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Publikowany zbiór artykułów został przygotowany głównie z myślą o czytel
nikach zainteresowanych dwujęzycznością polsko-obcą. Powinien on także zacie
kawić wszystkich tych, którzy zajmują się tematyką wielojęzyczności w ogóle, ze 
względu na poruszane w nim zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, a także 
kwestię kierunków badań wielojęzyczności. W literaturze polonistycznej z pewnoś
cią jest to jedno z pierwszych opracowań, które na podstawie przykładów empi
rycznych dobitnie pokazuje panujące dziś zróżnicowanie badań wielojęzyczności 
polsko-obcej. Zamieszczone tu teksty dotyczą bowiem wielojęzyczności indywidu
alnej i grupowej, wynikającej z kontaktów polszczyzny z różnymi językami - rosyj
skim, ukraińskim, niemieckim, chińskim, francuskim i hiszpańskim, a także z gwarą 
rosyjską staroobrzędowców zamieszkujących tereny północno-wschodniej Polski. 
Niektóre artykuły (Rafała Młyńskiego, Eleny Palinciuc-Dudek i Pawła Dudka, To
masza Jelonka, Anny Mikulskiej, Michaliny Knyś, Sabiny Nizio) mówią o zjawisku 
wielojęzyczności polsko-obcej w Polsce, gdzie polski jest językiem dominującym, 
inne natomiast (Pavio Levczuka i Sylwii Kisielicy) o sytuacji poza granicami nasze
go kraju, gdzie polszczyzna jest językiem mniejszościowym, znajdującym się pod 
wpływem innych, silniejszych języków. Dwa ważne tematy zajmują w niniejszej 
publikacji miejsce centralne i zostały wyodrębnione przez redaktorów w postaci sa
modzielnych części. Pierwszy z nich to wspomniane już zagadnienia teorii, kierun
ków i metodologii badań wielojęzyczności. Drugi to wątek dwujęzyczności w lo
gopedycznych badaniach zaburzeń zdolności komunikacyjnej. Studia przypadków 
zamieszczone w części trzeciej pełnią funkcję uzupełniającą, pokazując odmienne 
mechanizmy wielojęzyczności funkcjonujące w praktyce w różnych kontekstach.

Artykuły dotyczące teorii i metodologii badań dwu- i wielojęzyczności skupiają 
się w zasadzie na zagadnieniach badań wielojęzyczności w sensie ogólnym. Dwu- 
języczność polsko-obca dostarcza tu materiału językowego i służy jako środowisko 
objaśniające omawiane zagadnienia. Dwujęzyczność jest równocześnie polem ba
dawczym, dla którego proponuje się rozwiązania na podstawie literatury światowej. 
Bronisława Ligara w artykule zatytułowanym Kompetencja dwujęzyczna a zagad
nienie błędu, normy, systemu. Refleksje o społecznej akceptacji bilingwizmu podej
muje zagadnienie błędu i normy w mowie osób dwujęzycznych. Autorka wnioskuje, 
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że efekty bilingwizmu naznaczają osobę dwujęzyczną ‘innością’, która często skut
kuje wyjściem poza wspólnotę rodzimych użytkowników języka większościowe
go. Dlatego też przy ocenie kompetencji językowej bilingwisty badaczka proponuje 
odejście od panującego dotąd w badaniach polskich podejścia normatywnego i przy
jęcie podejścia funkcjonalnego, skupiającego się głównie na skuteczności procesu 
komunikacyjnego.

Odwołując się do metodologii nauk społecznych i humanistycznych, dwa kolej
ne artykuły z dużą wnikliwością omawiają nowatorskie dla badań wielojęzyczności 
polsko-obcej podejścia badawcze. Michał Głuszkowski i Magdalena Grupa opisują 
inspirowane naukami społecznymi badania podłużne, prowadzone na Uniwersyte
cie Mikołaja Kopernika w Toruniu, stawiające sobie za zadanie przede wszystkim 
dokumentację i archiwizację zanikającej już gwary rosyjskiej staroobrzędowców 
mieszkających w Polsce. Celem tych badań jest między innymi opis frazeologii 
gwary staroobrzędowców oraz rejestrowanie i analiza zmian zachodzących pod 
wpływem języka polskiego. Autorzy skupiają się przede wszystkim na opisie meto
dologii prowadzonych przez siebie badań terenowych, a w tym wykorzystania sieci 
informatorów, analizy nagrań swobodnych wypowiedzi zbieranych w kilkuletnich 
odstępach, ankiet socjolingwistycznych i biografii językowych. Badania opisywane 
w tym artykule wyznaczają zgodny ze wskazówkami literatury światowej (np. Li 
Wei, Moyer 2008) standard, do którego należy dążyć w badaniach wielojęzyczności 
polsko-obcej w innych sytuacjach socjolingwistycznych.

Wspomnianej już metodzie biografii językowych osobny artykuł poświęca Wła
dysław T. Miodunka. Na podstawie analizy literatury przedmiotu autor przedsta
wia biografię językową jako jedną z ważnych metod badawczych wywodzących 
się z nauk społecznych i humanistycznych. Podaję przykłady biografii językowych 
znajdujących się w literaturze na temat dwujęzyczności, głównie w badaniach bi
lingwizmu indywidualnego, ustala najważniejsze cechy tego typu badań, korzyści 
wynikające ze stosowania wymienionej metody oraz możliwe zagrożenia. W swoich 
rozważaniach zwraca uwagę na konieczność, by biografia językowa zawierała za
równo część narracyjną, przedstawiającą i interpretującą fakty z życia informatora, 
jak też część analityczno-językoznawczą, pokazującą zjawiska wynikające z kontak
tu języków, na przykład obecne w mowie interferencje i zjawisko przełączania ko
dów. W. T. Miodunka podkreśla, że w stosowaniu biografii językowej konieczne jest 
choćby częściowe uniezależnienie się od informatora. Taką obiektywizację zapewnić 
może, według niego, triangulacja badań, polegająca na pozyskiwaniu danych z kilku 
źródeł, stosowaniu kilku metod analitycznych lub zaangażowaniu więcej niż jednej 
osoby do analizy danych. Warto zwrócić uwagę, że biografia językowa stosowana 
jest w badaniach przedstawionych w kilku artykułach znajdujących się w niniejszym 
tomie, szczególnie w analizach procesu stawania się osobą dwujęzyczną autorstwa 
Tomasza Jelonka, Sabiny Nizio oraz Eleny Palinciuc-Dudek i Pawła Dudka.

Pierwszą część książki zamyka artykuł Roberta Dębskiego poświęcony syntezie 
australijskich badań wielojęzyczności, należących do czołowych w świecie, a sto
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sunkowo mało znanych w Polsce. Australijskie badania wielojęzyczności wyróż
niają się przede wszystkim szeroką skalą długoterminowych badań demograficz
nych wielu języków społecznościowych, będących w kontakcie z dominującym 
językiem angielskim. Co ważne, badania te prowadzone są z wykorzystaniem da
nych statystycznych pochodzących z kolejnych spisów ludności (z lat 1986-2011). 
Autor podkreśla zaangażowanie tych badań w tworzenie polityki językowej kraju 
oraz obecny w nich nacisk na znaczenie systemów poszczególnych kultur etnicz
nych - w tym wartości rdzennych, tożsamości etnicznej i warunków historyczno- 
-politycznych - jako czynników w opisie dynamiki kontaktów językowych. W pod
sumowaniu wyciąga wnioski, jakie mogą wynikać z badań australijskich dla badań 
wielojęzyczności polsko-obcej, a wśród nich potrzebę: 1) badań porównawczych 
wielojęzyczności polsko-obcej w różnych krajach, 2) badań porównawczych dyna
miki zachowania języka polskiego z dynamiką innych języków mniejszościowych 
w tym samym kraju osiedlenia, 3) współpracy polonistów ze znawcami innych 
języków, 4) korzystania z uznanych w literaturze światowej modeli i teorii oraz 
publikacji rezultatów polskich badań w języku angielskim. Takie badania pozwolą 
na (dalszą) integrację polskich badań wielojęzyczności ze światowymi badaniami 
w tej dziedzinie.

Osobno warto zwrócić uwagę, że artykuł R. Dębskiego stanowi uzupełnienie 
istniejących dotychczas w literaturze polskojęzycznej przeglądów światowych ba
dań zjawiska dwu- i wielojęzyczności. Mamy tu na myśli dwie publikacje: pierwszą 
z nich jest książka Krystyny Wróblewskiej-Pawlak Język - tożsamość - imigracja. 
O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiem
dziesiątych XX wieku (2004), której część pierwsza została poświęcona omówieniu 
światowych badań dwujęzyczności i dwukulturowości. Drugą stanowi monografia 
Michała Głuszkowskiego Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie 
teorii socjologicznych w badaniach nad bilingwizmem (2013), w której autor do
konał w rozdziale trzecim przeglądu amerykańskich, zachodnioeuropejskich, rosyj
skich i polskich opracowań na temat dwu- i wielojęzyczności.

Część druga tomu dotyczy zagadnienia wielojęzyczności w badaniach i w prak
tyce logopedycznej. Choć powstają już w Polsce pierwsze analizy dotyczące impli
kacji dwujęzyczności czy trójjęzyczności dla diagnostyki i terapii logopedycznej 
dzieci (Cieszyńska 2003, Dębski 2015; Łuniewska i in. 2015, Marecka i in. 2015), 
jest ich wciąż niewiele. A jest to zagadnienie niezwykle ważne, gdyż istnieją prze
słanki, by sądzić, że u wielu dzieci wielojęzycznych diagnozuje się zaburzenia mowy 
i języka wtedy, gdy ich nie mają, zaś u innych nie są one diagnozowane, mimo że 
rzeczywiście występują. Dzieje się tak, ponieważ obecne w ich mowie odstępstwa 
od normy przypisywane są wpływom innego języka, najczęściej tego, którym dzieci 
posługują się w domu (Mennen, Stansfield 2006; Hack, Marinova-Todd, Bemhardt 
2012). Badania przedstawione w tej części książki wpisują się zatem w ważny świa
towy nurt badań logopedycznych, stawiających sobie za zadanie analizę różnicową 
mowy i języka dzieci, pozwalającą oddzielić błędy wynikające z wielojęzyczności 
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od ewentualnych błędów wynikających z opóźnień lub zaburzeń rozwoju mowy i ję
zyka (np. Paradis, Genesee, Crago 2004).

Otwierający tę część tomu artykuł Marty Korendo, zatytułowany Problemy dys
lektyczne dzieci dwujęzycznych, udowadnia, że wiele objawów dysleksji obserwo
wać można w niezmienionej formie u dzieci jedno- i dwujęzycznych. W przeko
naniu autorki dzieje się tak, ponieważ podłoże neurobiologiczne oraz poznawcze 
filary dziecka pozostają niezmienne, niezależnie od liczby przyswajanych przez 
nie języków. Autorka zwraca jednak uwagę na istnienie objawów różnicujących 
ze względu na specyfikę systemów językowych nabywanych i używanych przez 
dziecko. Rafał Młyński w artykule Lingwistyczne objawy dysleksji i dwujęzyczności. 
Próba analizy różnicowej zachowań językowych kontynuuje i rozwija ten wątek na 
podstawie materiału empirycznego. Co ważne, autor potwierdza prymamy charakter 
neurobiologicznego zaburzenia komunikacji językowej (dysleksji) w stosunku do 
bilingwizmu. W badaniu R. Młyńskiego zaburzenia selekcji i kombinacji jednostek 
języka wystąpiły u wszystkich dzieci dwujęzycznych, ale znacznie więcej u dzieci 
z dysleksją, natomiast nie zanotowano błędów wynikających z kontaktów systemów 
językowych. Autor wskazuje także na potrzebę stosowania diagnozy różnicowej, 
polegającej na rozdzieleniu objawów dysleksji od błędów wynikających z kontaktu 
pomiędzy systemami językowymi. W ostatnim artykule tej części, zatytułowanym 
Kompetencja fonologiczna a dojrzałość szkolna dziecka dwujęzycznego w Polsce 
(porównawcze studium przypadku), Barbara Kyrc pokazuje, w jaki sposób bilin
gwizm dziecięcy wpływa na osiąganie dojrzałości szkolnej w zakresie kompetencji 
fonologicznej. Autorka analizuje poziom opanowania kompetencji fonologicznej 
dwujęzycznych 6-, 7-latków w odniesieniu do oczekiwań rozwojowych. Na podsta
wie empirycznej pokazuje, że niektóre dzieci dwujęzyczne mogą osiągnąć kompe
tencję fonologiczną na wysokim poziomie, który nie zawsze osiągają w tym samym 
czasie polskie dzieci jednojęzyczne, inne natomiast mogą mieć duże deficyty w za
kresie systemu fonetyczno-fonologicznego. Autorka wysuwa wniosek, że osiągnię
cie przez dziecko dwujęzyczne wymaganej wiekiem dojrzałości szkolnej w zakresie 
kompetencji fonologicznej jest możliwe pod warunkiem, że rozwojowi nie towarzy
szą deficyty poznawczo-emocjonalne. Rozważania przedstawione w tej części tomu 
wpisują się w ważny nurt światowej dyskusji i prowadzonych polemik dotyczących: 
1) modelu systemu językowego w umyśle dziecka dwujęzycznego, 2) ścieżki roz
wojowej mowy i języka u dzieci dwujęzycznych oraz 3) zasad diagnostyki i terapii 
logopedycznej dzieci dwujęzycznych. Trzeba zauważyć, że prezentowane tu ba
dania nie są rozstrzygające. Wspólnie jednak wskazują na prymamość deficytów 
neurologiczno-poznawczych względem dwujęzyczności, istnienie różnic pomiędzy 
rozwojem mowy i języka dzieci jedno- i dwujęzycznych, wynikających z kontaktu 
dwóch języków, oraz potrzebę prac nad zasadami diagnozy różnicującej zaburzenia 
zdolności komunikacyjnej i błędy językowe wynikające z wielojęzyczności.

Kilka innych wątków obecnych w tym tomie, podejmowanych przez autorów, 
zasługuje także na omówienie ogólne. Jednym z nich jest kwestia nauczania języka 
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polskiego. Szczególnie interesująca jest przygotowana przez Annę Mikulską analiza 
specyfiki nauczania w polskiej szkole dziecka chińskiego polszczyzny jako języka 
drugiego. Autorka opisuje sytuację dziewczynki z Chin, która po przyjeździe do 
Polski rozpoczęła naukę w jednej ze szkół podstawowych w województwie ślą
skim. Artykuł pokazuje trudności doświadczane przez dziecko, ale przede wszyst
kim przedstawia działania, które przyniosły jego końcowy sukces w nauce języka 
polskiego jako obcego po roku pobytu w polskiej szkole. Okazuje się, że problem 
przygotowania szkół na przyjęcie młodych emigrantów dotyczy nie tylko placówek 
oświatowych w dużych aglomeracjach miejskich, lecz także w mniejszych miej
scowościach. Odwołując się do danych zebranych wśród frankofonów studiujących 
w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ, Michalina Knyś analizuje na
tomiast możliwości zastosowania transferu negatywnego i pozytywnego w procesie 
nauczania i uczenia się języka polskiego jako obcego. Wreszcie Sylwia Kisielica 
piszę szczegółowo o trudnościach w nauczaniu polskich czasowników ruchu, jakie 
mogą wystąpić wśród dzieci polskiego pochodzenia we Francji.

Na zakończenie należy zauważyć, że przez publikowany tom przewijają się wąt
ki ściśle związane z polską polityką językową. I tak na przykład R. Dębski apelu
je o transfer wiedzy na temat wielojęzyczności polsko-obcej do różnych dziedzin 
działalności społecznej. Pisze, że badania wielojęzyczności polsko-obcej powinny 
mieć możliwie największy wpływ na politykę językową na wszystkich szczeblach 
administracji państwowej nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, gdzie język 
polski jest obecny. Wyraża pogląd, że badania wielojęzyczności mogą mieć duże 
znaczenie w kształtowaniu potrzebnych dziś w Polsce postaw otwartości i akceptacji 
interkulturowej. Na podstawie doświadczeń wyniesionych z adaptacji dziecka chiń
skiego w polskiej szkole A. Mikulska z kolei pokazuje, iż zaangażowanie lokalnych 
władz samorządowych zwiększa efektywność integracji językowej dzieci imigran
tów. Bardzo interesujący jest wreszcie pogląd wyrażony przez P. Levczuka odnośnie 
do sytuacji języka polskiego na Ukrainie. W swoim raporcie z badań przeprowadzo
nych na Ukrainie piszę, że język polski powoli wypiera język rosyjski w tym kraju 
i staje się językiem drugim. P. Levczuk kończy swój artykuł odważnym stwierdze
niem, że nie tylko od polityków i urzędników na Ukrainie, ale w dużej mierze od 
władz Rzeczypospolitej Polskiej zależy to, czy język polski stanie się drugim kodem 
komunikacyjnym na Ukrainie.

W publikowanym tomie znalazły się prace autorów doświadczonych, od wie
lu lat prowadzących badania zjawiska dwu- i wielojęzyczności (R. Dębskiego, 
M. Głuszkowskiego, M. Korendo, B. Ligary i W. T. Miodunki), obok prac badaczy 
młodszych, także takich, którzy przedstawiają rezultaty swych pierwszych badań 
naukowych tego zjawiska. Zwracając na to uwagę, wyrażamy radość z dalszego 
rozwoju badań dwujęzyczności polsko-obcej, który można obserwować w naszym 
kraju po roku 2000.

Robert Dębski 
Władysław T. Miodunka 

Kraków, na przełomie kwietnia i maja 2016 r.
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