznym. Interferencja zachodzi w konkret
nych, indywidualnych aktach komunikacji językowej; zapożyczenie jest natomiast 
procesem socjalnym. Poprzez zapożyczenie wytwarza się w systemie języka zapo
życzającego pewna nowa trwała sytuacja; interferencja natomiast jest zjawiskiem 
chwilowym, które nie wywiera żadnego bezpośredniego wpływu na system, na 
który właśnie oddziałuje. Interferencja może być jednak ewentualnym punktem 
wyjścia dla powstania zapożyczenia. Może to mieć miejsce wtedy, gdy wielu 
członków danej wspólnoty językowej popełnia pod wpływem innego systemu ję
zykowego ciągle te same błędy interferencyjne” (1979 a: 540-541).
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W przeciwieństwie do interferencji ogromna ilość zapożyczeń, to wyrazy po
trzebne językowi. „Z przyczyn najoczywistszych potrzebne są wyrazy nazywające 
nowe, nieznane przedmioty i pojęcia” (B. Walczak, 1987: 48). Mowa o wyrazach 
„nieodzownych”, czyli takich, które pojawiają się w pewnym języku, na przykład, 
wraz z jakąś nowością techniczną i nie ma w innych językach słowa, które mogło
by funkcjonować jako tłumaczenie lub ich zgrabne określenie. Takim słowem stał 
się np. „sputnik” czy „radar”. Między interferencją a zapożyczeniami (mowa 
o zapożyczeniach przyswojonych czy „zintegrowanych”) zachodzi też bardzo waż
na różnica: zjawisko pierwsze jest niezgodne ze współczesnymi normami języko
wymi, drugie natomiast stanowi z nimi harmoniczny związek (E. Haugen, za 
D. Shafferem, 1978: 265).

Kalka7 językowa w Encyklopedii językoznawstwa ogólnego (1999: 284) została 
określona jako „Wyraz lub wyrażenie utworzone za pomocą rodzimych elementów 
jęz. według wzoru semantycznego jęz. obcego. Rozróżnia się zwykle 
k. leksykalne (wyrazowe i frazeologiczne), które są swego rodzaju dokładnymi 
tłumaczeniami obcych wzorów leksykalnych (...), oraz gramatyczne (...). Kalki 
leksykalne można podzielić na wyrazowe (jak listonosz) i frazeologiczne (jak za
bijać czas)”.

7 U B. Szydiowskiej-Ccglowej (1992) - ’zapożyczenia semantyczne’. ;i u E. Sękowskiej (1994) - 
’repliki słowotwórcze’.

Według A. Szulca (1994: 104) definicja kalki językowej brzmi: „Forma języ
kowa, będąca mniej lub więcej dokładnym strukturalnym lub semantycznym od
wzorowaniem odpowiedniej formy w innym języku, np. poi. piłka nożna: ang. 
foot-ball (...). Kalki językowe są rezultatem bezpośrednich lub pośrednich (np. 
dokonywanych przez pismo) kontaktów językowych”.

Kalki uważane są za ukryte anglicyzmy, germanizmy czy rusycyzmy. Stanowią 
one dosłowne tłumaczenie wyrazów i zwrotów z danego języka np. na polski. Po
nieważ ich zewnętrzna szata jest rodzima - sprawiają wrażenie wyrazów swoj
skich. „(...) trzeba dobrej znajomości własnego języka, by sobie uświadomić, że 
pod tą swojską szatą zewnętrzną kryją się obce wzory budowy, czyli obce prawa 
gramatyczne. Na co dzień prawie nikt sobie tego nie uświadamia - i właśnie dlate
go użytkownikom języka się wydaje, iż lepiej strzegą czystości swego języka, kie
dy kalkują, tłumaczą obce wyrazy, a nie przejmują ich w oryginalnej, obcej posta
ci” (B. Walczak, 1987: 29).

3. Przełączanie kodów (codę switching)

Zjawisko to jest najszersze z wszystkich trzech należących do melanżu języko
wego. Jest to aktywny i kreatywny proces włączania materiału z obydwu języków, 
którymi włada dana osoba, w akcie komunikacji. Polega na szybkim 'przeskakiwa- 
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niu’ z języka na język, co uwidocznia się w zmianie słowa, wypowiedzenia albo 
całego zdania. „In other words, when bilingual speakers of English and Spanish are 
speaking Spanish and introduce a word, phrase, clause, or sentence that is recogni
zably English (in both pronunciation and form), they are said to have code
switched into English” (G. Valdes-Fallis, 1978: 1). Autorka uściśla dalej, że przez 
przełączanie kodów rozumie się wtrącanie słów (wypowiedzeń, zdań) z danego 
języka w niezmienionej (oryginalnej) formie oraz wymawianie ich jak native spea
ker. Jest to ważne stwierdzenie, gdyż wyraźne rozgraniczenie systemów fonema- 
tycznych w obu językach jest właśnie cechą odróżniającą to zjawisko od zapożyczeń.

C. Hagege (1996: 239-240), omawiając różnicę między przełączaniem kodów 
a interferencją, podkreśla, że zjawisko pierwsze często jest świadome, gdy tymcza
sem drugie, będące wyrazem niekompletnego opanowania języka drugiego, polega 
na bezwiednym krzyżowaniu dwóch języków. Według autora, interferencja zmie
rza do prawdziwej integracji poprzez zapożyczanie z języka drugiego słów, które 
zwykle w rezultacie są traktowane według tych samych reguł, jakie są stosowane 
w języku wyjściowym - zarówno pod względem struktury morfologicznej, jak 
i składniowej. W przypadku zmiany kodów - przeciwnie: niektóre wyrazy lub gru
py wyrazów podlegają regułom jednego języka, a inne - drugiego, co nie prze
szkadza rozmówcom, przyzwyczajonym do komunikowania się poprzez zmianę 
kodów, we wzajemnym rozumieniu się; rozróżniają oni doskonale obydwa kody - 
będąc świadomymi lub nie momentu - kiedy następuje przeskok z jednego na drugi.

Przełączanie kodów zachodzi prawie wyłącznie w czasie nieformalnych kon
wersacji, a bardzo rzadko w piśmie, gdzie z kolei zdarzają się zapożyczenia. „In
formal speech (...) is often delivered more rapidly with less concern for suitable 
phrasing and word choice such as would be allowed by grater time in preparing 
a written text or as might be required by speaking in a formal situation, where one 
may speak slower as he weights his words for effect” (D. Shaffer, 1978: 267).

Jednym z powodów przełączania kodów jest przykładanie mniejszej wagi do 
poprawności i czystości języka w mowie. Najczęściej jednak wynika to z niedo
statecznej znajomości języka ojczystego i / lub docelowego. Na emigracji, po 
upływie pewnego czasu, zaczyna brakować słów i zwrotów w języku pierwszym 
(jest to bilingwizm recesywny - J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 200), więc włącza się 
obce - zwłaszcza gdy są one nowe, tzn. bez znanego odpowiednika w języku oj
czystym, lub wcześniej nieznane, czyli nazywające rzeczy lub zjawiska nowej rze
czywistości. Podobnie - słaba lub niedostateczna znajomość języka docelowego 
oraz niemożność lub nieumiejętność ‘przetłumaczenia’ tego, co się chce powie
dzieć, powoduje przełączanie się na język znany, czyli ojczysty. Jako inne powody 
stosowania przełączania kodów F. Grosjean (1982: 204) wymienia8:

8 Mowa jest tam przede wszystkim o dzieciach, ale te trafnie uchwycone powody, wydają się 
wspólne dla wszystkich, bez względu na wiek. Więcej i bardziej ogólnie zebrane powody - zob. 
s. 152. Są wśród nich np.: używanie przełączania kodu jako swoistego „wypełniacza", gdy się cytuje 
kogoś, w celu kontynuacji wcześniej używanego języka, w pewnych stanach emocjonalnych itd. Por. 
teżG. Valdćs-Fallis. 1978.
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1) chęć wyjaśnienia, rozwiania wątpliwości poprzez użycie właściwego (odpo
wiedniego) i znanego, zdaniem użytkownika języka, słowa lub zwrotu w języku 
bardziej znanym lub lepiej czy dokładniej wyrażającym daną myśl (rzecz, zjawi
sko);

2) potrzebę podkreślenia wagi jakiejś informacji lub instrukcji poprzez wypo
wiedzenie jej w J?, a potem powtórzenie (wzmocnienie) w Ji;

3) próbę przyciągnięcia uwagi rozmówcy poprzez dodanie jakiegoś słowa lub 
zwrotu w innym języku, niż używanym w konwersacji (pełni to podobną funkcję 
jak nawiązanie kontaktu wzrokowego, podniesienie głosu czy dotknięcie rozmów
cy);

4) chęć zaznaczenia swojego pochodzenia, przynależności do danej grupy et
nicznej.

W dwóch pierwszych przypadkach może pojawić się tzw. tłumaczenie sponta
niczne (traduction spontanée): „un équivalent de traduction est donné comme un 
synonyme (...)” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 79). Chodzi więc o użycie wyrazu 
lub zwrotu w obu językach (w jednym z nich następuje tłumaczenie ‘synonimicz- 
ne’) w celu uzyskania pewności jasnego wyrażania się, bycia dokładnie zrozumia
nym, podkreślenia tego, co się mówi9. Zjawisko to jest charakterystyczne dla osób, 
które niedostatecznie opanowały język docelowy lub zaczynają mieć kłopoty 
z językiem ojczystym, ale zależy im na poprawnej komunikacji. Może się też zda
rzać, że dana osoba jest świadoma słabych i mocnych stron obu języków i celowo 
wykorzystuje ich zalety, przeskakując z jednego na drugi, aby jej wypowiedź była 
precyzyjna.

’ W podobnym znaczeniu użyty został termin ‘zapożyczenie kreatywne’ (creative borrowing). 
Zob. H. Dulay. M. Burth. S. Krashen. 1982: 114.

10 Mowa o języku polonijnym. Por. B. Szydlowska-Ceglowa. 1987: 107.

Wymieniony powyżej punkt czwarty ma swój odpowiednik będący jego od
wrotnością-jest to próba zaznaczenia przynależności do społeczeństwa przyjmu
jącego, używającego języka o wyższym prestiżu. Ma to na celu symboliczne pod
niesienie swojego statusu jako cudzoziemca (imigranta), własnego morale, a często 
pochwalenie się przed rozmówcą znajomością nowego języka. „Czasem jednak nie 
można oprzeć się wrażeniu, iż mieszanie języków ma charakter opacznie pojętego 
snobizmu, demonstracyjny - własnej dwujęzyczności albo manifestacji już takiego 
zintegrowania z niemieckim środowiskiem, takiego zespolenia językowego, że 
inaczej mówić niepodobna lub nie wypada” (M. Warchoł-Schlottmann, 1994: 204).

Innym powodem przełączania kodów może być „chęć wykluczenia kogoś 
z konwersacji” (F. Grosjean, 1982: 152). Jest to całkowicie świadomy i zaplano
wany zabieg.

Zwykło się uważać, że to osoby o niższym wykształceniu i statusie społecznym 
są głównymi użytkownikami „mieszanki językowej” l0, że wystrzegają się jej inte
ligenci, ludzie o wyższym stopniu świadomości językowej. M. Warchoł- 
-Schlottmann (1994) na podstawie swoich badan konstatuje, że opinia ta się nie 
potwierdza.
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To przełączanie kodów, o którym dotychczas była mowa, można nazwać frag
mentarycznym, gdyż polega ono na naprzemiennym używaniu dwóch języków, 
lecz w krótkich fragmentach (porcjach). Dotyczy też sporadycznie wtrącanych 
słów, idiomów czy zdań. Może być całkiem świadome i stosowane z rozmysłem 
albo nieświadome i niezamierzone, używane przez osoby bardzo dobrze znające 
język ojczysty i docelowy lub przez tych, których znajomość obu języków (lub 
tylko jednego) określa się jako słabą, a nawet niedostateczną.

Drugi, rzadszy typ przełączania kodów, można określić mianem całościowy. 
Polega na naprzemiennym mówieniu dwoma językami w dużych partiach. Może to 
wyglądać, jak tłumaczenie obszernych fragmentów lub faktycznie nim jest. Ma to 
miejsce wtedy, gdy jakaś osoba zna kilka obcych języków i tłumaczy np. 
z angielskiego na polski i jednocześnie (naprzemiennie) na hiszpański. System taki 
stosują dzieci wychowywane w dwujęzycznych rodzinach: do ojca zwracają się 
w jednym języku, a do matki w drugim (lub do rodziców i dziadków), wypowia
dając się całkowicie, tzn. nie posiłkując się innym językiem. Całościowe przełą
czanie kodów jest nie tylko stosowane rzadziej, ale i wyłącznie przez osoby posia
dające bardzo wysoki poziom kompetencji w obydwu językach - adekwatny do 
wieku.

Terminologia, przy której pozostanę: fragmentaryczne przełączanie kodów 
i całościowe przełączanie kodów przystaje do podanej przez Ch. Deprez (1994: 
55-59): mieszanie języków (langues melées) i alternacja języków (langues al
ternées)" . W pierwszym przypadku chodzi o mówienie dwoma językami w tym 
samym czasie. „Chaque locuteur à tout moment peut passer d’une langue à l’autre, 
dans une conversation avec une même personne, sur le même thème” (Ch. Deprez, 
1994: 57), np. „But I want you continue l’histoire jusqu’au bout, the same, you 
see”. Natomiast zjawisko drugie opiera się na zasadzie Jedna osoba - jeden ję
zyk”. „C’est une situation relativement fréquente: les parents parlent leur langue 
maternelle entre eux et avec leurs enfants, ceux-ci leur parlent et se parlent en fran
çais. On a une coupure très nette entre les usages des deux generations” (op.cit.: 
55). Autorka przytacza wyniki badań, z których wynika , że mieszanie jeżyków jest 
o wiele częstsze niż ich zmiana (alternacja). Na 300 badanych - 19% rodzin deka- 
larowało sytuację drugą, a 58% - pierwszą (o pozostałych nie wspomina się).

J.F. Hamers i M. Blanc rozróżniają dwa typy przełączania kodów: „Code Alter
ne du Bilingue” - CAB oraz „Alternance de Code d’incompétence” - ACI. Pierw- * 

11 Autorka sama określa termin ’mieszanie’ jako nieprecyzyjny, niejasny. O "mieszaniu’ kodów 
(melange de codes, code mixing) i ’alternacji’ (przełączaniu) kodów (1'alternance de codes, code
switching) piszą J.F. Hamers i M. Blanc (1983), zaznaczając jednakże, że niektóre przypadki niełatwo 
zaklasyfikować do jednej czy drugiej kategorii. Zob. też M. Warchol-Schlottmann (1994: 193). która 
naświetla różnicę między tymi terminami jako: code switching - to używanie w wypowiedzi w okre
ślonym języku wyrazów i wyrażeń z innego języka, niezintegrowanych, nieadaptowanych grama
tycznie i morfologicznie, więc w postaci oryginalnej; code mixing natomiast polega na wplataniu 
w wypowiedź jednojęzyczną słów obcojęzycznych, przystosowanych syntaktycznie i morfologicznie 
do języka podstawowego.
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szy jest wyrazem kompetencji bilingwalnej, drugi zaś - wynikiem jej braku. Jako 
przykład CAB podają naprzemienne używanie dwóch kodów przez dzieci 
w rodzinach dwujęzycznych; twierdzą, że ACI jest charakterystyczny w pewnych 
populacjach imigrantów, którzy posiadają ograniczoną kompetencję w języku do
celowym, co jednak pozwala im funkcjonować w nowej społeczności, ale muszą 
się ciągle posiłkować językiem ojczystym, choć zdarza się też odwrotnie.

Trzeba jeszcze wspomnieć o przypadku specyficznego przełączania kodów na 
zasadzie zabaw językowych12. Stosują je bardzo często dzieci, które lubią też ba
wić się językiem ojczystym, tworząc rymowanki, „swój” język, szyfry językowe 
itp. Znając dwa języki, mieszają je celowo, żeby było śmiesznie, żeby zadziwić, 
a nawet zaszokować rozmówcę. Nie tylko je zresztą mieszają, ale i zniekształcają 
słowa, przekręcają, tłumaczą dosłownie z języka na język, czego wynikiem są 
‘twory’ - często bezsensowne w treści lub wymowie. Używają też ‘mowy cudzo
ziemskiej’ {foreigner talk) dla zabawy (czasem przedrzeźniając sposób mówienia 
swoich rodziców czy dziadków). Nieraz całe rodziny stosują okazjonalnie ten typ 
zabawy, ale osoby biorące w niej udział są tego absolutnie świadome; są też 
w stanie całkowicie oddzielić oba kody i wyrażać się precyzyjnie w każdym z nich 
z osobna.

12,.(...) the child may play language games with himself which involve repeating the same type of 
sentence perhaps with minimal alternations, and that this does resemble some productive exercises in 
language teaching”. D. Byrne. 1980: 34; por. F. Grosjean, 1982. J.F. Hamers. M. Blanc. 1983.

Osoby jednojęzyczne mają zwykle negatywny stosunek do przełączania kodów 
(F. Grosjean, 1982: 146), uznając je za pozbawioną gramatyki mieszankę dwóch 
języków, rodzaj żargonu, który jest obrazą dla użytkowników danego języka (języ
ków). Czasem ów ‘żargon’ otrzymuje pejoratywne określenie, np. franglais, czyli 
mieszanka francuskiego i angielskiego, tex-mex, który jest mieszanką angielskiego 
i hiszpańskiego na południowym zachodzie USA, czy hinglish - hindi i angielski 
lub spanglish - hiszpański i angielski. Ci, którzy nadmiernie stosują przełączanie 
kodów, uznawani są często za osoby nieznające żadnego z tych języków na tyle 
dobrze, aby móc swobodnie konwersować, za osoby ‘półjęzyczne’, a nawet za 
‘bezjęzyczne’. Negatywny stosunek do przełączania kodów mają często sami go 
stosujący - twierdzą, że odczuwają zawstydzenie i uważają to za wynik lenistwa, 
a nawet za coś, co może być niebezpieczne, jeśli staje się zbyt powszechne (por.
K. Serejska Olszer, 2001 ).

Stwierdza się, że niektóre osoby dwujęzyczne nigdy nie przełączają kodów, 
a wiele wstrzymuje się od tego w kontaktach z osobami mniej znanymi i w roz
mowach formalnych, a zwłaszcza dokumentowanych (np. nagrywanych) - o czym 
pisze M. Warchoł-Schlottmann (1994: 195), a także wobec tych, o których wiedzą, 
że stosują rygorystyczne reguły językowe, a więc przede wszystkim wobec na
uczycieli i rodziców.

Niektórzy badacze uważają przełączanie kodów za przejaw dwujęzyczności, za 
pozytywny aspekt kompetencji bilingwalnej, na przykład F. Grosjean (1982: 320) 
przytacza słowa S. Poplack (1979): „Code-switching is a verbal skill requiring 
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a large degree of competence in more than one language, rather than a defect ari
sing from insufficient knowledge of one or the other”. Trzeba uznać, że komunika
cja polegająca na przełączaniu kodów może być pełnowartościowa, ale pod warun
kiem, że uczestnicy rozmowy są w stanie operować takim samym systemem poro
zumiewania się. Następuje wtedy wzajemne zrozumienie w przekazie i odbiorze 
informacji. Na pewno jest ono szybsze, niż w przypadku oddzielania dwóch języ
ków na siłę lub prób tłumaczenia obcojęzycznych wyrażeń w sposób opisowy.

4. Interjęzyk

Badanie problemu pojawiania się błędów językowych w czasie procesu opano
wywania języka docelowego doprowadziło do wniosku, że istnieją takie błędy, 
które nie różnią się zbytnio od siebie, mimo że są popełniane przez uczących się 
pochodzących z różnych krajów, a więc niezależnie od języka ojczystego. Opisał je 
J. Richards (1971 )'\ stwierdzając, między innymi, że: „(...) elles [erreurs - przyp.
E.L.]  sont causées par des surgénéralisations, par l’ignorance des limites de ces 
règles, par une application incomplète de toutes les règles nécessaires ou encore 
par le dévelopement de concept erronés” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 361). 
M. Warchoł-Schlottmann (1994: 32) zwraca uwagę na fakt, że każdy wariant języ
kowy uczącego się, nawet szczątkowy, w najbardziej podstawowej formie, oprócz 
komponentów zmiennych posiada pewną wewnętrzną systematykę. Dlatego nie 
można jednoznacznie przyszeregować funkcji jakiegoś słowa lub jakiejś konstruk
cji tego wariantu, funkcji ich odpowiedników w języku docelowym.

Gdy zaczęto zajmować się zjawiskiem występowania błędów, stwierdzono, że 
w toku procesu opanowywania J2 uczący się posługują się pewnego rodzaju ‘dia
lektem’, który jest swoistą mieszaniną dialektów, nazwaną przez L. Selinkera13 14 
(1972) interjęzykiem (interlanguage). Jest to inna, mocno uproszczona, wersja 
(odmiana) języka docelowego, nastawiona na przekazywanie informacji, charakte
ryzująca się własną gramatyką, znacznie odbiegającą od tej właściwej dla J2. Re
guły stosowane w interjęzyku składają się z trzech typów:15 z reguł języka ojczy
stego, języka obcego oraz reguł przynależnych wyłącznie danej osobie.

13 Zob. m.in. J. Arabski. 1985: 27; H. Komorowska. 1980: 98; J.F Hamers. M. Blanc, 1983: 361.
14 Zob. m.in. J. Arabski, 1985: 28; H. Komorowska, 1980; 99; J.F. Hamers. M. Blanc. 1983; uży

wa się też określenia 'dialekt idiosynkratyczny’.
15 Zob. H. Komorowska. 1980: 98. Według J.F. Hamers i M. Blanc (1983: 362); z języka ojczy

stego, już nabytej znajomości jd oraz kognitywnego procesu umożliwiającego akwizycję J2. Por. też 
Ch. Deprez, 1994.

W terminologii polskiej zjawisko to bywa nazywane językiem pośrednim 
(A. Szulc, 1994: 100): „Oznacza on typ kompetencji językowej ucznia, będącej 
wypadkową kompetencji w języku ojczystym i docelowym”. Interjęzyk jest bardziej 
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charakteiystyczny w początkowej fazie procesu opanowywania języka obcego / dru
giego i na ogół ewoluuje w kierunku poprawnego użycia nowego języka. Można go 
określić nie tylko jako dialekt pośredni między J| a L, ale i stadium pośrednie między 
kolejnymi etapami w opanowywaniu języka docelowego. Stąd kompetencję użyt
kownika owego ‘dialektu’ nazywa się kompetencją przejściową. Zauważa się, że 
dzieci i młodzież używają go krócej niż dorośli. Ciekawostką jest występowanie tego 
zjawiska nie tylko w mowie, ale i piśmie (Ch. Deprez, 1994: 159).

Czasem jednak pojawia się tendencja do trwałego utrzymywania pewnych (tzn. 
niepoprawnych) reguł interjęzyka, które - nazywane „skamieliną” - nie ustępują 
nawet po wykonaniu specjalnych ćwiczeń czy objaśnieniach nauczyciela 
(H. Komorowska, 1980). Wtedy ten specyficzny wariant językowy może nosić 
znamionapidginu (o czym będzie mowa w następnym rozdziale).

Z pojęciem interjęzyka i interjęzyka ze znamionami pidginu wiąże się problem 
zamrożonej kompetencji (frozen competence), nazywany też fosylizacją (fossili- 
sation). Również ten termin został wprowadzony przez L. Selinkera (1972, za
F. Grosjeanem, 1982: 295). Jest to zjawisko dość powszechne, a charakteryzuje się 
tym, że uczący się Jj osiąga pewien poziom jego znajomości - wystarczający, aby 
funkcjonować w danej społeczności, lecz mimo sprzyjających warunków natural
nych nie posuwa się w językowym rozwoju:16 „No matter how much input and no 
matter in what form the input is provided, the learner does not learn” (R. Ellis, 
1985: 11). G. Nickel (2002: 16) określa fosylizację jako swego rodzaju effect plate
au. Jest nim osiągnięcie pewnego poziomu komunikatywności i zmniejszanie się 
motywacji do dalszej nauki. Według R. Gardnera i W. Lamberta (1972, za F. Gro
sjeanem, 1982: 295), chodzi o tu motywację instrumentalną, ponieważ gdy uczący 
się kierują się motywacją integracyjną, zazwyczaj osiągają znacząco wyższy sto
pień kompetencji wjęzyku docelowym. Jednak prawdopodobnie najczęstszą przy
czyną jest przyzwyczajenie i brak bodźców, aby ten stan (tj. osiągnięcie ‘wystar
czającego’ stopnia znajomości języka docelowego) zmienić. Prowadzi to do jego 
stabilizacji, więc w efekcie staje się permanentny: „An entirely fossilized interlan
guage competence is a result of the speaker’s realization that he or she knows the 
language well enough to communicate. When this stage is reached, the person 
stops learning” (L. Seiinker, ibidem).

l0Zob. J. Arabski. 1985: 70-71.17. Grosjean. 1982: 294-295. M. Warchol-Schlottmann. 1994: 46.

Zdarza się, że kiedy kompetencja zatrzymuje się na poziomie zamrożonego in
terjęzyka w całej grupie osób porozumiewających się w ten sposób i akceptujących 
ten stan, powstaje jakby nowy dialekt. Nazwa jego zależy od użytkowników, np. 
M. Clyne (1972), relacjonując to zjawisko powszechnie występujące wśród Niem
ców osiadłych w Australii, nazywa je niemieckim angielskim, a E. Haugen (1953) 
w odniesieniu do Norwegów w Ameryce, używa nazwy norweski amerykański 
(F. Grosjean, 1982: 295).

G. Nickel (2000: 14) uważa, że o ile nauczyciele języka obcego nie są native 
speakerami, to sami posługują się interjęzykiem. Mogą oni - podobnie jak ucznio
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wie - stosować strategie upraszczające, co charakteryzuje język pośredni. Autor 
podkreśla, że na interjęzyk nie składają się same błędy, ale także w przeważającej 
ilościowo części elementy poprawne, które należy doceniać i motywować uczniów 
do dalszych wysiłków. „Niestety, cały czas w wielu szkołach na całym świecie 
główny nacisk kładzie się na negatywne, a nie pozytywne aspekty produkcji języ
kowej uczniów” (op.cit.'. 16). L. Newmark i D. Reibel (za Komorowską, 1980: 94) 
są zdania, że błędy powstają na skutej ignorancji uczącego się i że są dowodem na 
brak dostatecznej wiedzy językowej lub też określonej umiejętności językowej. 
Mimo że taki pogląd prowadzi do upraszczania tego skomplikowanego zagadnie
nia, jakim jest popełnianie błędów w czasie akwizycji języka docelowego, to nie 
można go całkowicie pominąć. Zarówno bowiem w uczeniu się, jak i nabywaniu 
nowego języka pojawia się element ignorancji, o czym wiedzą dobrze wszyscy 
nauczyciele. Przypuszczalnie jednak stanowi on mały procent w ogólnej liczbie 
popełnianych błędów, a na pewno jest niezwykle trudny do zbadania i analizowa
nia, stąd pogląd ten (o ile mi wiadomo) nie znalazł zwolenników ani chętnych do 
badania go. W każdym razie należy mieć na uwadze, że nie zawsze popełnianie 
błędów w procesie opanowywania J2 jest przejawem rodzącego się interjęzyka.

5. Języki mieszane: pidgin - sabir- języki kreolskie

Jeśli na skutek kontaktu dwa języki krzyżują się ze sobą, w wyniku czego po- 
wstąje nowy język, którego się nie da zaklasyfikować do żadnej rodziny, mamy do 
czynienia z językiem mieszanym. Według Encyklopedii językoznawstwa ogólnego 
(1999: 271): Język mieszany - to język powstały wskutek wzajemnych zapoży
czeń z dwóch lub więcej różnych języków w efekcie długich i bliskich kontaktów 
grup etnicznych. Przykładem są tu języki kreolskie, pidginy, sabiry.

Pidgin - to język, który ma bardzo ograniczone słownictwo i uproszczoną gra
matykę. Pierwotnie było to skrzyżowanie języka angielskiego z chińskim lub języ
kami melanezyjskimi. Pidgin (nazwa ta ma być zniekształconą formą angielskiego 
słowa business) funkcjonował jako język handlowy, umożliwiający porozumiewa
nie się europejskich kupców z tubylczą ludnością Dalekiego Wschodu i Melanezji. 
The New Encyclopaedia Britannica podaje, że pidginy wywodzą się z etnocentry- 
zmu europejskiego, polegającego na tym, że Europejczycy uważali tubylców za 
intelektualnie gorszych, a siebie i swoje języki za lepsze. Tubylcy chwytali parę 
słów od kolonizatorów, próbując się z nimi komunikować. Ci odpowiadali im 
w podobny sposób, utwierdzając ich w przekonaniu, że mówią w ‘obcym’ języku.
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Sami dodawali też elementy języka miejscowego i w ten sposób powstawał język - 
mieszanka, który nie był pierwszym językiem żadnej ze stron17.

17 O pidginach i kreolach zob. tez: J.F. Hamers, M. Blanc. 1983, Dictionnaire des anglicismes. 
The New Oxford Dictionary of English. The Macquarie Dictionary. Petit Larousse Illustré, Diction
naire Hachette Encyclopédique Illustré. A. Szulc. 1994.

18 Por. J.F. Hamers. M. Blanc. 1983: 256. W. Klein. 1989: 47.

J.F. Hamers, M. Blanc (1983: 255) twierdzą, że aby narodził się pidgin, muszą 
być spełnione przynajmniej dwa warunki: „qu’il y ait contact entre deux ou plusieurs 
langues mutuellement inintelligibles et qu’il y ait un besoin d’intercompréliension 
dans une situation de communication transitoire ou limitée”. Jako trzecią cechę cha
rakterystyczną pidginu autorzy wymieniają dwustronność (bilateralnośćy. ponieważ 
pidginy są używane bądź między grupą dominującą i zdominowaną (na przykład 
między Europejczykami i niewolnikami), bądź, przede wszystkim, między użytkow
nikami języków tubylczych wzajemnie dla siebie niezrozumiałych, jak w przypadku 
czarnych niewolników.

J. Boutet (1997: 23) nazywa pidgin Językiem drugim ustabilizowanym”. Tak 
go określa: „Un pidgin se constitue par hybridation entre les languages du groupe 
dominé, dites clangues - substrats>, qui fournissent les structures morphosynta
xiques, et celle du groupe dominant, dite <langue - base>, qui fournit le lexique”18.

M. Warchoł-Schlottmann (1994: 33) wymienia dwa główne znaki rozpoznaw
cze pidginów:

1) Sposób, w jaki powstają i w jaki są używane. Pidginy służą dokładnie okre
ślonym, ograniczonym komunikacyjnym celom. Łączą, a w szczególnych warun
kach stabilizują ekstremalny dystans socjalny, np. między kolonialistami a ludno
ścią miejscową.

2) Poprzez swoją strukturę. Wykazują cechy obydwu języków wchodzących 
w kontakt, ale również takie, których nie posiada żaden z nich. Typowe znamiona 
strukturalne - to brak rozróżnienia rodzajów gramatycznych, wyrażanie stosunków 
czasowych, aspektowych i modalnych przez partykuły adwerbialne zamiast przez 
fleksję czasownika, użycie czasowników w formie bezokolicznikowej, przewaga 
zdań pojedynczych oraz ograniczony, ubogi słownik.

J.F. Hamers i M. Blanc (1983) za cechy charakterystyczne pidginu uważają: 
uproszczenie formy zewnętrznej, która może prowadzić do homofonii, redukcję 
funkcji i dziedzin użycia oraz redukcję formy wewnętrznej, polegającej na zawę
żeniu części mowy do rzeczownika i czasownika z dodatkiem kilku przymiotników 
i przysłówków, braku strony biernej oraz rozróżnienia rodzajów, liczb i czasów.

Mimo że pidginy to bardzo uproszczone języki, są kompletne, choć używane 
wyłącznie w mowie. Służą też określonym potrzebom - przede wszystkim han
dlowym.

Sabir - to również język mieszany powstały w rezultacie kontaktu dwóch lub 
więcej języków (rozwijał się przede wszystkim w portach). System językowy sabi- 
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ru'l) (nazwa pochodzi od saber (hiszp.) - ‘wiedzieć’) jest bardzo uproszczony, wła
ściwie sprowadza się do zaledwie kilu reguł i ich kombinacji, słownictwo ma ubo
gie i zredukowane do określonej dziedziny semantycznej - prawie zawsze dotyczą
cej handlu. Jest to rodzaj pidginu, ale mniej kompletny. J.F. Hamers i M. Blanc 
(1983) przestrzegają jednak przed myleniem sabiru i pidginu, uważają bowiem, że 
pierwszy, w odróżnieniu od drugiego, jest językiem jednostronnym (unilateral- 
nym); a więc nie występuje działanie odwrotne (reciproque). Innymi słowy, tylko 
jedna grupa stara się reprodukować język drugiej grupy. Początkowo termin ‘sabir’ 
był synonimem lingua franca10.

19 Bardzo podobna jest też grupa języków ..Beach - la - mer" (Beche - de mer). Zob. np. Ency
klopedia językoznawstwa ogólnego. 1999: 74; E. Czykwin. D. Misiejuk, 1998: 72.

20 Lingua franca - to język mieszany złożony z elementów języka włoskiego, hiszpańskiego, 
francuskiego i arabskiego z przewagą dwóch pierwszych. Służył głównie do celów handlowych. 
Posługiwano się nim w portach śródziemnomorskich do w. XIX (Encyklopedia językoznawstwa 
ogólnego, 1999: 338).

21 ..Parlés par des milions de locuteurs à travers le monde, les créoles sont des langues à part en
tière. Nés du besoin de communication dans des situations de contact entre locuteurs de langues 
mutuellement inintelligibles, les créoles se sont développés à partir des pidgins pour remplir toutes les 
fonctions du language, y compris la fonction de symbole de l’identité ethnique et rôle de lingua franca 
dans la planification linguistique. Aujourd’hui, les créoles continuent de se développer au contact de 
la langue-base et les situation où sont parlés les créoles constituent des laboratoirs vivants pour 
l’étude des langues au contact et de leur évolution" (J.F. Hamers. M. Blanc. 1983: 266-267). Por. też 
J. Boutet, 1997: 23.

Język kreolski można zdefiniować krótko: to pidgin, który stał się językiem oj
czystym jakiejś społeczności19 20 21. The New Encyclopaedia Britannica podaje: „Typi
cally, a creole arises when the speakers of one language become economically or 
politically dominant over speakers of another language or languages, particularly if 
the latter are illiterate. At first, a simplified or otherwise modified form of the lan
guage of the dominant group comes to be used for communication between mem
bers of the different groups. At this stage the communicating language is a lingua 
franca and, if simplified in its forms, a pidgin, when the lingua franca becomes the 
standard or native language of a community, usually of the less dominant group, 
the language has become creole”.

Według J. Boutet (1997) „kreolizacja” następuje wtedy, gdy pidgin przez kilka 
pokoleń na skutek nowych funkcji socjalnych zmienia się, jego struktury są coraz 
bardziej złożone, aż wreszcie staje się pierwszym językiem w danej wspólnocie 
w pełnym tego słowa znaczeniu. „Soulignons que les créoles ne sont pas, comme 
les présentent certains stéréotypes, des formes bâtardes de language mais qu’ils 
sont, au contraire, des langues pleinement développées, même si certains n’ont pas 
encore été codifiés” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 259).

W rozważaniach nad dwujęzycznością najbardziej interesujący - spośród omó
wionych języków mieszanych - jest pidgin, ponieważ jego znamiona nosi interję- 
zyk. Niektórzy badacze, jak np. Schumann (1978) i Andersen (1979, za J.F. Ha
mers, M. Blanc, 1983: 256 i M. Warchoł-Schlottmann, 1994: 33) uważają proces 
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pidginizacji i akwizycji języka drugiego za analogiczne. Przeciw takiemu stanowi
sku występują J.F. Hamers i M. Blanc, proponując pozostawienie terminu interją- 
zyk dla procesu nabywania języka drugiego, zaś o pidginie mówić wtedy, gdy 
w kontakcie językowym pozostaje grupa dominująca i zdominowana. W celu 
uniknięcia wątpliwości wyjaśniają, że nawet jeśli imigranci stanowią grupę zdomi
nowaną, to nie są oni odcięci od społeczności dominującej - zwłaszcza językowo 
(jak to miało miejsce w przypadku niewolników): „(...) les travailleurs ont la possi
bilité d’utiliser les outputs linguistiques comme inputs, même s’ils les transfor
ment. Ensuite, leurs enfants vont à l’école où ils apprennent la langue-cible, qu’ils 
utilisent avec leurs pairs du pays d’accueil et entre eux, même s’il continuent de 
parler leur langue maternelle avec leur parents” (1983: 256).

Przyjmuję, że pidgin i interjęzyk mogą być tożsame tylko przez jakiś czas, a ich 
cechą wspólną pozostaje to, że ta mieszanka językowa dla żadnego rozmówcy nie 
stanowi języka ojczystego. Przykładem jest porozumiewanie się na terenie Austra
lii ‘dialektem’ wspólnym Polakowi, Czechowi i Włochowi w pracy, a w domu 
używanie języka wyjściowego; do załatwiania spraw służbowych i rozwiązywania 
problemów medycznych angażuje się dzieci pełniące rolę tłumaczy22. To porozu
miewanie się w miejscu pracy między robotnikami - cudzoziemcami a rdzennymi 
Australijczykami M. Clyne (1985: 80-81, 114-115) nazywa pidginem przemysło
wym {industrial pidgin) i łączy z tym zjawiskiem mową cudzoziemską (Joreigner 
talk), o której była już mowa. Jest to bardzo słuszne spostrzeżenie, bowiem mak
symalnemu uproszczeniu reguł gramatycznych towarzyszy zazwyczaj maksymalne 
uproszczenie wymowy oraz zwolnione tempo i głośniejsze mówienie. Nie sprzyja 
to w żadnym przypadku rozwojowi języka docelowego i może prowadzić do tego, 
że ten sposób komunikowania zatrzyma się na takim etapie23.

22 Tłumaczenie jest czasem nazywane piątą sprawnością i uważane za tę. której trzeba się uczyć - 
jak pisania lub czytania. Sądzi się, że nie jest ono umiejętnością wrodzoną. Tymczasem u dwujęzycz
nych dzieci bardzo często obserwuje się naturalny talent w tłumaczeniu - nawet przed czwartym 
rokiem życia. Dzieci są zdolne tłumaczyć sukcesywnie i symultanicznie, ustnie i pisemnie. Zob. 
F. Grosjean. 1982: 199-201.

2:1 O „polskim pidginie" zob. K. Serejska Olszcr, 2002: 143-147.

Omówione zjawiska łatwiej jest zdefiniować niż praktycznie dokonać przypo
rządkowania poszczególnych przypadków do właściwej kategorii. Często są mylo
ne ich nazwy, nie ma całkowitej zgodności w precyzyjnym ich określeniu, 
a w dodatku przy wnikliwej analizie tych zagadnień okazuje się, że pojawiają się 
różne ich klasyfikacje, podziały na podgrupy i niejednolite interpretacje. Świadczy 
to o złożoności tych zjawisk, co jest oczywiste, ale i o tym, że są one czymś „ży
wym”, tzn. - w pewnym sensie - niestabilnym i nie zawsze uchwytnym. Zależą od 
wielu czynników, punktów widzenia, opinii badaczy, języków będących 
w kontakcie i ich użytkowników.





Część IV

DWUJĘZYCZNOŚĆ

Il y a dans le monde beaucoup plus de locuteurs 
bilingues que de locuteurs monolingues'.

Dwujęzyczność, czyli bilingwizm, jest pojęciem pozornie łatwym do zdefi
niowania, ale w rzeczywistości skomplikowanym i nieprzejrzystym. „To some 
extent the notion of bilingualism finds itself in the same category as the elusive yet 
so familiar concept of the word; everyone knows what a word is yet no one can 
give a satisfactory definition” (H. Baetens Beardsmore, 1982: 2).

Bilingwizm powstaje przede wszystkim wtedy, gdy (G. Valdès-Fallis, 1978: 3):
1 ) jakaś społeczność dice handlować z inną, która nie używa tego samego języka;
2) jakieś terytorium jest podbite (zawładnięte) przez grupę mówiącą innym ję

zykiem;
3) grupa ludzi opuszcza swoją wspólnotę i staje się członkiem innej, która wła

da odmiennym językiem.
We wszystkich tych przypadkach „matką bilingwizmu staje się potrzeba”1 2.

1 Ch. Deprez. 1994: 22.
2 Autorem tego powiedzenia (Necessity is the mother of bilingualism) jest E. Haugen (1953). Zob. 

G. Valdes-Fallisd978: 3.

1. Definicje i podziały dwujęzyczności

Najbardziej ogólny jest podział bilingwizmu na indywidualny i społeczny 
(grupy społecznej). „(...) il faut distinguer deux phénomènes: un bilinguisme in
dividuel et un bilinguisme sociétal ou de masse. Dans le premier cas, il s’agit 
d’individus ou de familles qui ont accès à plus d’un code linguistique. Par exemple, 
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un couple mixte allemand-américain vivant à Berlin et transmettant ces deux langues 
à ses enfants leur donne accès à un bilinguisme individuel. En revanche, un enfant 
américain de parents portoricains vivant à New York pratique, au sein de sa commu
nauté, un bilinguisme anglais-espagnol de type sociétaF (J. Boutet, 1997: 26)3.

3 Zob. też J.F. Hamers, M. Blanc (1983: 21).
4 Por. M.T. Michalewska. 1991: 21. La Grande Encyclopédie. (1972: 1718). Zob też F. Grucza. 

1981: 24, gdzie autor dokonuje podziału bilingwizmu społecznego na stały (historyczny i migracyj
ny) oraz przypadkowy (doraźny).

5 O procesie zamiany funkcji obu kodów zob. M.T. Michalewska, 1991: 22-24.

W naturalnych warunkach obydwa typy bilingwizmu są od siebie zależne, po
nieważ istnienie i funkcjonowanie komunikacyjne społeczności dwujęzycznej wy
nika z bilingwizmu indywidualnego jej członków, który jednak jest nieodzowny 
dla jednostki, chcącej skutecznie uczestniczyć w działalności komunikacyjnej 
w obrębie takiej społeczności (W. Woźniakowski, 1982: 5).

1.1. Bilingwizm społeczny

O bilingwizmie społecznym4 mówi się, mając na myśli dwie grupy relatywnie 
samodzielne, pozostające w kontakcie na wspólnym terytorium działania. Tu waż
ną rolę odgrywają takie czynniki, jak: liczba ludności, warunki ekonomiczne, spo
łeczne, wyznaniowe, kulturowe, psychiczne, a także polityka językowa prowadzą
ca do wytworzenia się sytuacji zbliżonej do stanu równowagi. Oznacza to, że jeśli 
warunki funkcjonowania grupy społecznej, która posługuje się danym językiem 
jako ojczystym, i grupy posługującej się językiem innym są mniej więcej takie 
same, to może funkcjonować dwujęzyczność naturalna jako zjawisko długotrwałe. 
Tak zachował się np. język górnołużycki w okolicach Budziszyna i język polski 
w okolicach Wrocławia. Gdy równowaga taka nie zostaje zachowana, dochodzi 
wtedy do dominacji języka tej grupy, której warunki są korzystniejsze i która całą 
troskę o dwujęzyczną komunikację pozostawia drugiej grupie. Tu przykładem są 
niektóre obszary Śląska w okresie pokolonizacyjnym. Gdy zaś z dwóch grup języ
kowych, które pozostają z sobą w kontakcie, tylko jedna jest w mniejszym lub 
większym stopniu dwujęzyczna (emigranci), zakres użycia J| tej grupy ulega ogra
niczeniu, użycie J2 - rozszerzeniu, a w grupie ludności tubylczej nic się nie zmie
nia. W takich przypadkach długotrwały bilingwizm może doprowadzić do unilin- 
gwizacji, co oznacza zarzucenie przez grupę znajdującą się w mniej korzystnej 
sytuacji językowej swojego prymarnego kodu i zastąpieniem go kodem ludności 
miejscowej5.

Z bilingwizmem społecznym wiążą się pojęcia dyglotyzm (dyglosja) 
i multilingwizm. Ze względu na specyfikę tych zjawisk oraz liczne niejasności 
z nimi związane, omówione zostaną osobno w dalszej części pracy.
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Oto kilka różnych definicji (określeń) bilingwizmu wykazujących konotacje 
z bilingwizmem socjalnym:

Dwujęzyczność (bilingwizm) według Encyklopedii językoznawstwa ogólnego 
(1999: 130) to: „Posługiwanie się na co dzień przez daną grupę społeczną dwoma 
różnymi językami. Dwujęzyczność wytwarza się na terenach o mieszanym składzie 
etnicznym. Konieczność współżycia na co dzień zmusza przedstawicieli jednej 
narodowości do używania oprócz swojego języka ojczystego również drugiej gru
py etnicznej. (...) Najczęściej bilingwalni są przedstawiciele grupy etnicznej, która 
z przyczyn społeczno-gospodarczych czy politycznych odgrywa mniejszą rolę 
w danym kraju, np. Łużyczanie w Niemczech”.

W. Woźniakowski (1982: 41) cytuje określenie Aucampa (1926): „Bilingwizm 
zachodzi wtedy, gdy w jakimś kraju istnieją obok siebie dwa języki, z których każ
dym posługuje się jedna grupa narodowa, stanowiąca znaczną proporcję ogółu 
ludności”.

M. van Overbeke ( 1972)6 7 sugeruje, aby dwujęzyczność określać jako: 
„(...) l’aptitude, facultative ou indispensable, de communiquer avec les interlocu
teurs de deux mondes (communautés et / ou régions) allophones, au moyen de deux 
idiomes presenatant un taux de différence linguistique tel que la communication 
entre les deux en est affectée ou même exclue”.

6 Autor przytacza 21 ’definicji' w różnych językach. Podaje też ich podział na: definicje dc- 
skryptywne, normatywne i metodologiczne, a także rodzaje bilingwizmu według sposobu nabycia 
i stanu opanowania.

7 Autorzy różnicują terminy: bilingualité oraz bilinguisme (s. 21): „Par bilingualité il faut com
prendre un état psychologique de l’individu qui a accès à plus d’un code linguistique". Hamers 
i Blanc odnoszą się krytycznie do zacytowanych przez siebie definicji dwujęzyczności różnych auto
rów, zwracając uwagę na ich małą precyzję. Ich zdaniem, istnieje konieczność poszerzenia wielu 
pojęć z tym zagadnieniem związanych, a także dokonania szczegółowych podziałów i klasyfikacji.

Są i takie definicje, które odnoszą się zarówno do jednostki, jak i społeczności 
albo uogólniają te typy bilingwizmu, na przykład A. Szulc (1994: 51) określa dwu
języczność jako „umiejętność posługiwania się w komunikacji dwoma kodami 
językowymi”; podobnie uważa F. Grucza (1981: 10), nazywając bilingwizmem 
„umiejętność komunikowania się za pomocą danych dwóch języków”. M.T. Mi- 
chalewska (1991: 19) pisze, że „bilingwizm oznacza proces posługiwania się przez 
danego osobnika lub przez jakąś grupę społeczną dwoma językami i przemiennego 
ich używania w zależności od potrzeb określonej sytuacji”.

Według Le Petit Robert (za J.F. Hamers, M. Blanc , 1983: 21-22) przez dwu
języczność rozumie się: „l’utilisation de deux langues chez un individu ou dans 
une region”, a w Dictionaire Hachette encyclopédique illustré bilingwizm określa 
się jako: „Qualité d’une personne, d’une population qui parle deux langues”.

Cz. Dajewska, W. Dajewski (1989: 157) piszą: „Umiejętność posługiwania się 
w celach komunikatywnych dwoma kodami językowymi nazywana jest dwuję- 
zycznością lub bilingwizmem” (autorzy utożsamiają te terminy z dyglotyzmem).
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Według Cii. Baylon (1991: 146), omawiane zjawisko rozumiane jest dość sze
roko i utożsamione z plurilingwizmem: „Par bilinguisme ou plurilinguisme, il faut 
entendre le fait général de toutes situations qui entraînent un usage, généralement 
parlé et dans certains cas écrit, de deux ou plusieurs langues par un même individu 
ou un même groupe. »Langue« est pris ici dans un sens très général et peut corre
spondre à ce qu’on désigne communément comme un dialecte ou un patois”.

Jeśli chodzi o ogólną odpowiedź na pytanie „czym jest dwujęzyczność?”, to 
najbardziej trafne wydaje się określenie M.T. Michalewskiej. Jeśli natomiast zawę
zimy ten problem do bilingwizmu społecznego, najbardziej adekwatna wydaje się 
definicja M. van Overbeke’a.

1.2. Bilingwizm jednostkowy

Większość rozważań, teorii i definicji odnosi się jednak do dwujęzyczności 
jednostkowej (indywidualnej). T. Skutnabb-Kangas (1981) uważa, że podobnie 
jak przy definiowaniu języka ojczystego, tak i tu należy wziąć pod uwagę cztery 
kryteria, którymi są: pochodzenie (origin), kompetencja (proficiency), funkcja 
(użycie) i nastawienie (attitude) w sensie identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
Najważniejszymi i najczęściej stosowanymi kryteriami przy definiowaniu dwuję
zyczności są kompetencja i użycie (funkcja). Według nich pogrupowane są poniż
sze definicje.

Kryterium kompetencji

Za klasyczną uważana jest definicja Leonarda Bloomfielda (1935): „In the 
extreme case of foreign language learning, the speaker becomes so proficient as to 
be indistinguishable from the native speakers round him (...). In the cases where 
this perfect foreign-language learning is not accompanied by loss of the native 
language, it results in bilingualism, [the] native-like control of two languages” 
(F. Grosjean, 1982: 231).

Według Maximiliana Brauna (1937), dwujęzyczność - to „active, completely 
equal mastery of two or more languages” (za T. Skutnabb-Kangas, 1981: 82).

Einar Haugen (1953) widzi bilingwizm jako continuum: „Bilingualism... may 
be of all degrees of accomplishment, but it is understood here to begin at the point 
where the speaker of one language can produce complete, meaningful utterances in 
the other language. From here it may proceed through all possible gradations up to 
the kind of skill that enables a person to pass as a native in more than one linguistic 
environment” (F. Grosjean, 1982: 231). Podobnie uważa W. Woźniakowski 
(1982): „(...) z teoretycznego punktu widzenia bilingwizm należy traktować jako 
kontinuum rozciągające się od zera do jakiejś umownej cyfry oznaczającej idealną 
znajomość drugiego języka”.
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W tej kategorii mieszczą się też definicje wykluczające interferencje, np. 
J.P. Oestreicher (1974) uważa, że dwujęzyczność, to „complete mastery of two 
different languages without interference between the two linguistic processes” (za 
T. Skutnabb-Kangas, 1981: 82).

Powyższe opinie podkreślają ważność, a nawet nieodzowność osiągnięcia bie
głości w obu językach. Z tego powodu można uznać je za skrajne w porównaniu 
z poniżej prezentowanymi, które, określając jedynie konieczne minimum opano
wania innego języka, stanowią drugie ekstremum.

Według opinii Johna Macnamary’ego (1969), „(...) le bilingue est quelqu’un 
qui possède une compétence minimale dans une des quatre habiletés linguistiques, 
à savoir comprendre, parler, lire et écrire dans une langue autre que sa langue ma
ternelle” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 21-22). R. Hall z kolei twierdzi, że bilin
gwizm nie wymaga nic ponad „at least some knowledge and control of the gram
matical structure of the second language”, a J. Pohl twierdzi, że za bilingwizm 
można uznać nawet początkowe stadium [procesu akwizycji J2 - przyp. E.L.], kie
dy „a speaker merely understands the foreign language without being able to speak 
it” (za T. Skutnabb-Kangas, 1981: 82).

Między tymi ekstremalnymi poglądami mieści się wiele pośrednich, jak na 
przykład autorstwa R. Titone, który uważa, że bilingwizm „to zdolność osoby do 
wyrażania się {s'exprimer) w drugim języku z zachowaniem jego reguł”, czy 
C. Thiery’ego: „A true bilingual is someone who is taken to be one of themselves 
by the members of two different linguistic communities, at roughly the same social 
and cultural level” (F. Grosjean, 1982: 231).

F. Grosjean (1982: 231) postawił jedno- i dwujęzycznym osobom pytanie 
„Gdyby ktoś ci powiedział, że X jest dwujęzyczny w angielskim i francuskim, co 
byś przez to rozumiał?”. Odpowiedzi*  (ujęte przeze mnie w formie tabelki) wyglą
dały następująco:

* Pozostałych wyników nie podano.

Jednojęzyczni Dwujęzyczni
36%: X mówi biegle w obydwu językach 46%: X mówi w dwóch językach
21%: X mówi po angielsku i po francusku 31%: X mówi biegle w dwóch językach
18%: X rozumie i mówi po angielsku i po 
francusku

To doświadczenie wskazuje na przywiązywanie wielkiej wagi do mówienia. In
nymi słowy - dwujęzyczność najczęściej jest kojarzona z umiejętnością mówienia 
w dwóch językach, co widać w wielu przytoczonych już definicjach. Piszą też 
o tym J.F. Hamers i M. Blanc (1983: 22): „Dans la conception populaire, être bi
lingue c’est parler parfaitement deux langues”.

Obie grupy poproszone o uszeregowanie pewnych pojęć związanych z dwuję- 
zycznością według ich ważności, tak wykonały to zadanie:
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Pojęcia Osoby 
jednojęzyczne

Osoby 
dwujęzyczne

biegłość w dwóch językach 4,7 4,4
biegłość w mówieniu i pisaniu w dwóch językach 4,0 3,6
jednakowa biegłość w dwóch językach 3,7 4,1

Jak widać, zarówno osoby jednojęzyczne, jak i dwujęzyczne niewiele się róż
niły w swoich opiniach, kładąc nacisk na biegłość w dwóch językach.

Ch. Deprez (1994: 21) charakteryzuje osobę bilingwalną jako biegle mówiącą 
w dwóch językach. Dodaje jednakże kilka uwag poszerzających i wyjaśniających 
to stwierdzenie, a więc, po pierwsze, że pod hasłem Język” należy rozumieć 
wszystkie [podkr. Ch. Deprez] języki - nawet te, którym się tego statusu odmawia 
(języki kreolskie, afrykańskie, a nawet dialekty). Po drugie, uważa czasownik 
„mówić” za zbyt ograniczający, bo należy też wziąć pod uwagę rozumienie - nie
koniecznie idące w parze z biegłością w mówieniu, a stan taki, jej zdaniem, nie
słusznie nazywa się dwujęzycznością pasywną. Po trzecie, wyjaśnia, że używa 
określenia „biegle” w dwóch znaczeniach: jako ‘często’, ‘zazwyczaj’ / na co dzień 
(„habituellement”, voir „quotidiennement”) i ‘bez trudności’. Na podstawie tych 
komentarzy autorka sformułowała nową definicję jednostki bilingwalnej: Jest to 
każda osoba, która rozumie i / lub mówi na co dzień i bez wysiłku dwoma róż
nymi językami. W ten sposób wyrugowany został termin kompetencja, a więc 
definicja ta wykracza nieco poza omawiane ‘kryterium kompetencji’.

Kryterium użycia

Wśród definicji na podstawie kryterium użycia (funkcji) za klasyczne uznaje się 
sformułowanie autorstwa Uriela Weinreicha (1953): „Używanie na przemian dwu 
języków nazywać się będzie bilingwizmem, a osoby, które to robią-jednostkami 
bilingwalnymi” (W. Woźniakowski, 1982). M.T. Michalewska (1991: 19) wyja
śnia dodatkowo: „W ujęciu Weinreicha termin ten ma bardzo szerokie znaczenie, 
gdyż zjawisko bilingwizmu według niego występuje już nawet w początkach przy
swajania drugiego języka. Co więcej, Weinreich zakłada występowanie bilingwi
zmu nie tylko w momencie przechodzenia z jednego języka etnicznego na drugi, 
ale nawet na płaszczyźnie język ogólny - dialekt, a także w wypadku dwóch dia
lektów tego samego języka, gdy mówiący w każdej sytuacji musi użyć pewnej 
liczby norm w odpowiednich kontekstach”.

William Mackey określa to zjawisko jako: „The alternate use of two or morę 
languages by the same individual”. Autor podkreśla wszakże, że: „Bilingualism is 
not a phenomenon of language; it is a characteristic of its use. It is not a feature of 
the code but of the message” (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 86). Els Oksaar włącza 
do definicji wymaganie umiejętności przełączania kodów. Według niej, osoba 
dwujęzyczna to taka, która „in most situation can freely use two languages as 
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means of communication and switch from one language to the other if necessary” 
(T. Skutnabb-Kangas, 1981: 86).

Do tej kategorii też częściowo należą cytowane już definicje z Le Petit Roberta., 
M.T. Michalewskiej, A. Szulca, Cz. i W. Dajewskich i F. Gruczy.

Ciekawostką są dwie definicje z The Macquarie Dictionary. Ta, która określa 
osobę dwujęzyczną, należy raczej do kategorii kompetencji, zaś ta mówiąca 
o dwujęzyczności mieści się w kategorii funkcji:

Bilingual: able to speak one's native language and another with approximately 
equal facility.

Bilingualism: habitual use of two languages.
Obie kategorie pojawiają się też w definicji G. Valdés-Fallis (1978: 3-4): „The 

word bilingual, as used by linguists, is a general term that includes varying degrees 
of proficiency in two languages. Bilingual, from this perspective, does not mean 
that speakers are perfectly balanced in their use or strengths in both their langu
ages, but rather that they can function, to whatever degree, in more than one lan
guage. Bilingual individuals, then, may have in common only the fact, that they are 
not monolingual” [podkreśl. E.L.J.

Próba definiowania dwujęzyczności bardzo często owocuje obszernymi opisa
mi, które przede wszystkim związane są z różnorodnymi podziałami. Jednym 
z nich jest dość rozpowszechniony podział bilingwizmu dokonany przez 
U. Weinreicha8 na: A - współrzędny (coordinate), В - złożony (compound) oraz 
C - podporządkowany (subordinate).

8 Zob. np. J. Arabski, 1997: 70: W. Woźniakowski, 1982: 46; W. Klein, 1989: 23; C. Hagège, 
1996: 225; T. Skutnabb-Kangas. 1981: 98; F. Grosjean, 1982: 240.

9 Obydwa cytaty z C. Hagège. 1996: 225.

Bilingwizm współrzędny (A) - to zjawisko, gdzie słowa z dwóch języków są 
całkowicie oddzielone, a w każdym systemie mają swoje bardzo specyficzne zna
czenie („deux systèmes conceptuels simultanés: un pour chacune des deux langues”), 
co w przypadku dwujęzyczności polsko-francuskiej oznaczałoby, że terminy książka 
i livre koegzystują, ale są niezależne; każdy odnosi się do osobnego języka, mając 
w nim swoje (inne) znaczenie i tak jest kojarzony.

Bilingwizm złożony (B) charakteryzuje się jednym wspólnym znaczeniem dla 
dwóch słów („un seul signifié pour deux signifiants”9), a więc książka i livre były
by dwiema różnymi formami odnoszącymi się do tej samej zawartości pojęciowej.

Bilingwizm podporządkowany (C) natomiast dotyczy sytuacji, w której jeden 
język - jest nim zazwyczaj język ojczysty - jest już opanowany, a język ‘inny’ 
w trakcie procesu akwizycji, w którym J| pośredniczy, czyli zachodzi tu tłumacze
nie: książka na livre.

Ten ostatni typ bywa najczęściej efektem nauczania formalnego (szkolnego), 
czyli poza obszarem, na którym jest używany. Objaśnianie w języku ojczystym, 
tłumaczenie i odnoszenie struktur J2 do Jh to często stosowane techniki nauczania. 
Nierzadko prowadzą one do powstawania błędów interferencyjnych.
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F. Grosjean (1982: 240-241) tak podsumowuje typy osób dwujęzycznych: „In 
other words, the coordinate bilingual has two sets of meaning units and two modes 
of expression; the compound bilingual has one set of meaning units and two modes 
of expression, and the subordinate bilingual has the meaning units of the first lan
guage and two modes of expression; that of the second, learned by means of the 
first”.

T. Skutnabb-Kangas (1981: 99) zaznacza, że Weinreich zdawał się sądzić, iż 
może się zdarzyć zmiana typu C na A, natomiast nic nie wspominał o możliwości 
zmiany typu C na B. Tymczasem S. Ervin i C.E. Osgood10 11 sprowadzili trzy rodzaje 
dwujęzyczności do dwóch: złożonego (compound) i współrzędnego (coordinate), 
dokonując właśnie fuzji typów B i C . Nie tylko zaciemniło to jasne i pedagogicz
nie użyteczne zróżnicowanie podziału Weinreicha (na dwujęzycznych ‘szkolnych’, 
naturalnych oraz uczących się obcego języka i drugiego języka), ale wręcz wpro
wadziło chaos12. Dla swoich typów użyli bowiem jako kryteriów kontekstu, metod 
oraz wieku uczenia się, całkowicie je mieszając. „In their view, then, speakers are 
compound bilinguals if they have either learnt one language by means of the other 
(as in the older kind of foreign language teaching in school), or both languages in 
the same environment, for example at home. Co-ordinate or »real« bilinguals are 
those who have learnt two languages in different context, for example one at home 
and the other at school (probably by the direct method...) or at work” (T. Skutnabb- 
Kangas, 1981: 101).

10 Zob. np. T. Skutnabb-Kangas. 1981: 101; F. Grosjean. 1982: 241; C. Hagege. 1996: 226; 
1. Kurcz, 1992: 183.

11 C. Hagege (ibidem) podaje, że typ podporządkowany prawdopodobnie zniknął dlatego, że od
nosi się nie do dwujęzycznych, ale jednojęzycznych, którzy usiłują nauczyć się obcego języka.

12 Niejasności te widoczne są także w polskiej literaturze, np. J. Arabski (1997: 70) charaktery
zuje dwujęzyczność złożoną jako odnoszącą się do jednoczesnego przyswajania dwu języków, tj. we 
wczesnym dzieciństwie. A. Szulc natomiast (1994: 51) twierdzi, że to dwujęzyczność współrzędna 
jest skutkiem jednoczesnego opanowania dwu języków; o dwujęzyczności złożonej w ogóle nie 
wspomina. O konsekwencjach opacznej interpretacji podziału Weinreicha zob. F. Grosjean. 1992: 
241-244.

Poglądy te mocno się zakorzeniły w literaturze i były modyfikowane przez in
nych badaczy, na przykład M. Saville, R. Troike (1971: 18) w sposób nieodbiega- 
jący od innych definiują obydwa rodzaje bilingwizmu, ale już poszerzają te poję
cia, bardzo mocno podkreślając rolę tłumaczenia (M.L. Albert, L.K. Obler, 1978: 
217, 246). Tak więc w bilingwizmie współrzędnym (coordinate) dwa języki funk
cjonują jako niezależne systemy w celu kodowania i odkodowywania informacji, 
a osoba posiadająca tę umiejętność może rozumieć i wypowiadać się w każdym 
języku, ale może nie potrafić tłumaczyć „słowo w słowo”. Złożony (compound) 
bilingwizm polega na tym, że dana jednostka formułuje swoje myśli najpierw 
w jednym języku (jest nim zazwyczaj język ojczysty), a potem poprzez szybki 
proces tłumaczenia przechodzi na drugi język. Podobnie, wiadomość otrzymana 
w drugim języku jest tłumaczona z powrotem na język pierwszy zanim jej znacze
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nie może być zrozumiane. Tłumaczenie tego typu - zdaniem autorów - może od
bywać się tak szybko i na tak niskim poziomie świadomości, że osoba nawet nie 
zdaje sobie sprawy z zachodzenia tego procesu. Dwujęzycznych ‘złożonych’ wy
różnia jednak fakt popełniania dużej liczby błędów interferencyjnych. Podobno 
częściej zdarzają się wśród nich ‘słuchowcy’, natomiast wśród dwujęzycznych 
‘współrzędnych’- wzrokowcy.

M. Saville i R. Troike (1971: 18) zaznaczają, że tak opisywane typy dwuję- 
zyczności są nierzeczywiste: „The two types of bilingualism just sketched are 
extremes, and there are many degrees of variation in between, so that few bilin
guals would be purely one or other type”. Podobnie M.L. Albert i L.K.. Obler 
(1978: 227) zalecają ostrożność w podziałach na dwa typy. „It is likely that certain 
systems (e.g., voice production, phonological perception, deep semantics) will be 
compound for all bilinguals, while other systems (e.g., lexicon and syntax) will be 
coordinate to a greater or lesser extent”.

Warto tu jeszcze odnotować jeden przykład modyfikacji definicji obu rodzajów 
oraz niejednolitości nazewnictwa w polskiej literaturze fachowej. M.T. Michalew- 
ska (1991: 20) opisuje bilingwizm koordynacyjny i kompozycyjny. Za pierwszy 
uważa posiadanie odrębnych systemów językowych, powstałe na skutek uczenia 
się drugiego języka w oddzielnym kontekście społecznym, co dotyczy np. człon
ków drugiego pokolenia emigracyjnego urodzonych już w kraju osiedlenia rodzi
ców. Za drugi - nabywanie języka w tym samym kontekście językowym, z pomocą 
języka pierwszego. „Bilingwaliści (ó/c!) koordynacyjni, stale posługujący się 
w jakimś dwujęzycznym społeczeństwie oboma językami, to ludzie mówiący nie 
tyle językiem »ojczystym« i »obcym«, lecz dwoma (lub więcej) ojczystymi języ
kami. Natomiast w wypadku bilingwizmu kompozycyjnego system języka obcego 
jest po prostu infiltrowany przez system języka ojczystego, ponieważ ten rodzaj 
dwujęzyczności występuje u osobników, którzy się wyuczyli lub uczą się drugiego 
(czy kolejnego, np. trzeciego, itd.) języka za pomocąjęzyka pierwszego”11 *.

11 Autorka nie używa terminu ..język drugi" w znaczeniu omówionym w II części niniejszej pra
cy.

Nazewnictwo wg M.T. Michalewskiej (zob. też M. Warchoł-Schlottmann, 
1994), tzn. bilingwizm kompozycyjny i koordynacyjny, wydaje się bardziej prze
jrzyste niż termin bilingwizm złożony i współrzędny, przy czym nie chodzi tu na
wet o podobieństwo do angielskiej wersji, a raczej o nieuniknione skojarzenia 
z polską terminologią związaną ze składnią. U I. Kurcz pojawia się również okre
ślenie: dwujęzyczność (odpowiednio) mieszana i czysta (1992: 183).

Przy czwartym kryterium, według T. Skutnabb-Kangas (1981), dotyczącym 
identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej, autorka dotyka problemu możliwości 
posiadania dwóch języków ojczystych. Oznaczałoby to identyfikację z obydwoma 
językami i / lub odpowiadającymi im społecznościami i / lub kulturami. Jeśli rze
czywiście ktoś twierdziłby, że posiada dwa języki ojczyste, byłby całkowicie 
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{completely) dwujęzyczny. Równałoby się to z byciem ‘całkowicie’ jednojęzycz- 
nym14 w każdym z tych języków. „In a rough schematization, we may think of the 
completely bilingual individual as having two linguistic systems at her disposal, 
identical with the one system of the monolingual, as having an equal command of 
them and an ability to use them for all functions” (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 35). 
Osoby jednakowo, ale w bardzo wysokim stopniu biegłe w dwóch językach nazy
wane są też prawdziwymi {true albo real) dwujęzycznymi. F. Grosjean (1982: 
232) uważa, że ‘prawdziwi’ dwujęzyczni istnieją, ale „they are usually considered 
as rather special specimens by the people around them”. Powszechnie sądzi się, że 
takie osoby nauczyły się obydwu języków przed czternastym rokiem życia, mówiły 
obydwoma w domu, przemieszczały się między jedną a drugą społecznością 
w latach szkolnych i w związku z tym potrafiły też myśleć w obydwu językach. 
Gdyby jednak uznać za dwujęzyczne jedynie te osoby, które uchodzą za jednoję- 
zyczne w każdym języku, trudno by było skategoryzować większość ludzi używa
jących obydwu języków regularnie, ale bez tej biegłości, jaką posiada native spea
ker w każdym z nich - nie mogliby być nazwani jednojęzycznymi, ale też, zgodnie 
z wcześniejszym określeniem, nie zaliczaliby się do dwujęzycznych.

N Całkowitąjednojęzyczność nazywa się holilingwizmem.
15 Pojawia się tu problem (nierozwiązany do dziś) testów lub egzaminów mierzących poziom 

kompetencji w sposób jednolity i obiektywny.
16 Używam terminu ‘natywny’ za F. Gruczą, 1981.

T. Skutabb-Kangas (1981: 36) wprowadza podział dwujęzycznych na cztery ty
py: a - to całkowicie dwujęzyczni, b - prawie dwujęzyczni {nearly bilingual), 
c-podwójnie półjęzyczni {doubly semilingual) oraz d - różne typy dwu- albo 
wielojęzycznych. Osoby prawie dwujęzyczne to te, które posiadają jeden system 
językowy będący ekwiwalentem monolingwalnego (inaczej mówiąc - znają jeden 
język na poziomie native spekaera), które w drugim języku natomiast nie osiągnęły 
jeszcze tego samego poziomu kompetencji, ale przyjdzie to z czasem. Typ d stwa
rza szerokie marginesy dla osób, które nie mieszczą się w żadnym z trzech podsta
wowych rodzajów. Jest to dobre rozwiązanie, bo - tak jak przy innych podziałach, 
tak i tu - grup jednolitych, ‘czystych’, jest mało. Za to dużo jest typów mieszanych 
i / lub indywidualnych przypadków (o typie c powiemy później).

Zagadnienie całkowitej dwujęzyczności wiąże się też z podziałem dwujęzycz
nych na zrównoważonych {balanced) i niezrównoważonych {nonbalanced lub 
unbalanced). Ci pierwsi są jednakowo biegli w obydwu językach, stanowiąc raczej 
wyjątek niż regułę, a drudzy są bardziej biegli w języku dominującym. Jednakowo 
biegli - to znaczy osiągający identyczny poziom kompetencji w obydwu językach 
w odpowiadających sobie sprawnościach15 16, co zdarza się rzadko.

Systematyzując wcześniej omówione pojęcia i ich określenia, można powie
dzieć, że całkowita dwujęzyczność (nazywana też prawdziwą) może być utożsa
miana z podwójnym hololingwizmem, a także bilingwizmem zrównoważonym - 
w przypadku gdy mowa jest o kompetencji natywnefb lub prawie natywnej we 
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wszystkich sprawnościach17, a wszystko to bliskie jest bilingwizmowi koordyna
cyjnemu {współrzędnemu).

17 Cz. i W. Dajewscy (1989: 158) uważają, że cztery sprawności nie są wystarczające i proponują 
dodać jeszcze tłumaczenie ustne oraz przekład pisemny w obu kierunkach.

Z uwagami tymi współgra definicja bilingwizmu Idy Kurcz (1992: 180): „Przez 
dwujęzyczność (wielojęzyczność) będziemy rozumieć fakt posługiwania się przez 
daną osobę dwoma (lub więcej niż dwoma) językami, przy czym nie określa się 
bliżej stopnia znajomości tych języków. Ten stopień określa dodatkowy przymiot
nik; np. dwujęzyczność zrównoważona odnosi się do przypadków, gdy znajomość 
obu języków znajduje się na tym samym poziomie, dwujęzyczność pełna - gdy 
wiedza językowa, tzn. zarówno kompetencja językowa, jak i kompetencja komuni
kacyjna, rozwinęła się w pełni w obu językach (pełna dwujęzyczność zakłada też 
jej zrównoważenie w obu językach, ale nie odwrotnie; można być dwujęzycznie 
zrównoważonym, nie posiadając pełnej kompetencji w żadnym z języków)”.

Jak już wspomniano - dwujęzyczność całkowita występuje sporadycznie, ale 
nie można zanegować jej istnienia. Dla przeważającej liczby osób bilingwalnych 
jest ona celem, do którego się dąży, a dla badających to zjawisko stanowi pułap, 
który jest punktem odniesienia przy opracowywaniu testów.

Na koniec należy jeszcze wspomnieć o dwujęzyczności niekontaktowej 
i uśpionej. Istnienie dwujęzyczności niekontaktowej, inaczej dualizmu językowe
go, sygnalizuje B. Szydłowska-Ceglowa (1992: 199). Według autorki, zjawisko to 
odnosi się „wyłącznie do kontaktów natury kulturowej z wyłączeniem etnicznej. 
Np. dawny bilingwizm polsko-łaciński bądź polsko-francuski czy rosyjsko- 
-francuski wyższych warstw polskich i rosyjskich w XVIII i XIX wieku”. Nato
miast o tzw. „uśpionym {dormant) bilingwizmie” pisze F. Grosjean (1982: 239). 
Termin ten oznacza, że jeden z języków nie jest już regularnie używany; jest on 
czasowo lub na dłużej zarzucony, aż do wystąpienia objawów zapominania włącz
nie. Proces zapominania jest powolny, a jego cechy charakterystyczne to: 
„(...) language production becomes hesitant as the person searches for the appro
priate words or expressions; code-switching is extensive, and the person borrows 
whole expressions from the dominant language, often without being aware of it; 
pronunciation is affected at the level of intonation and stress and also at the level of 
individual consonants; and writing skills suffer considerably unless the person 
maintains them. It is interesting that language comprehension suffers much less; 
apart from new terminology and new colloquialism that the person may not know, 
he or she usually has no problem retaining a good understanding of the spoken 
language” (F. Grosjean, 1982: 239).

W sprzyjających okolicznościach jednakże, może nastąpić ‘reaktywacja’ tego 
języka, na przykład przez powtórną akwizycję {re-learning), jest to bowiem umie
jętność podobna jeździe na rowerze, pływaniu czy grze na instrumencie, która raz 
nabyta może być odnawiana, lecz nie musi być uczona od początku. Oczywiście, 
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im dłuższa przerwa w używaniu języka, tym powrót do niego trudniejszy, a osią
gnięcie perfekcji mniej możliwe.

Spotyka się jeszcze różne inne podziały bilingwizmu, które oparte są zazwyczaj 
na jakichś kryteriach - czasem nazwanych, a czasem domyślnych. Przykładem 
pierwszego przypadku jest podział bilingwizmu przez van Overbeke’a na dwie 
grupy: według sposobu nabycia: bilingwizm dziecka i dorosłego, uzasadniony 
(raisonne), ograniczony i nieograniczony, fakultatywny i narzucony, oraz według 
stanu opanowania: fałszywy i prawdziwy, relatywny, pasywny i aktywny. 
Przykładem drugiego są ‘odmiany’ bilingwizmu podane przez W. Woźnia
kowskiego (1982: 5): spontaniczny i racjonalny (raisonne), ograniczony i nieogra
niczony, pasywny i aktywny, dobrowolny i wymuszony, naturalny i sztuczny. 
Zróżnicowanie podziału dwujęzyczności dobrze ilustruje schemat autorstwa 
J.F. Hamers i M. Blanc (1983: 27).
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1.3. Uwagi do definicji i podziałów dwujęzyczności

Przedstawione do tej pory przykłady definicji są przeważnie albo dość ogólne 
(opisujące), albo zawężone, tzn. opierające się tylko na jednym kryterium. Na 
uwagę zasługuje podkreślenie w niektórych faktu, że dwujęzyczność nie jest sta
nem stałym, ale procesem (continuum), natomiast utożsamianie dyglotyzmu 
z bilingwizmem czy dwujęzyczności z wielojęzycznością (jak na przykład w sfor
mułowaniu „dwa lub więcej języków”) wymaga szerszego omówienia, co nastąpi 
w dalszej części pracy.

Sprowadzanie bilingwizmu tylko do umiejętności mówienia, przy czym do
myślnie występuje ono w parze z umiejętnością słuchania, jest bezdyskusyjne tylko 
w przypadku języków nieposiadających pisma, a stanowią one 80% wszystkich 
języków. W pozostałych przypadkach pomijanie pary ‘czytanie - pisanie’ (poza 
zjawiskiem analfabetyzmu) budzi pewne wątpliwości, o czym wspomina I. Kurcz 
(1992: 181): „Uwzględniając fakt upowszechnienia oświaty na świecie - pełna 
wiedza językowa w jakimś języku polega nie tylko na zdolności rozumienia i pro
dukowania zdań w tym języku (odpowiednio do sytuacji i uczestników procesu 
komunikacji), ale także - jeśli kultura, do której dany język należy, wytworzyła lub 
przyjęła pismo - to również na umiejętności czytania i pisania w tym języku”.

Jeśli chodzi o dokonywane podziały, to najbardziej znaczące okazują się te 
oparte na kryterium biegłości - na dwujęzyczność zrównoważoną (tu - jako 
szczególny przypadek - pełną) i dominującą (niezrównoważoną) oraz zmodyfiko
wany podział, zaproponowany przez U. Weinreicha, na bilingwizm kompozycyjny 
i koordynacyjny (złożony i współrzędny albo mieszany i czysty). Podzielam ubole
wanie niektórych badaczy w związku z zanikiem pierwotnego podziału na trzy 
kategorie, a ściślej ze skasowaniem bilingwizmu podporządkowanego-, stanowiłby 
on bowiem podstawę jasnych opisów i dokładnych kategoryzacji.

Wydaje się, że mnogość podziałów niepotrzebnie komplikuje pojęcie dwuję
zyczności, bo i tak jej określenie naprawdę trudno uczynić zwięzłym i precyzyj
nym. Tak więc za zbędne uważam podziały bilingwizmu na zależne od sposobu 
nabycia (tu mieszczą się dwujęzyczność naturalna i sztuczna, symultaniczna i suk
cesywna) czy wieku (dzieci - dorośli, gdyż młodzież jest często pomijana), bo to 
jest domena opanowywania języka. Za ciekawostkę można uznać podział na 
wymuszony i dobrowolny, gdzie następuje przemieszanie kategorii wieku i uwa
runkowań socjalnych, np. rodzice wymuszają coś na dzieciach, wymuszenie po
przez emigrację, a więc i bilingwizmu jednostkowego, i społecznego. Rozróżnienie 
między dwujęzycznością fałszywą a prawdziwą czy ograniczoną i nieograniczoną 
może nastąpić (przy pewnych zastrzeżeniach) po potraktowaniu ich zgodnie z ka
tegorią kompetencji i / lub użycia. Natomiast nieco zaskakujący podział na bilin
gwizm ‘aktywny’ i ‘pasywny’ wymaga dodatkowego omówienia.

Najpierw przypomnę zdecydowany sprzeciw Ch. Deprez, jeśli chodzi o używa
nie terminu bilingwizm pasywny, a - jak już wiemy - spotyka się także jego opozy
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cję bilingwizm aktywny. Nazwa rzeczywiście jest niefortunna i nieadekwatna. Jeśli 
już chce się zaznaczyć, że dana osoba zna dwa języki, ale w sensie rozumienia, 
a więc słuchanie i czytanie ma w jakimś stopniu opanowane, to bardziej trafne 
wydaje się określenie bilingwizm receptywny - tak też określa to W. Mackey (za 
F. Grosjeanem, 1982: 236). Należy tu zaznaczyć, że można rozumieć, ale nie mó
wić, natomiast sytuacja odwrotna jest niemożliwa, dlatego drugie określenie wią- 
żące się ze sprawnościami18, czyli bilingwizm produktywny albo ekspresywny, nie 
nadaje się do użycia, gdyż oznaczałoby ono umiejętność mówienia i pisania - bez 
rozumienia. Owszem, często zdarza się kombinacja umiejętności rozumienia 
i mówienia oraz czytania i pisania, czyli mieszanie recepcji z produkowaniem, ale 
na nie też nie ma nazwy. Należałoby raczej określić sześć podstawowych grup, do 
jakich mogłyby być zaliczane osoby, które:

18 Dotyczy podziału sprawności językowych na produktywne, tj. mówienie i pisanie, oraz recep
tywne, czyli słuchanie i czytanie.

- rozumieją (ze słuchu), a nie mówią
- rozumieją (ze słuchu) i mówią
- czytają ze zrozumieniem, a nie piszą
- czytają ze zrozumieniem i piszą
- rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem, ale nie mówią i nie piszą
- rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem oraz mówią i piszą.
Następnie tworzyłoby się podgrupy będące ich kombinacjami. Po pierwsze, 

trudno je jednoznacznie nazwać, odnosząc się do typów sprawności językowych, 
a więc używając określeń ‘receptywne’ - ‘produktywne’. Wspólną cechą jest jedy
nie ich cząstkowość, a więc każda taka sytuacja (stan rzeczy) powinna nosić na
zwę, bilingwizm częściowy (cząstkowy), co wobec tego dawałoby nazwy typu: czę
ściowy bilingwizm receptywny słuchowy albo: częściowy bilingwizm receptywno- 
-produktywny wzrokowy. Po drugie - należałoby postawić pytanie, czy to w ogóle 
jest dwujęzyczność? Odpowiedź będzie zależała przede wszystkim od stopnia 
kompetencji w danych sprawnościach oraz od kryterium użycia. Wydaje się więc, że 
rozróżnienie na dwujęzyczność ‘aktywną ‘ i ‘pasywną’ nie powinno mieć miejsca.

W świetle powyższych uwag na szczególne wyróżnienie zasługują dwie wcze
śniej nie cytowane definicje. Pierwsza z nich brzmi: „A bilingual speaker is some
one who is able to function in two (or more) languages, either in monolingual or 
bilingual communities, in accordance with the sociocultural demands made of an 
individual’s communicative and cognitive competence by these communities or by 
the individual herself, at the same level as native speakers, and who is able posi
tively to identify with both (or all) languages groups (and cultures), or parts of 
them” (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 90). Druga przedstawia się następująco: „We 
propose to call a person bilingual when, in addition to his first language, he is si
milarly proficient in another language and has the ability to use either of to equal 
effect in any circumstances. This would obviously be perfect or ideal bilingualism, 
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since the individuals we encounter in real life fall more or less short of ideal, but 
the definition is useful as a yardstick to measure the bilingualism of an individual” 
(M. Siguan, W. Mackey, 1987: 13).

Obydwie one łączą kryterium biegłości i użycia, dotyczą bilingwizmu jednost
kowego oraz społecznego (choć druga mniej wyraźnie), a do tego pierwsza dotyka 
problemu dwukulturowości i identyfikacji z daną grupą, czyli problemu asymilacji. 
Jedyne, czego w nich brakuje, to podkreślenia, że jest to proces. W każdym razie 
każda z nich, a najlepiej obydwie razem, dają dość dokładną, poprawną 
i zadowalającą odpowiedź na pytanie: „co to jest dwujęzyczność?”

1.4. Dwujęzyczność czy znajomość dwóch języków?

Omówione definicje i podziały pokazują, że pojęcia dwujęzyczność i znajo
mość języka obcego najczęściej są utożsamiane, a moim zdaniem różnią się.

Mówiąc o znajomości języka obcego, można dokonywać podziałów na różne 
typy tego zjawiska w zależności od stopnia znajomości (lub jej braku) poszczegól
nych sprawności. Tu można zaakceptować określenie „receptywna znajomość ję
zyka obcego”. Również odpowiednie dla tego pojęcia są takie definicje, które mó
wią o opanowaniu struktur gramatycznych języka obcego, jego znajomości czy 
wiedzy na jego temat w stopniu minimalnym, o rozumieniu bez mówienia, czy też 
o posiadaniu minimalnej kompetencji w jednej ze sprawności. Pojęcie to wiąże 
bardziej z procesem uczenia się go. Innymi słowy:

Znajomość języka obcego - to kompetencja w języku obcym nieadekwatna do 
wieku i statusu społecznego danej osoby, znajomość tylko niektórych sprawno
ści, używanie języka obcego tylko w pewnych sytuacjach.

Przykładem może być podstawowa umiejętność rozmowy wyłącznie w celach 
turystycznych, zdolność czytania jedynie fachowych tekstów, opanowanie języka 
przez wykształconą osobę dorosłą z dużego miasta, ale na poziomie nastolatka 
z małego miasteczka czy wsi. Tak opanowany język obcy w połączeniu ze znajo- 
mościąjęzyka ojczystego daje w rezultacie znajomość dwóch języków.

W drugim przypadku za istotne uważam kryterium funkcji i stopnia opanowa
nia (biegłości) języka, a więc być dwujęzycznym, to posługiwać się wszystkimi 
czterema sprawnościami, to znaczy używać języka w różnych sytuacjach i z róż
nymi uczestnikami aktu komunikacji. Dopiero ustalenie poziomu kompetencji 
poszczególnych umiejętności, a więc języka w całości, i zestawienie z językiem 
ojczystym pozwoli na użycie odpowiedniej nazwy: dwujęzyczność pełna, zrówno
ważona, dominująca. Osoby dwujęzyczne to te, które miały kontakt z obydwoma 
(ojczystym i drugim) językami przez jakiś czas; stan ten nie jest stały - zmienia się 
w zależności od warunków, często zapada w stan uśpienia z powodu zmiany kraju 
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jako miejsca pobytu czy zamieszkania. Najczęściej wiąże się z emigracją stałą lub 
czasową. Nierzadko też zmienia się sytuacja, uczestnicy komunikacji lub często
tliwość użycia którejś ze sprawności (np. praca ustnego tłumacza specjalizującego 
się w tematach medycznych, a praca tłumacza pisemnego w dziedzinie architektu
ry, czy praca lekarza na wsi, a potem w poliklinice, w metropolii). Ponadto znajo
mość innego języka wiąże się zazwyczaj ze znajomością innej kultury: „Language 
can’t be isolated from the rest of life. A nation’s language is inextricably linked 
with its culture and there is no way of separating the two” (E. de Jong, 1986: 21). 
Stopień jej przyswojenia i akceptacji również odróżnia dwujęzyczność od znajo
mości języka obcego. Można więc powiedzieć, że dwujęzyczni to osoby, które 
doświadczyły ‘posługiwania się’ dwoma językami i kulturami, a więc, że nie tylko 
je znają, ale czują. Najkrócej mówiąc, dwujęzyczność jest szczególnym przypad
kiem znajomości dwóch języków, ale nie jest z nią tożsama. Dokładniej rzecz bio- 
rąc:

Dwujęzyczność - to opanowanie dwu języków w takim stopniu, jak społecznie 
ekwiwalentni ich jednojęzyczni nosiciele, czyli ambilingwizm]>. Polega na 
umiejętności posługiwania się wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym 
i drugim oraz na częstym używaniu obydwu języków w różnych sytuacjach 
i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. Jest to zazwyczaj nietrwały stan, 
mający związek z emigracją lub pobytem za granicą, co implikuje bliski kontakt 
z danym językiem i kulturą, umożliwiający osobiste ich doznawanie.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że trwanie bilingwizmu bywa ograniczone 
w czasie i formie. „Osiągnięta dwujęzyczność nie jest cechą stałą, nabytą już na 
całe życie. Jest raczej dynamicznym procesem, w ciągu którego może dojść do 
utraty całkowitej lub częściowej jednego z języków” (M. Warchoł-Schlottmann, 
1994: 216).

Proces stawania się dwujęzycznym można przedstawić schematycznie w formie 
graficznej w taki sposób:

PROCES STAWANIA SIĘ DWUJĘZYCZNYM

19 Zob. F. Grucza. 1981: 16-18. Ambilingwizm nie zakłada pełnego opanowania obu języków.
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Łatwo można określić, kiedy następuje początek przyswajania języka ojczyste
go - to najczęściej dzień urodzin, czyli punkt A. Nabywanie / uczenie się języka 
docelowego ‘zaczyna się" w punkcie B. Wtedy dana osoba kontynuuje rozwój ję
zyka ojczystego, który tu symbolizuje linia ciągła J|. Od tego momentu również 
rozpoczyna się okres ‘doganiania’ ekwiwalentnego nosiciela J2, co pokazuje odci
nek B - 0 (zero). Gdzieś - umownie - między c a d mieści się proces stawania się 
dwujęzycznym, gdzie punkt 0 (zero) - zaznaczony z konieczności zbyt rygory
stycznie - symbolizuje tę w rzeczywistości nieuchwytną fazę przejścia z jednoję- 
zyczności do dwujęzyczności. Na wykres ten należy patrzeć jak na rzut z góry, bo 
właśnie wtedy widać równoległość obu kodów oznaczającą tu ambilingwizm; to 
znaczy żadna linia nie jest nad ani pod drugą- obie znajdują się na tej samej płasz
czyźnie.

Jest to nietrwały stan, który może przybrać różne formy i kształty - zależnie od 
sytuacji. Np. linia J| może stopniowo lub drastycznie opadać, stać się przerywaną 
i zniknąć. Byłaby to utrata języka ojczystego. Również linia J2 może wykazywać 
tendencje spadkowe, wzrostowe, czy niknąć. Mogą wreszcie obie lub któraś z nich 
stać się zygzakowate, co symbolizowałoby zmiany w obrębie poziomu kompeten
cji poszczególnych sprawności. Kombinacji jest wiele. W każdym razie próba wi
zualizacji procesu stawania się dwujęzycznym przystaje do głównych założeń wy
rażonych w punktach (z pominięciem kulturowości) określających to zjawisko.

Przy dwujęzyczności należy szczególnie podkreślić rolę języka ojczystego. 
Przekonuje o tym T. Skutnabb-Kangas (1981: 53) w swej teorii, w której przyrów
nuje każdy z języków do lilii wodnej. Widać tylko to, co znajduje się na po
wierzchni, czyli kwiat, ale korzeń J| znajduje się pod wodą, głęboko. W procesie 
opanowywania J2 możliwe są dwie sytuacje: z tego samego korzenia rozwija się 
druga lilia, więc na powierzchni widać dwa piękne kwiaty. Są one mocno osadzone 
pod wodą, mają wspólny korzeń, ale dwie łodygi. To symbolizuje dobrze rozwi
niętą dwujęzyczność. Natomiast gdy zostanie przerwana więź z J| (odcięcie od 
korzenia), ale następuje rozwój J2, pozornie też widzimy dwie lilie unoszące się na 
powierzchni wody, jednak obydwie są pozbawione korzenia, a nawet nie są ze sobą 
połączone, a więc słabe i nietrwałe. Symbolizuje to podwójną póljęzyczność. „And 
if the roots have been cut off, nothing permanent can grow any more. The child’s 
own language has crumbled apart, is fragile, no longer solid, and the new language 
is nothing more, than „borrowed plumage” (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 53).

Zależność między Ji i J2, a przede wszystkim wagę zachowania i rozwoju języ
ka ojczystego ilustruje znakomicie metafora podwójnego lodowca (dual iceberg} 
autorstwa J. Cumminsa (1984: 143; zob. teźT. Skutnabb-Kangas, 1981: 115):
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Na powierzchni widać niezależne od siebie wierzchołki dwóch lodowców, które 
pod wodą jednak są ze sobą połączone, to znaczy mają wspólną podstawę. Podob
nie języki - na pozór obydwa funkcjonują odrębnie, tymczasem mają wspólny 
fundament - „ogólną sprawność językową” (CUP - common underlying profi- 
ciency). Podwójny lodowiec jest więc ilustracją dwujęzyczności. Jak już powie
dziano - ma ona silny związek z pobytem za granicą, gdzie wcale nie jest łatwo 
zachować i rozwijać język ojczysty. Jest to problem zwłaszcza w przypadku dzieci, 
u których proces zapominania / odchodzenia od J| może następować szybciej niż 
u dorosłych i dlatego muszą być otoczone szczególną „opieką językową” przez 
rodziców, która powinna polegać na używaniu wyłącznie języka pierwszego 
w domu, a nawet poza nim, w tzw. sytuacjach rodzinnych, czyli np. na wspólnych 
zakupach. Prawie każde dziecko przechodzi okres skrępowania i wstydu w związ
ku z używaniem swojego etnicznego języka poza domem. Bywa to powodem fru
stracji wielu rodziców, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę, że to właśnie od nich 
zależy, czy stan ten jest przejściowy, czy się utrwali. Najczęściej udaje się wytłu
maczyć dziecku, że rozmowa w ojczystym języku w sklepie czy na ulicy nie jest 
czymś dziwnym ani przypadkiem odosobnionym (zwłaszcza w Australii czy 
w Stanach Zjednoczonych). Zazwyczaj dzieci dają się przekonać, a potem odnaj
dują w tej sytuacji pewne korzyści, np. mają satysfakcję z tego, że ludzie nie rozu
mieją tego języka i traktują go jak prywatny język lub tajny kod, rozumiany tylko 
przez niektórych. Czują się inne, ale w pewnym sensie wyróżnione (E. de Jong, 
1986: 56). „Opieka językowa” daje lepsze rezultaty przez wzmacnianie motywacji, 
tzn. gdy dzieci muszą, mogą albo chcą porozumiewać się w języku rodzimym 
z członkami tej samej wspólnoty, ale przede wszystkim z dziadkami lub krewnymi 
w ojczyźnie.

Ankietowani przez E. de Jong rodzice podkreślali konieczność kształcenia 
umiejętności pisania i czytania. Uważają jednak, że dzieci najpierw powinny opa
nować je w języku ojczystym, a dopiero potem w języku drugim, co także postu
lują fachowcy. Nie jest to łatwe na emigracji, gdzie brakuje odpowiednich książek

20 Nazwę (tłumaczenie) CUP przytaczam za I. Kurcz. 1992: 201. 
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dla dzieci. Odpowiednich, to znaczy w języku etnicznym, ale nie chodzi o te same 
pozycje, które czytają równolatki w kraju. E. de Jong uzasadnia: „The vocabulary 
used in the books that are intended for their age group is then too difficult. The 
result is that they are forced to read books below their interest level or constantly 
have to be helped along with more interesting but more difficult material” (1986: 
58). Autorka relacjonuje ciekawy pomysł pewnej matki, która chcąc zainteresować 
dzieci czytaniem w języku ojczystym, kupowała i pozwalała im czytać komiksy po 
hiszpańsku (czyli w Ji), a zabronione to było w języku angielskim, czyli ich dru
gim języku.

7.5. Dwujęzyczność - upośledzenie czy korzyść?

Przez długi czas pokutowało stwierdzenie, że bilingwizm jest swego rodzaju 
upośledzeniem. Oznaczało to, że poziom językowy, a nawet intelektualny dwuję
zycznych (zwłaszcza chodziło o dzieci) jest niższy niż jednojęzycznych, co miało 
rzekomo powodować gorsze wyniki w nauce. Dziś wiadomo, że to mija się 
z prawdą, a na pewno nie jest regułą21.

21 Por. W. Klein. 1989: Cli. Deprez. 1994: F. Grosjean. 1982; E. Thonis. 1977; M. Siguan. 
W. Mackey. 1987; J. Cummins 1984; M L. Albert. L.K. Obler. 1978.

22 Badania owe wykonywane były przede wszystkim w Anglii i Stanach Zjednoczonych, por. 
Ch. Deprez, 1994: 132; M. Saville. R. Troike. 1973: 16.

23 Uznaje się. że mniej więcej od lat 20. do 60. istniało negatywne mniemanie o rezultatach dwu- 
języczności na podstawie testów 1.1., a potem zaczęło się zmieniać na pozytywne. Wreszcie zaczęto 
podejrzewać i sprawdzać, że może efekt jest zerowy, i tak najczęściej obecnie się sądzi.

Z niewiadomych powodów uważano dawniej jednojęzyczność za normę, gdy 
tymczasem badania wskazują, że dwujęzyczność, nawet trójjęzyczność, jest zjawi
skiem o wiele bardziej powszechnym, a normalnym w większości krajów afrykań
skich i azjatyckich. Może dlatego podchodzono do bilingwizmu trochę nieufnie, 
traktując ‘inne’ jako ‘niezwykłe’, a ponieważ obserwacjom i badaniom podlegali 
przede wszystkim imigranci z krajów mniej rozwiniętych, czyli biedniejszych, 
nieraz nieznanych, uważanych za gorsze, od uznania ich za słabiej rozwiniętych 
umysłowo dzielił już tylko krok22. Wydawało się, a nawet było to poparte „dowo
dami”, że dzieci imigrantów, a więc z grup mniejszościowych, osiągały gorsze 
rezultaty w szkole niż ich jednojęzyczni (miejscowi) koledzy. Potwierdzały to na
wet badania poziomu inteligencji, czyli testy l.l.23, na podstawie których masowo 
umieszczano dzieci imigrantów w klasach dla uczniów opóźnionych, co powodo
wało u nich zrozumiałe frustracje. W jeszcze gorszych przypadkach uznawano je 
za niedorozwinięte umysłowo. Tymczasem dopiero po jakimś czasie okazało się, 
że przyczynąjest po prostu niedostateczny poziom znajomości J2, a więc trudności 
ze zrozumieniem instrukcji i poleceń, a także nieznajomość nowej kultury, a nie 
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„upośledzenie” spowodowane uczeniem się dwóch języków. Przy wnikliwszych 
badaniach, na przykład po rozwiązywaniu tych samych testów, ale z tłumaczeniem 
lub uproszczonymi instrukcjami, okazywało się, że poziomem inteligencji i wiedzy 
testowane dzieci w niczym nie ustępowały tuziemcom. Nie brano również pod 
uwagę statusu społecznego i ekonomicznego, który u imigrantów jeszcze niezasie- 
działych był i jest przeważnie niższy w porównaniu z ludnością miejscową, statusu 
kulturalnego, płci, wieku czy cech indywidualnych uczących się, które mogą być 
przyczyną różnic w kompetencji językowej.

Na niekorzyść dwujęzyczności działało mniemanie, że jeśli dziecko poznaje 
symultanicznie, a nawet sukcesywnie dwa systemy językowe, jest podwójnie ob
ciążone i żadnego z nich nie opanuje na tym samym poziomie i w tym samym 
stopniu co dziecko monolingwalne (adekwatnie do wieku), a proces ten trwa dłu
żej. Uważano, że nauka taka jest trudniejsza, wymaga więcej wysiłku i zużywa 
więcej energii umysłowej. Jednak badania nie potwierdziły tych sugestii.

Przez długie lata panował też pogląd, że język wyjściowy przeszkadza 
w opanowaniu i rozwijaniu języka docelowego. Obwiniano J| za wszelkie niepo
wodzenia w procesie opanowywania J2, postulowano więc mniejsze używanie ję
zyka pierwszego - aż do zarzucenia go włącznie. Obecnie uznaje się, że języki 
etniczne mogą wzbogacać umiejętności komunikacyjne imigranta, ale przede 
wszystkim przyczyniać się do efektywnego opanowania J2 (H. Dulay, M. Burt,
S. Krashen, 1982: 96). Stwierdzono, że dzieci, które zachowują swój pierwszy 
język na wysokim poziomie, osiągają lepsze rezultaty w szkole. J. Cummins ( 1984: 
25—26)24 wymienia trzy powody tej zależności: po pierwsze na podstawie wyników 
znaczących badań stwierdzono, że bilingwizm pozytywnie wpływa na rozwój in
telektualny i akademicki; po drugie - dzieci z mniejszości narodowych, które mają 
pozytywny emocjonalny stosunek do obu kultur - nowej i „domowej” - osiągają 
lepsze rezultaty w nauce niż dzieci, których stosunek do nich jest ambiwalentny. 
Trzeci powód dotyczy komunikacji między rodzicami a dziećmi w domu (sądzę, że 
nie chodzi tu tylko o rozmawianie w języku ojczystym, ale o jakość tych konwer
sacji).

24 Zob. też J. Cummins. 1981: 29-32 (The Think Tank Model).
25 Na podst. niezweryfikowanych danych. Zob. B. McLaughlin. 1978: 168. J. Cummins. 1984: 24.

Na korzyść dwujęzyczności przemawia konieczność sprostania wyższym wy
maganiom, większa motywacja i, nierzadko, wyższa inteligencja. Nie wyjaśniono 
jednak do tej pory związku między inteligencją a bilingwizmem, więc nie wiado
mo, czy to dzieci bardziej inteligentne stają się bilingwalne, czy też dwujęzyczność 
pomaga im w rozwoju inteligencji. Uważa się, że dwujęzyczni mają większą świa
domość różnic między językami, że lepiej i łatwiej uczą się innych (następnych) 
języków25 oraz rozwijają i wzbogacają swój język pierwszy: „Je retiendrai aussi 
l’ideé que l’acquisition d’une deuxième langue peut avoir des répercussions 
bénéfiques sur la compétence en Ll, dans la mesure où cette acquisition constitue, 
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pour le locuteur, une occasion de décontextualisation de ses connaissances en Ll. 
Cette mise en perspective de Ll par l’acquisition de L2 peut entraîner pour 
l’apprenant un développement de ses capacités métalinguistiques, et ces dernières 
pourront être mise à profit, par exemple, dans l’apprentissage de la lecture ou une 
troisième langue” (M. Matthey, 1996: 100).

M.L. Albert i L.K.. Obier (1978: 248-249) twierdzą, że dwujęzyczni wcześniej 
dojrzewają (językowo), mają większą wrażliwość językową, lepiej radzą sobie 
z abstrakcyjnymi aspektami języka oraz wykazują większą plastyczność kognityw
ną; mają też lepiej rozwiniętą umiejętność słuchania niż jednojęzyczni, ale nie 
stwierdza się u nich różnic w umiejętności pisania. Nawet w wieku dorosłym 
dwujęzyczni wykazują większe umiejętności werbalne niż jednojęzyczni, co może 
wynikać z bardziej bilateralnej organizacji funkcji językowych mózgu.

Przy wysokiej kompetencji w obu językach, które nieustannie podlegają roz
wojowi, można stwierdzić pozytywne działanie dwujęzyczności na pięć dziedzin: 
I) umiejętność analizowania i powstawanie świadomości językowej, 2) wszystkie 
sprawności językowe, 3) ogólny rozwój pc^ęć, 4) kreatywne myślenie. 5) wrażli
wość na potrzeby komunikacyjne słuchacza2 .

W sumie jednak trudno jest stwierdzić, czy bilingwizm ma pozytywne czy ne
gatywne znaczenie w rozwoju intelektualnym i językowym, a co za tym idzie - 
jaki ma wpływ na wyniki w nauce. Najbardziej rozpowszechnił się pogląd, że po
ruszając ten temat, należy przede wszystkim sprecyzować, o jaką dwujęzyczność 
chodzi. Przy pełnej lub do niej zbliżonej odgrywa on rolę stymulującą, rozwijającą, 
dającą pozytywne rezultaty, natomiast przy niepełnej - odwrotnie. Tak więc 
u dzieci, u których umiejętności w obydwu językach są relatywnie dobrze rozwi
nięte (adekwatnie do wieku), stwierdza się pozytywny wpływ dwujęzyczności na 
rozwój intelektualny i osiągnięcia w nauce. U tych, które posiadają niski stopień 
kompetencji w obydwu językach - co przejawia się na przykład słabym poziomem 
umiejętności czytania i pisania, ograniczonym słownictwem oraz niekompletną 
wiedzą gramatyczną - postęp w rozwoju umysłowym może być powolny, 
a osiągnięcia szkolne niewielkie. Ani pozytywnych, ani negatywnych rezultatów 
nie widać u dzieci, których kompetencja w obu językach jest znacząco nierówna, 
tzn. jeden z nich prezentuje wysoki, a drugi niski poziom.

Wydaje się, że ‘zagrożenia’, które niesie dwujęzyczność, są troską przede 
wszystkim osób jednojęzycznych, które często też przechodzą z jednej skrajności 
w drugą. E. Haugen (wg F. Grosjeana, 1982) zauważył na przykład, że z jednej 
strony zachwycają się, jak to wspaniale być dwujęzycznym, a z drugiej ostrzegają 
rodziców przed dwujęzycznością dzieci. Gdy osoba władająca biegle dwoma języ
kami bez akcentu, jest wykształcona i pochodzi ze średniej lub wyższej klasy spo
łecznej, jednojęzyczni są pod wrażeniem, ale gdy osoba dwujęzyczna to robotnik -

26 Wg J. Cummins. 1984: 22. Zob też F. Grosjean, 1982: 223, gdzie mowa o pozytywnych efek
tach dwujęzyczności.
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imigrant, który mówi lepiej w swoim języku, a w drugim z silnym akcentem, wte
dy ostrzega się przed półjęzycznością i wszelkimi pozornymi zagrożeniami wyni
kającymi z bilingwizmu .

Najciekawsze są jednak odczucia samych dwujęzycznych wobec dwujęzyczno- 
ści. Obszernie relacjonuje je F. Grosjean (1982: 268-288). Zapytano osoby dwu- 
i trójjęzyczne o niedogodności z tym faktem związane. 52% z pierwszej i 67% 
z drugiej grupy nie widzi żadnych. Najbardziej uskarżano się na występowanie 
interferencji i mieszanie kodów - zwłaszcza z powodu zmęczenia albo gdy pytane 
osoby były złe, zmartwione lub zdenerwowane; niektórzy narzekali na konieczność 
występowania w roli tłumaczy. Część odczuwa brak przynależności do którejś 
z grup kulturalnych, a niektórzy z kolei, przynależąc do obu równocześnie, upa
trują w tym źródła konfliktów - przede wszystkim wewnętrznych.

Według badanych, pozytywne aspekty dwujęzyczności tkwią w możliwości 
kontaktowania się z ludźmi z różnych kultur, czytania literatury w oryginale, 
w posiadaniu dwóch perspektyw w życiu, co oznacza szersze horyzonty myślowe 
i większą otwartość, ale i możliwość lepszej pracy, czy też więcej możliwości pra
cy. Niektórzy twierdzili, że to im pomaga w uczeniu się następnych języków, że 
wzbogaca ich słownictwo i gramatykę, zwiększa jasność w wyrażaniu się oraz 
uczy bardziej krytycznego stosunku do życia. Rodzice, zapytani o to, jakie korzyści 
może dać ich dzieciom dwujęzyczność, podawali bardzo podobne argumenty. Do
dawali jeszcze wzrost wiary we własne siły i możliwości oraz stawanie się bardziej 
tolerancyjnymi i otwartymi (E. de Jong, 1986: 25).

Przytoczę (za F. Grosjeanem, 1982: 268-288) dwa komentarze badanych: 
„I strongly believe that bilingual people are blessed. 1 can’t imagine what 1 would 
be or where I would be if I were monolingual. 1 am very fortunate that I have lear
ned a second language that is used almost universally” (dwujęzyczny I Uganda - 
angielski). „In my opinion, bilingualism breeds biculturalism, and biculturalism 
breeds open-mindedness toward other languages and cultures. It helps to eliminate 
cultural ignorance. Being bilingual is a horizon-broadening experience” (dwuję
zyczny angielski - niemiecki).

Bardzo interesujące są opinie badanych na temat zależności bi- lub trilingwi- 
zmu i operacji myślowych, emocji oraz osobowości. Jeśli chodzi o te pierwsze, 
a więc liczenie, modlitwę, myślenie, przeklinanie oraz sny, a więc czynniki, o któ
rych m.in. była mowa przy języku ojczystym, to osoby dwujęzyczne deklarujące, 
że robią to w pierwszym języku, stanowiły mniej więcej 60-70% całości. Badania 
zdają się potwierdzać, że w przypadku liczenia i modlitwy wybór języka zależy od 
tego, w którym się najpierw tego nauczyły. Jeśli dziecko uczy się modlić w drugim 
języku, tak najczęściej pozostaje - bez względu na okoliczności. W przypadku 
liczenia może zaistnieć nawet pewna dwoistość, bo samo liczenie, a więc szybkie

27 Należy mieć świadomość, że inny jest stosunek do dwujęzyczności w Europie, a inny w krajach 
zamorskich, co ma związek z ideologią asymilacji wobec imigrantów. 
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przeliczanie grupy dzieci czy kartek może zachodzić wJ|, natomiast działania 
arytmetyczne poznane w J2 - będą się już zawsze w nim odbywać. Myślenie 
i marzenia senne zachodzą raz w tym, raz w tym języku, a przeklinanie ‘dobrze" 
idzie w języku nieojczystym, bo nie czuje się wagi słów, ich wulgarności czy czasem 
nieprzyzwoitości, choć sporo dwujęzycznych przeklina w swoim języku.

Bez wątpienia emocje powodują pewne zaburzenia u dwujęzycznych: strach, 
zmęczenie czy złość nieraz każą im wybierać język ojczysty, choć często powodują 
niezamierzone mieszanie języków. Wyrażanie najgłębszych uczuć też rzadko 
z jednakową łatwością odbywa się w obu językach - zwykle przeważa jeden. Stąd 
wielu dwujęzycznych życzyłoby sobie mieć za partnerów też osoby dwujęzyczne, 
gdyż twierdzą, że to im ułatwia komunikację i wzajemne zrozumienie. Prawdopo
dobnie dużą rolę odgrywa tu również osobowość, która najwyraźniej ulega prze
mianom u osób bilingwalnych, gdyż wiele z nich relacjonuje, że gdy zmieniają 
język, zmienia się ich percepcja świata, zachowanie i nastawienie. Można powie
dzieć, że następuje u nich identyfikacja z tą grupą etniczną, której języka używają 
(zob. podrozdz. 2.3.1). Według E. Sękowskiej (1994: 45) polega to na przyjmowa
niu norm zachowania, które są charakterystyczne dla ludzi posługujących się tym 
językiem. F. Grosjean (1982: 268-288) przytacza wypowiedzi: „I am deeply 
convinced and fully aware that I switch personality when 1 switch language. I know 
that I am more aggressive, more caustic, when I speak French. 1 am also more rigid 
and more narrow-minded in defending my assertions” (dwujęzyczny francusko- 
-angielski). „In English my speech is very polite, with a relaxed tone, always say
ing »please« and »excuse me«. When 1 speak Greek, 1 start talking more rapidly, 
with tone of anxiety and in a kind of rude way, without using any English speech 
characteristics” (dwujęzyczny grecko-angielski).

S. Ervin (wg F. Grosjeana, 1982) wykazała eksperymentalnie, że gdy pokazuje 
się osobom dwujęzycznym dwukrotnie te same obrazki (TAT - obrazki z niejasną 
treścią), komentują je inaczej, opowiadając różne historie w każdym z języków. 
Relacjonuje też doświadczenie z całkowicie dwujęzycznymi i dwukulturowymi 
japońskimi Amerykankami, które polegało na tym, że należało dokończyć zaczęte 
zdanie raz w jednym raz w drugim języku. Okazało się, że odpowiedzi po japońsku 
były o wiele bardziej emocjonalne, pojawiały się słowa dotyczące związków ro
dzinnych, miłości, niewierności, utraty kochanych osób. Po angielsku zaś badane 
kończyły zdania w sposób formalny, a opisywane osoby były abstrakcyjne i zimne.

Niektórzy twierdzą, że dwujęzyczni mają rozdwojoną jaźń. W skrajnych przy
padkach może to prowadzić do schizofrenii, jednak nie ma żadnych danych po
twierdzających, że osoby dwujęzyczne cierpią na tę chorobę częściej niż jednoję- 
zyczne. U dzieci bilingwizm może powodować trudności z określeniem własnej 
tożsamości, która kształtuje się w fazie wieku szkolnego, czyli między 6. a 12. 
rokiem życia. Rodzą się wtedy poważne dylematy i próby wyboru języka oraz 
kultury, a to pociąga za sobą konieczność identyfikacji z jedną z grup, tzn. 
z rodziną lub rówieśnikami.
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Dorośli emigranci, ankietowani przez E. de Jong (1986), bardzo rzadko sami 
określali się jako osoby dwujęzyczne, choć za takich uchodzili w swoim środowi
sku. Często odczuwali niedostateczny poziom biegłości w J2, chcieliby też móc 
myśleć w drugim języku, a niektórzy ubolewali, że nie mają wymowy ani akcentu 
równych native speakerom. „In one way, yes, [1 feel bilingual, przyp. E.L.] because 
I speak Greek as easily as Dutch. On the other hand, I only have to open my mouth 
and people will say to me, »Oh, you’re a foreigner, aren’t you? That’s not what 
I call being bilingual«”. Na uwagę zasługuje tu opisany przez E. de Jong „wyjątek 
od reguły”, który sama tak określiła. Jedna z ankietowanych osób, Polka, która 
wyemigrowała w wieku około 20 lat nie znając angielskiego, była nie do odróżnie
nia od tubylców - jej poziom językowy był równy native speakerowi. „For me it 
was obviously one of the most amazing examples of someone speaking a foreign 
language with an accent that could not be distinguished from a native speaker’s and 
it showed that one needs only one exception to disprove the rule that ‘adults cannot 
learn to speak a foreign language with a native accent’. However, in general it is 
true that when speaking most adults can immediately be detected as non-native 
speaker by their accent”.

W ostatnich latach zauważa się zwrot ku występowaniu tzw. efektu zerowego, 
czyli braku efektu. F. Grosjean (1982: 226) przytacza słowa B. McLaughlina: „It 
has not been demonstrated that bilingualism has positive or negative consequences 
for intelligence, linguistic skills, educational attainment, emotional adjustment, or 
cognitive functioning”. Raczej, tak jak to powiedziano wcześniej, widoczne ujem
ne lub dodatnie strony znajomości dwóch języków zależą m.in. od czynników 
społecznych i cech indywidualnych, od roli domu i znajomości języka wyjściowe
go, a także od samych języków będących w kontakcie. „It is difficult to predict 
whether he [the child - przyp. E.L.] is to be blessed with a second language ac
complishment or burdened with a second language handicap. Like matrimony, it 
may be for better or for worse, for richer or for poorer” (E. Thonis, 1977: 200).

2. Semilingwizm, czyli półjęzyczność28

28 Dokładnie termin ten brzmi: podwójna półjęzyczność. ale często używany jest w formie skró
conej.

29 Wprawdzie nie ma ewidentnych dowodów, że to pojęcie ma jakieś powiązania z wczesnym fiń
skim ruchem nacjonalistycznym, ale pewne (negatywne) konotacje sprawiły, że z tego właśnie powo
du nie cieszyło się popularnością w Skandynawii, choć wzbudziło zainteresowanie w związku 
z problemem edukacji imigrantów.

Termin podwójna półjęzyczność pochodzi ze Skandynawii29 — został po raz 
pierwszy użyty przez Erika Hansegarda w debacie radiowej w 1962, a następnie 
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podjęty przez Hakana Ringboma, który tak go określił: „(...) when an individual 
abandons her mother tongue completely in favor of another language, there will 
always be a period of‘double semilingualism’, when the two languages get in each 
other’s way” (za T. Skutnabb-Kangas, 1981: 250). H. Ringbom uważa więc, że jest 
to przejściowy stan, zmierzający do całkowitego zarzucenia języka ojczystego na 
rzecz języka kraju przyjmującego. T. Skutnabb-Kangas (1981: 35-36) twierdzi, że 
osoba, która nie osiągnęła jeszcze poziomu jednostki jednojęzycznej w żadnym 
z języków, jest podwójnie półjęzyczna {double semilingual), mimo że znajomość 
obu wzięta razem jest wyższa od znajomości każdego z osobna. Tu autorka też 
wskazuje na stan przejściowy, na coś nietrwałego, ale rokującego pozytywnie, bo 
wyraźnie zmierzającego w kierunku bilingwizmu.

Definicje półjęzyczności są na ogół bardzo lakoniczne; można je też - jak 
w przypadku bilingwizmu - podzielić na dwie grupy: zgodnie z kryterium kompe
tencji oraz kryterium funkcji. Oto kilka definicji należących do pierwszej grupy 
(T. Skutnabb-Kangas, 1981: 251-254):

• The imperfect command of a linguistic system (Loman, 1974).
• Linguistic proficiency is defective both in Finnish and Swedish (Pinomaa, 

1974).
• Partial command of Swedish and partial command of the mother tongue (Han- 

segard, 1972).
• These children know neither Finnish nor Swedish properly, they have become 

semilingual (Heyman, 1973).
• Immigrant pupils... have acquired only the superficial everyday language. 

They do not understand the deeper meanings of words (...) (Toukomaa, 1972).
• Knows neither the mother tongue nor Swedish well (Schwarz, 1973).
Inne definicje oparte na kryterium funkcji uwypuklają przede wszystkim man

kamenty jednostki komunikującej się za pomocą dwóch języków.
W celu stwierdzenia, czy u danej osoby występuje półjęzyczność, E. Hansegard 

wyodrębnił sześć lingwistycznych dziedzin. Pierwsze trzy są bardziej ilościowe 
i mają więcej do czynienia z ‘langue’, pozostałe, jakościowe, bliższe ‘language’ 
(według de Saussure’a): 1) Size of the repertoire of words, phrases, 2) Linguistic 
correctness, 3) The degree of automatism, 4) Ability to create or neologize, 5) Ma
stery of the cognitive, emotive and volitional function of language, 6) Richness or 
poorness in individual meanings (T. Skutnabb-Kangas, 1981: 253). Osobę półję- 
zyczną cechuje niedostateczne opanowanie tych dziedzin.

Pojęcie półjęzyczności wprowadziła na grunt amerykański Christina Bratt Paul- 
ston w 1974 roku, przywołując - nienazwane w ten sposób, lecz opisane przez
L. Bloomfielda w 1927 roku - zjawisko występujące u Indianina mówiącego po 
angielsku i w języku menomini. Pojawiały się też różne nazwy określające taką 
sytuację: ‘subtractive bilingwizm’ (Lambert), ‘non-lingual’ (Pfeiffer), ‘disruptive 
bilingualism’ (Bain & Yu), ale często odnoszą się do osób, które nadmiernie prze
łączają kody. „Those who code - switch extensively are often said to know neither 
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language well enough to converse in either one alone and they are termed »semi
lingual« or »nonlingual«” (F. Grosjean, 1982: 147).

Póljęzyczność czy podwójna póljęzyczność jest zjawiskiem mało badanym, 
a nawet często podaje się w wątpliwość fakt jej istnienia. Prawdopodobną przyczy
ną jest utożsamianie jej z bilingwizmem subtraktywnym, „prawie bilingwizmem”, 
a nawet fosylizacją, o której była mowa przy interjęzyku.

Na podstawie nastawienia do języków pozostających w kontakcie, wyróżnia się 
bilingwizm addytywny. zwany też elitarnym (elite), i subtraktywny - na co dzień 
(folk). Pierwszy oznacza pozytywną wartość przydawaną danemu językowi, zaś 
drugi - negatywną, czego przykładem jest redukcja liczby języków mniejszościo
wych w danym państwie lub osób mówiących językami mniejszościowymi.

Przykładem bilingwizmu elitarnego (additive) są kanadyjscy anglofoni uczący 
się francuskiego, czyli grupa większościowa, ucząca się języka mniejszościowego 
bez jakiejkolwiek obawy utraty języka ojczystego. Podobnie rzecz się ma z nauką 
języków obcych w miejscu zamieszkania, począwszy od lekcji w domu z guwer
nantką, na kursach i nauce w szkole skończywszy. Poza krajem rodzinnym sytu
acja taka dotyczy rodzin dyplomatów, osób pracujących, studiujących i dużo po
dróżujących po świecie (są to tzw. emigranci czasowi). W każdym razie chodzi 
o języki poznawane z własnego wyboru zarówno w kraju, jak i za granicą, które 
nie stanowią zagrożenia dla języka ojczystego.

Z bilingwizmem na co dzień (subtractive) mamy do czynienia np. w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie język angielski najczęściej w końcu zastępuje język ojczysty 
grup mniejszościowych. Podobna sytuacja istnieje we wszystkich państwach 
przyjmujących imigrantów z całego świata, a także - w bardziej drastycznej wersji 
- w koloniach i krajach będących pod okupacją, zagarniętych przez inne. Wtedy 
mamy do czynienia z koniecznością albo przymusem poznawania J2. „W drugim 
przypadku, jednostka jest zdana na język drugi, by w ogóle móc przeżyć, jest od 
niego uzależniona. Władanie językiem obcym jest koniecznością - w pracy, 
w załatwianiu koniecznych do życia rzeczy - robieniu zakupów, wizytach w urzę
dach, u lekarza, by brać udział w życiu społecznym i kulturalnym kraju zamieszka
nia (...) jest to przypadek wszystkich emigrantów, mniejszości narodowych, rozsia
nych po krajach, których język jest inny od ich ojczystego” (M. Warchoł- 
-Schlottmann, 1994: 35). Bilingwizm subtraktywny ma więc związek z przebywa
niem za granicą. Wtedy poznawanie nowego języka wiąże się z koniecznością lub 
przymusem, a sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla języka ojczystego.

Utrata pierwszego języka na rzecz języka kraju przyjmującego jest dość powszech
na- zwłaszcza u kolejnych pokoleń. J. Fishman (1964) podaje cztery stadia uznawane 
za typowe wśród społeczności imigranckich (wg G. Valdes-Fallis, 1978: 12):

30 Zob. International Encyclopedia of Linguistics. s. 176 i 183-184; M. Warchol-Schlottmann. 
1994: 35. Por. też J. Boutet. 1997: 30. gdzie utożsamia się pojęcie semilingwizmu i bilingwizmu 
substraktywnego.
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1. Stadium wstępne. Imigranci uczą się języka angielskiego poprzez swój język 
ojczysty. Angielski jest używany tylko w tych dziedzinach (jak np. w pracy), gdzie 
język ojczysty nie może być stosowany.

2. Drugie stadium. Imigranci uczą się więcej angielskiego i mogą w nim roz
mawiać ze sobą albo porozumiewać się we własnym języku. Wzrasta interferencja, 
mimo istniejącej ciągle zależności od języka ojczystego.

3. Trzecie stadium. Imigranci ‘funkcjonują’ w obydwu językach z prawie jed
nakową łatwością. Języki funkcjonują niezależnie.

4. Czwarte stadium. Angielski zastępuje język ojczysty z wyjątkiem sytuacji 
najbardziej intymnych lub prywatnych. To jest dokładnie odwrotne stadium do 
wstępnego.

Powyższe stadia niekoniecznie pokrywają się z czterema pokoleniami - zmiany 
te mogą nastąpić nawet w obrębie jednego.

Osobę prawie dwujęzyczną (nearly bilingual) T. Skutnabb-Kangas określiła 
jako taką, która zna jeden język na poziomie native spekaera, natomiast w języku 
drugim, a jest nim zazwyczaj język docelowy, jeszcze nie osiągnęła tego samego 
poziomu, ale powinno to z czasem nastąpić. Krótko mówiąc, jest to emigrant po
sługujący się biegle swoim językiem, jednocześnie uczący się i przyswajający ję
zyk drugi. Według autorki, powinien i w nim osiągnąć wysoki stopień kompeten
cji, ale w życiu nie zawsze tak bywa. Znane jest bowiem zjawisko zamrożonej 
kompetencji (frozen compétence), występujące też pod nazwą fosylizacji (fossili
sation), polegające na zablokowaniu kompetencji w J2, co może być i tak najbar
dziej pożądaną formą opanowania tego języka, umożliwiającą porozumiewanie się 
z jego nosicielami. Przypomnijmy, że nierzadkie jest posługiwanie się jedynie in- 
terjęzykiem ze znamionami pidginu, czyli owego swoistego ‘dialektu’ zrozumiałe
go tylko w pewnej grupie użytkowników nietuziemców, o czym była mowa 
w części III. Nie jest to jednak przypadek półjęzyczności.

Można wyodrębnić następujące relacje między Ji i J2 na obczyźnie:
1 a: J| jest dość dobrze opanowany i używany, J2 natomiast pozostaje na ni

skim, tzn. niższym niż J h poziomie kompetencji, co jednak nie powoduje istotnych 
ograniczeń w podstawowej komunikacji z rodzimymi jego użytkownikami.

1 b: J| jest zachowany, J2 podlega fosylizacji, a więc zostaje zablokowany jego 
rozwój; mimo to komunikacja z jego nosicielami jest możliwa na poziomie pod
stawowym.

1 c: Język ojczysty jest używany na „normalnym” dla emigranta poziomie, na
tomiast język drugi nie zostaje opanowany. Jednostka posługuje się interjęzykiem 
zbliżonym do pidginu, co utrudnia lub wręcz uniemożliwia jej komunikację z tu
bylcami.

2. W obydwu językach występuje (podwójna) niekompetencja.
3. Język pierwszy wykazuje coraz niższy poziom, a nawet zanika, natomiast 

znajomość języka drugiego rozwija się i wzrasta.
Przypadek la rokuje pozytywnie, bo nic nie stoi na przeszkodzie w rozwijaniu 

kompetencji języka docelowego, co przy zachowaniu odpowiedniego poziomu
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języka ojczystego może spowodować powstanie dwujęzyczności. Może zaistnieć 
jakiś bodziec, pojawić się motywacja do podnoszenia poziomu znajomości J2 i nie 
jest to związane ani z wiekiem, ani z długością pobytu w obcym kraju. Natomiast 
pozostałe przypadki stanowią poważne utrudnienie, a nawet zagrożenie dla bilin
gwizmu, który nie może zaistnieć, jeśli język pierwszy nie utrzymuje się na odpo
wiednim poziomie ani też wtedy, gdy język drugi opanowany jest w formie dialektu.

Przypadek drugi (2) wykazuje cechy semilingwizmu. Tak też można by krótko 
to zjawisko zdefiniować: jest to brak kompetencji w obydwu językach. Szerzej 
można o nim powiedzieć, że cechą charakterystycznąpóljęzycznościjest ograni
czenie kompetencji w języku ojczystym, przy jednoczesnym jej zablokowaniu 
(zamrożeniu) w języku drugim. Dana jednostka nie posiada więc kompetencji na- 
tywnej w żadnym języku. Jeśli stan ten jest przejściowy, dojdzie do przypadku 
opisanego w punkcie trzecim (3), ale może się zdarzyć, że stan ustabilizuje się 
z nieznacznym pogarszaniem się poziomu J|. Ponadto należy podkreślić, iż pólję- 
zyczność pojawia się poza krajem rodzinnym, zazwyczaj na emigracji, może być 
przejściowa, lecz w skrajnych przypadkach przeradza się w stan stały.

Wydaje się prawdopodobne, że ignorowanie występowania póljęzyczności wy
nika z faktu, iż jest bardzo trudno dostrzegalna i uchwytna. Chociaż semilingwizm 
ma związek z bilingwizmem, czy bardziej ze „znajomością dwóch języków”, to 
prezentuje jego kaleką odmianę, do której żaden użytkownik obu języków nie po
winien dążyć.

T. Skuttnab-Kangas twierdzi, że tylko ci, którzy nigdy nie spotkali się z półję- 
zycznością uważają, iż to zjawisko jest fikcją. Zrelacjonuję pokrótce przypadek, 
zjakim miałam do czynienia: dwunastoletnia dziewczynka, która przyjechała do 
Australii, nie znając angielskiego, początkowo posługiwała się tylko polskim. Już 
po kilku miesiącach coś się zaczęło dziać z jej językiem ojczystym. Najpierw 
oczywiście „zangielszczyła się” jej wymowa, intonacja i akcent. Dzieci w Szkole 
Polskiej z trudem ją rozumiały, ale ponieważ wszystkie porozumiewały się na 
przerwach po angielsku, relacjonowały, że i w tym języku „ona jakoś dziwnie mó
wi” i trudno ją zrozumieć. Rzeczywiście, podczas ćwiczeń tłumaczeniowych sły
chać było tę bardzo nietypową wymowę i zaskakującą, sprawiającą wrażenie ma
nierycznej, intonację niby angielską. Poziomem odbiegała coraz bardziej in minus 
od dzieci urodzonych w Polsce, które przyjechały tuż przed nią lub tuż po niej. 
Osiągała przeciętne oceny w obydwu szkołach i poziom jej umiejętności języko
wych obniżał się. Po kilku miesiącach trudno było się z nią porozumieć i po pol
sku, i po angielsku. Wyglądało na to, że jej język drugi uległ fosylizacji, a pierwszy 
zaczął zanikać. Pozornie jednak sprawiało to wrażenie używania melanżu.

Zjawisko półjęzyczności jest zbyt mało badane, bo nie wiadomo, czy podwójna 
niekompetencja w obu językach pogłębia się, ulega stagnacji, czy nieznacznie się 
poprawia. Być może na skutek jakiegoś bodźca język drugi zaczyna się jednak 
lepiej rozwijać albo język ojczysty ulega odświeżeniu z tendencjami rozwojowymi. 
Zdecydowanie więc jest to problem otwarty, wymagający wnikliwszych i dłużej 
trwających badań.
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3. Dyglosja

Dyglosja jest związana z bilingwizmem społecznym, ale ponieważ czasem 
utożsamia się ją z dwujęzycznością, jest także umieszczana w kategorii bilingwi
zmu jednostkowego. Pojęcie to wydąje się jeszcze mniej jednoznaczne niż dwuję- 
zyczność, co pokrótce przedstawię. Często też bywa pomijane w literaturze lingwi
stycznej.

Termin „dyglosja” został po raz pierwszy użyty przez pisarza J. Psicharisa 
w 1928 roku i dotyczył współistnienia w Grecji dwóch poziomów języka. 
C. Ferguson (1959) podjął i rozszerzył to pojęcie: „Diglossia is a relatively stable 
language situation in which, in addition to the primary dialects (which may include 
a standard or regional standards), there is a very divergent, highly codified (often 
grammatically more complex) superposed variety, the vehicle of a large and re
spected body of written literature, either of an earlier period or in another speech 
community, which is learned largely by formal education and used for most written 
and formal spoken purposes but is not used by any sector of the community for 
ordinary conversation” (F. Grosjean, 1982: 130).

W tej definicji uwypuklone zostały dwa zagadnienia: po pierwsze - rzecz doty
czy dwóch odmian tego samego języka, a po drugie mowa jest o odmianie mówio
nej, codziennego użycia, czyli „niskiej” (L - Iow), i „wysokiej” (H - high), która 
określa język literacki, oficjalny, nauczany w szkołach; odmiany te nie konkurują 
z sobą, lecz koegzystują przy akceptacji użytkowników31. Rejestru „wysokiego” 
używa się przemówieniach, kazaniach, wykładach uniwersyteckich, listach, wia
domościach i prognozie pogody, w gazetach i poezji, „niskiego” - w rozmowach 
rodzinnych, z przyjaciółmi i kolegami, przy wydawaniu instrukcji służbie, pod
władnym, kelnerom, a także w literaturze ludowej i radiowych ‘mydlanych ope
rach’. Ferguson opisywał sytuacje zamieniania rejestrów przez tych samych użyt
kowników, na przykład czytanie artykułu napisanego w H, ale komentowanie go 
już w L, wygłaszanie wykładu w H, ale prowadzenie ćwiczeń w L.

31 Ch. Baylon (1991: 148) uważa, że taki sposób określenia tego zjawiska nasuwa przypuszcze
nia, iż w każdym jednojęzycznym kraju istnieje pewien stopień dyglosji. bo nigdy język codziennego 
użycia i język oficjalny (urzędowy) nie są identyczne.

32 Zob. M. Clyne(1998).
33 Spotyka się różną pisownię słowa Katharevusa (F. Grosjean, 1982) - też: katharevousa 

(J.F. Hamers. M. Blanc. 1983), katharevoussa (C. Hagege, 1996).

Przy tak pojętym zjawisku dyglosji, wyróżnia się jej trzy przypadki32 33, a są to: 
arabski klasyczny i dialektalny w większości krajów arabskich, niemiecki 
w Szwajcarii - Hochdeutch (niemiecki literacki) / Schwyzertuutsch ^(niemiecki 
dialekt, szwajcarska odmiana mówiona niemieckiego) oraz katharevusaii i dhimo- 
tiki w Grecji. Czasem za czwarty przypadek uważa się francuski i kreolski na Haiti. 
„Dans tous ces cas de diglossie, les deux niveaux sont liés par une étroite parente 
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génétique, étant dans certains cas deux étapes historiquement décalées d’une même 
langue” (C. Hagège, 1996: 254).

W związku z powyższymi sytuacjami Ferguson nakreślił kluczowe pojęcia, a są 
nimi: prestiż (wyższy dla H niż dla L), akwizycja (‘matczyna’ i naturalna dla 
L, szkolna dla H), standaryzacja (słaba dla L, wysoka dla H), stabilność (związek 
między H i L przeobraża się w małym albo niewielkim stopniu), struktura grama
tyczna (bardziej złożona w H niż w L), leksyka (liczne dosłowne odpowiedniki 
w H i L) i fonologia (w większości taka sama, lecz ustawiona na L) (P. Achard, 
1993: 37).

Koncepcja dwóch odmian tego samego języka autorstwa Fergusona została 
przez Fishmana (1967) rozszerzona na każde dwa języki pozostające w kontakcie, 
a nawet na przypadki, gdzie dwie (lub więcej) odmiany tego samego języka uży
wane sąw różnych sytuacjach (F. Grosjean, 1982: 131-132). Fishman uznał też za 
ważne komplementarne i zinstytucjonalizowane użycie obu języków (J. Hamers 
i M. Blanc, 1983: 239).

Definicja Fergusona jest wprawdzie dość restryktywna, odnosząca się do sytu
acji wyselekcjonowanych i wyidealizowanych, ale jasna i jednoznaczna. Fishman 
natomiast wprowadził trochę zamieszania przyznaniem każdym dwom językom 
w kontakcie statusu dyglosji, więc zaczęto utożsamiać ją z bilingwizmem. Nie bez 
znaczenia jest także fakt, że słowo to pochodzi z greckiego, gdzie diglottos oznacza 
bilingwalny, dwujęzyczny. „On sait que Fishman (1967) a pour le meilleur comme 
pour le pire procédé à une extension majeure de la définition de diglossie en éta
blissant une passerelle entre les »genetically related languages« et les »genetically 
unrelated langues«, ce qui laisse la porte ouverte à toutes les situations de contact 
parmi les langues du monde” (P. Barbaud, 1997: 66).

Kolejne zmiany w rozumieniu dyglosji wprowadził JJ. Gumperz (1971), roz
szerzając to pojęcie na społeczeństwa wielojęzyczne: „(...) celles-ci peuvent utiliser 
différentiellement plusieurs codes (langues, dialectes) dans des domaines et des 
fonctions complémentaires” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 241). W takim pojęciu 
w większości krajów europejskich obecny jest ‘'bilingwizm dyglotyczny' na pozio
mie narodowym lub regionalnym. „Notons que dans une société monolingue ces 
différentes fonctions seraient exprimées par des registres et styles différents et, 
dans une situation diglossique mais unilingue, par des variétés dialectales et une 
langue standard” (J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 245).

W 1986 roku Paul Wald zmienił punkt widzenia na Fergusonowski termin dy
glosji (P. Achard, 1993: 39), wskazując na dwie kognitywne opcje', albo należy 
uważać H za wariant języka potocznego, wariant bardzo szczególny reprezentujący 
ideał normatywny odmian L, albo uznać H i L za odrębne języki, co spowodowa
łoby problem ustalenia ich granicy.

Pierwsza opcja bliższa jest definicji Fergusona, druga - wersji Fishmana. 
W każdym razie problem ten pozostaje nierozwiązany, to znaczy odpowiedź na 
pytanie, co to jest dyglosja, nie jest jednolita. Wyraz temu dają definicje encyklo
pedyczne i słownikowe albo ich nieobecność, np. brak ich w Encyklopedii języko
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znawstwa ogólnego oraz w Słowniku dydaktyki języków obcych A. Szulca, skąd 
czerpałam poprzednie definicje (np. dwujęzyczności, jeżyków kreolskich itp.).

W The New Oxford Dictionary of English (1998) dyglosja jest określona jako: 
„(...) a situation in which two languages (or two varieties of the same language) are 
used under different conditions within a community, often by the same speakers. 
The term is usually applied to languages with distinct ‘high’ and ‘low’ (colloquial) 
varieties, such is Arabic”.

The New Encyclopaedia Britannica (1990) podaje: „Diglossia: the coexistence 
of two forms of the same language in a speech community. Often one form is the 
literary or prestige dialect, and the other is a common dialect spoken by most of the 
population. Such a situation exists in many speech communities throughout the 
world (eg. Greece, Egypt, Arabic). Diglossia also denotes the speaking of two or 
more languages by the members of the same community, as, for example, in New 
York City, where many members of the Hispanic community speak both Spanish 
and English, switching from one to the other according to the social situation or 
needs of the moment”3 .

34 Podzielam tu zdanie !■'. Grosjeana (1982: 132). który o tej sytuacji mówi, że ..the roles of En
glish and Spanish in the Southwest are not as specialised and static as arc classical and dialectal Ara
bic", co nie wskazywałoby na dyglosję.

35 Dużo uwagi temu zagadnieniu poświęca Philippe Barbaud (1997: 74). starając się udowodnić, 
że terminy te są rozbieżne. Podaje dziewięć cech odróżniających je. które mogą być. jego zdaniem, 
empirycznie skontrolowane. Są to: ’międzyrozumienie’ (intercomprehension), akwizycja, kod pisany, 
odmiany, terytorialność. kontakt, asymilacja, zmiana kodów, zapożyczenia. Cztery pierwsze cechy są 
charakterystyczne dla dyglosji, pięć pozostałych - dla dwujęzyczności.

W The Macquarie Dictionary (1991) znajduje się jedynie przymiotnik „diglot”, 
którego znaczenie określa się jako „bilingual”.

W Dictionnaire Hachette encyclopédique illustré (1993) podaje się, że dyglosja 
to „Etat d’un grupę humain ou d’une personne qui pratique deux languages de 
niveaux socioculturels différents. (Breton parle le français à l’exterieur et le breton 
en famille)”.

Między pojęciami dyglosja i bilingwizm nie tylko więc bywa stawiany znak 
równości, ale przyporządkowuje się dyglosję i jednostce, i grupom społecznym, 
a także - nawet w jednej definicji - przypisuje się jej dwa różne języki oraz dwie 
odmiany tego samego języka.

Czy dyglosja jest bilingwizmem, to znaczy czy pojęcia te są tożsame?33 To 
oczywiście zależy od punktu widzenia, a więc od tego, którą z definicji przyjmuje 
się za podstawę. Jeśli Fergusonowską, odpowiedź będzie przecząca, jeśli Fishma- 
nowską- może być twierdząca.

Z pewnością jest to zagadnienie mało opracowane, a więc otwarte dla badaczy. 
Ujednolicenie poglądów w tej kwestii jest bardzo potrzebne, ponieważ powstałe 
nieścisłości wnoszą w dziedzinę badań nad bilingwizmem niepotrzebne zamiesza
nie. Moim zdaniem, należałoby się bardziej skoncentrować na pierwotnej wersji 34 35 
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Fergusona, gdyż Fishman niebezpiecznie zbliżył to pojęcie do dwujęzyczności. 
Możliwe są dwa wyjścia: pierwsze, to uznać, że dyglosja występuje tylko w trzech 
czy czterech przypadkach i potraktować sprawę jako zamkniętą (oczywiście może 
być niewiele poszerzona o mniej znane i zbadane języki), czyli zbiór skończony. 
Drugie - to poszerzyć to pojęcie o mniej wyraźne rozróżnienie między H i L, jakie 
ma miejsce w dialektalnych odmianach języka. Jest tam zwykle dość duża rozbież
ność między językiem mówionym a pisanym, który często w ogóle nie występuje 
w odmianie L. W takim przypadku góral czy Ślązak mówiący swoją gwarą oraz 
mówiący i piszący polskim językiem literackim (podobnie jak Szwajcar posługują
cy się swobodnie - Hochdeutchem i Schwyzertuutscheni) mógłby być nazwany 
dyglotą. Wydaje się, że takie podkreślenie znajomości dwóch odmian języka warte 
jest nazwania, wyróżnienia i opracowania. Nie jest ono przecież normą, a jego 
specyfika z jednej, a podobieństwo do dwujęzyczności z drugiej strony, czynią je 
czymś szczególnym.

Jeszcze na koniec należy wspomnieć o „dynomii”. Termin ten (jdi-nomiej za
proponowała M. Saville-Troike (1982) w związku z dyglosją36. Oznacza on 
współistnienie, lub nie, dwóch odmian kultury. Jej zdaniem, to „coexistence dans 
une même société de deux systèmes culturels, dont l’un est la culture dominante et 
l’autre une sous-culture dominée. Par exemple, une société où deux systèmes cultu
rels defférents régissent l’un éducation, l’autre la famille, est dinomique (...)” 
(J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 247). Jako przykład podaje Afrykę kolonialną 
i postkolonialną, gdzie europejski system edukacji nakłada się na kulturę miejsco
wą, tak jak dany język europejski nakłada się na jeden lub więcej języków auto
chtonów, z czego powstaje związek, którym jest dyglosja.

36 J. Fishman (1980) wprowadził pojęcie di-etniczności (‘cli-elhnie '). uważając je zresztą za rzad
kość (J.F. Hamers. M. Blanc. 1983: 248).

17 Obecnie wprowadza się termin „różnojęzyczność" w odniesieniu do plurilingwizmu.

4. Multi- czy plurilingwizm?

Kolejnymi niejednoznacznymi terminami są multilingwizm i plurilingwizm. 
Polska terminologia też nie przydaje im więcej przejrzystości, gdyż korzystamy 
właściwie tylko z jednego określenia - wielojęzyczność'7, zaś osobę uznawaną za 
wielojęzyczną określa się mianem poliglota.

W terminologii lingwistycznej słowo plurilingwizm używane jest raczej 
w odniesieniu do takich państw wielojęzycznych (plurilingwalnych), w których 
więcej niż jeden narodowy język jest używany i uznawany za oficjalny. Do krajów 
takich należy przede wszystkim Szwajcaria, gdzie współistnieją cztery języki: 
szwajcarski niemiecki, którym mówi 65% populacji, francuski używany przez * 17 



132 Język ojczysty, język obcy, język drugi

18% ludności, włoski - 12% oraz romansch, język bliski łacińskiemu - 1% (mimo 
to również przyznaje mu się status języka narodowego)38 39. Podobnie w Singapurze 
istnieją cztery oficjalne języki: chiński, malezyjski, tamil i angielski (F. Grosjean, 
1982: 19). Za specyficzny przypadek uznaje się Indie, gdzie istnieje 14 języków 
narodowych wymienionych w konstytucji, ale tylko hindi oraz w mniejszym stop
niu angielski sąjęzykami oficjalnymi (ibidem).

38 T. Skutnabb-Kangas (1981: 71) podaje. że ze względu na o wiele słabszą pozycję romansch od 
pozostałych języków, Szwajcaria jest zaliczana do krajów trójjęzycznych. a obok niej Andora.

39 F. Grosjean (1982: 20) mówi, że aby określić, który z języków ma wyższy status, należy prze
konać się. który pożycza więcej innym językom. Ten, który najmocniej wpływa na pozostałe, jest 
najbardziej prestiżowy.

Z kolei za kraje multilingwalne uznaje się te, w których zadomowił się zwielo
krotniony bilingwizm i tak też określa to F. Grucza (1981: 10): „Bilingwizm jest 
najprostszym wypadkiem multilingwizmu. Multilingwizm jest pomnożonym bilin
gwizmem (...)”. Chodzi więc o takie kraje, gdzie istniejąjęzyki i kultury mniejszo
ściowe, czyli państwa wielojęzyczne i wielonarodowościowe. Jako przykład poda
wano kiedyś Jugosławię i Związek Radziecki, ale takich państw jest sporo - 
z Australią i Stanami Zjednoczonymi na czele.

Jeśli więc przyszłoby nam odróżnić kraj wielojęzyczny plurilingwalny od wie
lojęzycznego multilingwalnego, to wyznacznikiem jest tu koegzystencja versus 
konkurencyjność (odpowiednio) języków i kultur. Nie oznacza to jednak, że 
w kraju plurilinj|walnym wszystkie języki mają równy status, gdyż zawsze któryś 
jest ważniejszy3 . Jednak wszystkie one istnieją i spełniają swoje funkcje bezkon
fliktowo, a różnice w kulturach, jeśli są, to niewielkie. W drugim przypadku rzecz 
się ma inaczej, prawie na odwrót. Ponadto rozróżnienie między omawianymi ter
minami wiąże się też z grupą społeczną lub jednostką. Plurilingwizm jest częściej 
odnoszony do kraju, multilingwizm do kraju i do osoby.

Według T. Skutnabb-Kangas (1981: 71), uznaje się, że 25 krajów europejskich 
jest oficjalnie jednojęzycznych, ale tylko pięciu nie zamieszkują autochtoniczne 
mniejszości. Jednak gdy przyjrzeć się bliżej owej ‘jednojęzyczności’, rodzą się 
wątpliwości: „Si l’on prend l’exemple de la France, pays officiellement unilingue 
français, l’on sait que d’autres langues y sont parlées par de nombreux habitants 
qui sont ainsi bilingues: alsacien, basque, breton, catalan, corse, flamand et occitan; 
si on ajoute les langues parlées par les immigrés, il faut conclure que la France est 
un pays multilingue, même si la majorité des Français est monolingue” 
(J.F. Hamers, M. Blanc, 1983: 230).

Może to przekonać do zaakceptowania wielojęzyczności jako rzeczy normalnej 
i powszechnej, a nie jak dawniej - wyjątkowej.
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W sumie można uznać, że ponieważ multi i pluri oznaczają więcej niż mono- 
czy uni-40oraz bi-, terminy wymienione w tytule tego rozdziału w pewnym sensie 
są jednakowe i przekładają się na polski odpowiednik wielojęzyczność. Zastrzeże
nia dotyczą raczej tego, jak się to ma do zarysowanej wcześniej różnicy między 
dwujęzycznością a znajomością dwóch języków. Wydaje się, że można uznać 
wielojęzyczność za znajomość wielu języków, natomiast odpowiednikiem dwują- 
zyczności (bilingwizmu) będą bardziej szczegółowe określenia: trójjęzyczność (tri- 
lingwizm) czy czwórjęzyczność (kwadrilingwizm), dalsze występują sporadycznie, 
chociaż oddaje go zwyczajowo termin poliglota - odnoszący się do osoby, nie do 
zjawiska.

4U „Monolingue - caractérise un individu qui parle une seule langue". ..Unilingue - se dit d'un 
groupe ou communauté qui n'a accès qu’a un seule code linguistique" (J.F. Ilamers. M. Blanc. 1983: 
455. 457). W języku polskim posłużymy się w obu przypadkach terminem jednojęzyczność.

41 Wyjątkiem jest S. Gogolewski (podaję za R. Martim) zajmujący się sytuacją lingwistyczną 
w Cacica w Rumunii, gdzie występuje zjawisko trójjęzyczności. a nawet czwórjęzyczności.

R. Marti (1995: 67) twierdzi, że „wielojęzyczność pozostaje w sferze terra 
ignota", a także, że traktowanie wielojęzyczności jako odmiany dwujęzyczności 
jest hipotezą czekającą na weryfikację. Potwierdza to brak badań i opracowań po
święconych zarówno zagadnieniu wielojęzyczności w sensie ogólnym, jak i trójję- 
zyczności czy czwórjęzyczności w szczególe41.

Utożsamianie multilingwizmu, a zwłaszcza plurilingwizmu z bilingwizmem, co 
się zdarza - jak widać w definicjach dwujęzyczności - jest więc błędem. Nie jest 
on zbyt znaczący, jednak niepotrzebnie komplikuje zawiłą terminologię.





Uwagi końcowe

Chciałabym na końcu przedstawić kilka uwag szczególnie wartych podkreśle
nia.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na to, jak wiele drobnych, ale różnorod
nych czynników wpływa na przyswajanie języka ojczystego, a zwłaszcza na rolę, 
jaką w tym procesie spełniają opiekunowie. Odpowiednie do wieku opanowanie 
języka ojczystego stanowi przygotowanie dziecka do nauki szkolnej, a to oznacza 
nie tylko rozwijanie zdolności, inteligencji i innych ważnych cech indywidualnych, 
ale też wpływa na umiejętność komunikowania się z rówieśnikami, działania 
w grupie itp. oraz może okazać się pomocą w poszukiwaniach swojego bezpiecz
nego miejsca, ‘ufnego zadomowienia się’, a w rezultacie - stać się solidnym fun
damentem w zachwianym okresie życia dziecka w sytuacji emigracyjnej.

Ponadto rodzicom i pedagogom powinny być znane fazy rozwoju wg Erickso- 
na. Umiejętność wykorzystania przez nich tej wiedzy byłaby przydatna w procesie 
wychowywania i kształcenia językowego dzieci w kraju i na obczyźnie. Podobnie 
koncepcja L. Wygotskiego - mowa o strefie przybliżonego rozwoju (czy przystają
ca do niej krashenowska hipoteza „i + 1”) - powinna odgrywać znaczącą rolę 
w nauczaniu dzieci i rozwijaniu u nich wszelkich talentów oraz zdolności. Bardzo 
często bowiem zarówno rodzice, jak i nauczyciele stawiają dzieciom zbyt niskie 
wymagania, nie zdając sobie sprawy z drzemiących w nich możliwości.

Po drugie, wydaje się, że w procesie nauczania zbyt mało uwagi przywiązuje 
się do typów temperamentu i cech osobowości uczniów, a także ich płci. Odpo
wiednia wiedza na ten temat mogłaby być przydatna zarówno nauczycielom, jak 
i uczącym się. Ci pierwsi powinni opracowywać takie metody nauczania oraz 
przygotowywać stosowne pomoce w taki sposób, aby zadośćuczynić potrzebom 
różnych typów uczniów. Ci drudzy powinni umieć się uczyć zgodnie z tym, co jest 
dla nich najkorzystniejsze: na przykład słuchowcy powinni jak najwięcej korzystać 
z pomocy audio i uczyć się „na głos”, a opiekunowie dziecka kinestetycznego po
winni pozwalać mu, a nawet do tego nakłaniać, przynajmniej w domu uczyć się 
w ruchu.

Po trzecie, rzadko zwraca się uwagę na ‘zmianę osobowości’ w zależności od 
używanego języka. Wydaje się to ważne w procesie nauczania i uczenia się - 
zwłaszcza na poziomie zaawansowanym. Nauczyciel uczący innego języka może 
mieć do czynienia z ludźmi w „innej skórze”, co może kłócić się z ich prawdzi
wym charakterem, a w konsekwencji powodować zachwiania tożsamości, wywo
ływać stany zniechęcenia czy apatii. Zagrożenie takie istnieje przede wszystkim 
wtedy, gdy przyswajanie / nauka języka odbywa się poza krajem rodzinnym, więc 
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dotyczy głównie emigracji. Świadomość tego zjawiska może być przydatna też 
rodzicom, którzy często widzą, że ich dziecko inaczej się zachowuje w otoczeniu 
nowojęzycznym i biorą to za zmianę ich charakteru, dojrzewanie czy coś innego, 
a tymczasem ich syn czy córka w ten sposób przystosowuje się do otoczenia. Natu
ralną koleją rzeczy jest przeniesienie takiego modelu na grunt języka ojczystego, 
co może spowodować konflikt osobowości i niesnaski w rodzinie. Tym bardziej 
nalegając na kultywowanie języka i kultury ojczystej, stwarza się szansę na wytwo
rzenie u dziecka równowagi koniecznej w jego rozwoju, jak również na utrzymanie 
kontaktu z dzieckiem w tych samych, wspólnych granicach polskości.

Po czwarte, chciałabym zwrócić uwagę na zjawisko póljęzyczności. Mimo że 
jest ono mało zbadane, jego istnienie powinno zostać upowszechnione. Jestem 
bowiem przekonana, że odpowiednia wiedza na ten temat mogłaby ustrzec wiele 
osób przed dojściem do takiego stanu. Przede wszystkim jednak potrzebna jest 
nauczycielom, którzy powinni zwracać uwagę na ten fakt rodzicom dzieci zagro
żonych półjęzycznością, przestrzegając ich przed konsekwencjami zaniku J|.
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