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IZABELA NOWAK 
U n i w e r s y t e t  l s k i  

Sprawno  bilingwalna i bikulturowa –  
przejaw adaptacji czy separacji?  

Inklinacje glottodydaktyczne 

W niniejszym artykule poszukuj  odpowiedzi na nast puj ce pytanie: czy 
osoba, która pos uguje si  wi cej ni  jednym j zykiem (ojczystym) podlega 
procesowi dostosowania czy mo e izolacji swego pierwotnego bytu j zyko-
wego wobec bytu wtórnego, którym staje si  j zyk kolejny (obcy)? Interesu-
j ce jest, w jakich wzajemnych stosunkach pozostaj  (czy te  mo e mog  
pozostawa ) te j zyki. Rozmy lania w g ównej mierze koncentruj  si  na 
procesie przyswajania j zyka obcego w warunkach nauczania tzw. kierowa-
nego, w których j zykiem otoczenia ucznia jest j zyk ojczysty, a j zyk obcy 
jest poznawany w systemie zinstytucjonalizowanym, z dala od naturalnego 
rodowiska j zyka docelowego. 
Istotne jest za o enie, e oba j zyki – ojczysty i obcy – s  uwik ane we 

wzajemne zale no ci istniej ce w obr bie danej osoby, która j zyki te zna 
i nimi operuje. Interesuj ca jest koherencja oraz przekrój dziel cy (inherent-
ny) tych j zyków i przyporz dkowanych im systemów znacze , które maj  
prze o enie na my lenie i zachowanie osoby pos uguj cej si  tymi j zykami. 
Przy czym skupi  si  nie tylko na zjawiskach, które zachodz  na poziomie 
powierzchniowej realizacji j zyka, ale równie  na tych procesach, które 
przebiegaj  na poziomie wewn trznych operacji mentalnych osoby znaj cej 
te j zyki. Wydaje si , e na omawian  zale no  mo na spojrze  z trzech 
perspektyw: bilingwizmu, kultury i konstruktywizmu. 

Ekwiwalencja s ownikowa (z ac. bi ‘podwójny’ i lingua ‘j zyk’) sprawia, i  
bilingwizm uto samiany jest z dwuj zyczno ci . W zwi zku z tym pod ter-
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minem bilingwizm rozumiana jest praktyka u ywania na przemian dwóch 
j zyków, a osoba b d ca w stanie realizowa  powy sz  strategi , uznawana 
jest za osob  bilingwaln , to jest dwuj zyczn . Skutkiem takiego pojmowa-
nia bilingwizmu jest postrzeganie osoby bilingwalnej jako tej, która opano-
wa a umiej tno  pos ugiwania si  dwoma j zykami na tyle skutecznie, e 
w ada ka dym z nich na takim samym poziomie i w takim samym zakresie, 
jak osoba jednoj zyczna swoim pierwszym j zykiem. 

Powy sze podej cie jest bardzo rygorystyczne i mog oby zosta  zastoso-
wane zapewne jedynie wobec w skiej grupy u ytkowników dwu j zyków. Trud-
no  t  mo na rozwi za , w moim przekonaniu, stosuj c terminy bilingwizm 
i dwuj zyczno  niesynonimicznie. W efekcie takiego rozgraniczenia najmniej 
spornymi adresatami terminu dwuj zyczno  s  osoby, które jako dzieci wycho-
wywa y si  w aktywnym otoczeniu dwu j zyków (na przyk ad w rodzinach 
ró noj zycznych rodziców, z których ka dy komunikowa  si  z dzieckiem 
w ojczystym dla siebie j zyku) oraz te osoby, które przyswaja y j zyk drugi 
na emigracji (w domu u ywany by  j zyk rodzimy rodziców, za  w otoczeniu 
szkolnym i spo ecznym dziecka – j zyk drugi). W efekcie tych skompliko-
wanych zale no ci czasem trudno jest nawet samej osobie zainteresowanej 
jednoznacznie okre li , który z j zyków jest dla niej j zykiem ojczystym. 
Istnieje bogata literatura przedmiotu po wi cona badaniu tego zjawiska1. 

Argumentem przemawiaj cym za odró nieniem dwuj zyczno ci od bilin-
gwizmu jest fakt, e wewn trzne podzia y omawianego zjawiska zawieraj  
w swoim ha le wywo awczym termin bilingwizm. W istniej cych podej ciach 
jest mowa o kryteriach bilingwizmu, nigdy nie o podzia ach/kryteriach dwu-
j zyczno ci. Z tego wzgl du bilingwizm jest poj ciem, które znacznie lepiej 
ni  dwuj zyczno  wpisuje si  w sytuacj  nauczania zinstytucjonalizowanego. 
Ale nawet przyjmuj c powy sze ograniczenie, nie atwo jest zdefiniowa  
i wyznaczy  zakres znaczeniowy bilingwizmu. W literaturze przedmiotu 
istnieje wiele klasyfikacji tego zjawiska, co sprawia, i  staje si  ono nieostre2. 
Badaj c zjawisko pos ugiwania si  dwoma j zykami, poszczególni badacze 
przyjmuj  inne kryteria podzia u, na podstawie których budowane s  po-

                                                           

1 Z. Ch opek, Nabywanie j zyków trzecich i kolejnych oraz wieloj zyczno . Aspekty psycholingwistycz-

ne (i inne), Wyd. UWr, Wroc aw 2011, s. 17; E. Lipi ska, J zyk ojczysty, j zyk obcy, j zyk drugi. 

Wst p do bada  dwuj zyczno ci, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 10–48. 
2 Rosyjski uczony A.G. Szirin, powo uj c si  na prac  H. Baetensa Beardsmore’a zatytu o-

wan  Bilingualism: Basic Principles, przedstawia 60 typów bilingwizmu: . . , 

:         , „  

  ” 2006, 36, . 63–67. 
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szczególne klasyfikacje. S  one zazwyczaj oparte na wybranym kluczu inter-
pretacyjnym, pomagaj cym rozpozna  to zjawisko. Bilingwizm podlega 
przewa nie binarnym zestawieniom, np. bilingwizm aktywny (u ytkownik 
opanowa  drugi j zyk w formie ustnej i pisemnej) versus pasywny (powy sze 
umiej tno ci s  opanowane cz ciowo); bilingwizm normatywny (zachowa-
ne s  normy obu j zyków na poziomie leksyki, gramatyki, fonetyki) versus 
nienormatywny (normy obowi zuj ce w j zyku drugim naruszane s  cz -
ciowo lub ca kowicie). Dychotomie te, jak si  wydaje, zawieraj  swoiste 

warto ciowanie. Na przeciwleg ych biegunach usytuowany jest typ „idealny” 
i „niedoskona y”. 

Taka sytuacja nie przystaje do warunków nauczania tzw. szkolnego, w któ-
rych j zyk obcy zazwyczaj nigdy nie bywa opanowany w sposób bieg y. 
W procesie nauczania tzw. kierowanego nale y uwzgl dnia  ograniczenia 
ucznia wynikaj ce ze sztucznej sytuacji, jak  jest uczenie si  z dala od ro-
dowiska naturalnego poznawanego j zyka. T  niedoskona o  w zakresie 
pos ugiwania si  j zykiem obcym uwzgl dniaj  niektóre spo ród funkcjonu-
j cych w nauce okre le : bilingwizm sukcesywny (nast pczy), bilingwizm 
sztuczny, nieadekwatny, po redni, receptywny, bilingwizm reproduktywny. 
Wydaje si  jednak, i  w omawianej kwestii mo na wnie  dodatkowe u ci-
lenia: 1) nie nale y traktowa  typu bilingwizmu w a ciwego uczniowi jako 

„obrazu sko czonego”; 2) bilingwizm mo e stanowi  kontinuum od typu 
bilingwizmu X do typu Y; 3) bilingwizm, który charakteryzuje konkretn  
osob , nie musi opiera  si  na jednoznacznej dychotomii X versus Y, lecz 
mo e stanowi  zbiór kilku typów bilingwizmu, które si  przenikaj  i wza-
jemnie uzupe niaj . 

Inspiruj ca dla powy szego za o enia jest jedna z najwcze niejszych – 
uznawana w nauce po dzi  dzie  – klasyfikacji bilingwizmu autorstwa Uriela 
Weinreicha z roku 19533. Efekt ko cowy, jakim jest dwuj zyczne dzia anie 
j zykowe, jest w niej interpretowany na poziomie skomplikowanych zale -
no ci mentalnych zachodz cych w umy le osoby, która tymi j zykami ope-
ruje. Podej cie Weinreicha jest o tyle istotne, e uwzgl dnia ograniczenia, 
które nie pozwalaj  wyrugowa  j zyka ojczystego z my lenia, poniewa  to na 
nim w sposób znacz cy opieraj  si  procesy mentalne, a zatem i j zykowe. 

W triadzie autorstwa Weinreicha b i l i n g w i z m  p o d p o r z d k o w a n y  
[podkre l. – I.N.] okre la t  sytuacj , w której dzia anie j zykowe w nowym 

                                                           

3 U. Weinreich, J zyki w kontakcie, w: I. Kurcz, red., Psychologiczne aspekty dwuj zyczno ci, 

Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2007, s. 43–56. 
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j zyku przechodzi przez pryzmat j zyka pierwszego. Zgodnie z tym za o e-
niem, podczas formu owania komunikatu obcoj zycznego, dominuje my le-
nie ojczyste. Podczas percepcji tekstu obcoj zycznego ucz cy si  równie  
opiera si  na my leniu ojczystym; sens zostaje „rozkodowany” poprzez 
przet umaczenie go na swój j zyk, a zrozumienie jest mo liwe, poniewa  
odnosi si  do ojczystego systemu znacze . Omówiony typ produkcji i per-
cepcji przekazu w j zyku obcym jest charakterystyczny dla tzw. szkolnej 
sytuacji przyswajania j zyka. 

B i l i n g w i z m  z o o n y  [podkre l. – I.N.] okre la sytuacj , w której 
jednemu poj ciu odpowiadaj  dwa sposoby realizacji, a ka dy z nich jest 
przypisany odr bnemu j zykowi. Ten typ odzwierciedla dzia anie, w którym 
osoba, pos uguj ca si  j zykiem ojczystym oraz obcym, potrafi z jednakow  
skuteczno ci  operowa  oboma j zykami w celu wyra enia tej samej intencji. 
Jednak podczas podwójnej realizacji tego samego znaczenia mog  wyst pi  
problemy, np. nak adanie si  form obu j zyków, budowanie zda  wed ug 
schematu gramatyki j zyka ojczystego, nierozró nianie konotacji, które s  
w a ciwe ka demu z j zyków. 

Dydaktyka j zykowa operuje w tym zakresie poj ciem interferencja. Istot  
wzajemnego przenikania si  j zyków oddaje tak e termin fosylizacja. Istotne 
jest, e niekontrolowane wspó dzia anie systemów obu j zyków mo e skut-
kowa  kostnieniem form nieprawid owych. Je li transfer negatywny nie jest 
skutecznie hamowany, to w konsekwencji mo e doj  do wykszta cenia si  
u danej osoby swoistej struktury j zykowej, tzw. systemu aproksymatywne-
go. Jako rusycystka mam tendencj  do u ywania w j zyku polskim wielu 
konstrukcji w a ciwych j zykowi rosyjskiemu, np.: *„w szeregu prac” (por. 
ros.    ), stosowanie szyku przymiotnik + rzeczownik 
(*t umaczeniowa ekwiwalencja por. ros.  ), 
rozpoczynanie argumentacji od s owa „Jednak…” (por. ros. …), gdy 
tymczasem fortunniejszym rozwi zaniem by oby u ycie go w pozycji spój-
nika w zdaniu wspó rz dnie z o onym przeciwstawnym. Co prawda zgodnie 
ze wspó czesnym poradnictwem j zykowym nic nie zakazuje nam umiesz-
czania spójnika na pocz tku zdania, ale jego nadu ywanie mo e si  zamieni  
w manier . J zyk rosyjski, który nie wprowadza takich ogranicze , w zna-
cz cy sposób mo e przyczyni  si  do wykszta cenia takiej w a nie „maniery” 
w j zyku polskim u u ytkownika obydwu tych j zyków. Z kolei Rosjanino-
wi, który pos uguje si  j zykiem polskim jako obcym, niezwykle trudno jest 
przezwyci y  trudno  gramatyczn  zwi zan  z u yciem zaimków osobo-
wych oni/one, poniewa  j zyk rosyjski nie wprowadza w liczbie mnogiej 
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podzia u na rodzaj m skoosobowy i niem skoosobowy. Najwi kszy k opot 
sprawia Rosjanom tworzenie form czasownikowych liczby mnogiej czasu 
przesz ego, które s  temu podzia owi gramatycznemu podporz dkowane: 
oni znale li / one znalaz y, my poszli my / my posz y my, poniewa  
w j zyku rosyjskim wskazanym rozró nieniom odpowiada jedna forma gra-
matyczna, która jest zbie na z polsk  form  m skoosobow . Poprawno  
gramatyczn  bardzo utrudnia funkcjonuj ce w j zyku polskim zró nicowa-
nie form czasownika czasu przesz ego zale ne od s siedztwa rzeczowników 
m skoosobowych (m czy ni, o nierze, ch opcy: le eli), które pozostaj  
w opozycji do pozosta ych rzeczowników (s onie, komputery, kobiety, dzie-
ci, ciastka, butelki: le a y). Gramatyka j zyka rosyjskiego nie wprowadza tych 
niuansów, dlatego transfer negatywny w zakresie obu j zyków jest zjawi-
skiem bardzo cz stym. 

Moim zdaniem konstytuuj cy si  z po czenia dwu j zyków system aprok-
symatywny nie ma szans na prze amanie w sposób samoistny. Takie postula-
ty wysuwa tzw. nurt natywny, który jest akcentowany we wspó czesnej glot-
todydaktyce. Nurt ten czerpie swoje inspiracje z bada  nad dwuj zyczno ci  
dzieci w warunkach naturalnych4. Bazuje na twierdzeniu, e etap „mieszania 
si ” j zyków nale y „przeczeka ”, a  do momentu, kiedy ucze  sam wy-
kszta ci u siebie model prawid owy. Pozwol  sobie podda  w w tpliwo  t  
tez . Ucze , który jest pozostawiony „sam sobie”, niepoprawiany i nieu-
wiadamiany, mo e nie przekracza  napotkanych barier, gdy  nie wie, i  

takowe istniej . Jego j zyk kostnieje i fosylizuje si  w postaci b dnej, gdy  
w warunkach szkolnych za ma o jest j zyka obcego w otoczeniu. Poza tym 
j zyk pierwszy przyswaja ka dy, a w odniesieniu do j zyka obcego decyduje 
o tym szereg innych czynników, na które zwraca si  uwag  w literaturze 
dydaktycznej (zdolno ci, s uch, pami ). 

Bilingwizm z o ony jest, jak si  wydaje, tym etapem, na którym osoba 
pos uguj ca si  oboma j zykami powinna intensywnie pracowa  nad ich 
rozdzieleniem w warstwie realizacji j zykowej, czemu towarzyszy my lenie 
w  i  o  [podkre l. – I.N.] ka dym z j zyków odr bnie. Intensyfikacj  po-
równawczych procesów wiadomo ciowych mo na czy  z uruchomieniem 
przez ucz cego si  (ale tak e przy pomocy osoby nauczaj cej) monitoringu 
wewn trznego. Jest to odwo anie si  do teorii monitorowania S. Krashena5. 

                                                           

4 C.E. Snow, Dwuj zyczno  i przyswajanie j zyka drugiego, w: J.B. Gleason, N.B. Ratne, red., 

Psycholingwistyka, Gda skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gda sk 2005, s. 477–506. 
5 W. Klein, Przyswajanie drugiego j zyka: proces przyswajania j zyka, w: I. Kurcz, red., Psycholo-

giczne aspekty…, s.114. 
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Powy szy postulat nie odbiega od stworzonej przez rosyjskich uczonych 
koncepcji refleksyjnej samoregulacji6. Punktem stycznym wskazanych po-
dej  jest za o enie, zgodnie z którym obiektem refleksji staje si  wiedza, 
któr  ucz cy si  stara si  obiektywizowa . Wiedza ta pocz tkowo podlega 
procesowi u wiadamiania, by przej  na poziom wiedzy nieu wiadomionej. 
Uruchomione procesy metaj zykowe i metakognitywne oraz wiedza o j zy-
ku obcym pozwalaj  bowiem wypracowa  dla nowych poj  nowy punkt 
odniesienia. Mo e to pomóc w sprawnym czeniu (nowego) j zyka z wy-
pracowanym (nowym) systemem poj . 

Sprawno  bilingwalna w powy szym uj ciu zasadza si  na porównaniu. 
Zauwa anie podobie stw i ró nic uznawane jest za elementarn  czynno  
umys ow , która le y u podstaw ogl du otaczaj cego wiata – porz dkuje go 
i klasyfikuje. Porównanie jako ogólna w asno  my lenia jest „czym , z czym 
cz owiek styka si , a w a ciwie – co stale wytwarza, komunikuj c si  z inny-
mi lud mi”7. Ta operacja my lowa jest inklinowana poprzez leksemy typu: 
taki sam, podobny, przypomina, inny, ró ny. W odzimierz Wysocza ski przytacza 
pogl d o porównaniu opartym na prawie podobie stwa. Zgodnie z nim 
porównanie „jest zawsze zdeterminowane obiektywnymi w asno ciami 
przedmiotów i zjawisk oraz istniej cymi mi dzy nimi stosunkami”8. Wydaje 
mi si  jednak, e podczas uczenia si  j zyka obcego ten typ my lenia po-
równawczego nie zawsze jest dominuj cy. Wynika to z faktu, i  konfronta-
cja, do jakiej dochodzi, wyrasta z zakorzenionej w umy le etnocentrycznej – 
„ojczystej” – klasyfikacji otaczaj cej rzeczywisto ci, która ma zwi zek ze 
stereotypizacj  my lenia. Mo e mie  nawet posta  uprzedze , które s  umo-
tywowane kulturowo i spo ecznie. Zwyczaje, zachowania, s owa, które nie 
s  obecne w dotychczasowym (ojczystym) patrzeniu na wiat, s  interpreto-
wane w oparciu o konstrukcj  porównawcz  ze spójnikiem jak (‘jak u nas’, 
‘podobnie jak u nas’, ‘nie tak jak u nas’). Efektem konfrontacji mi dzykultu-
rowej zazwyczaj jest odnalezienie argumentów, które przemówi  „na ko-
rzy ” jednego z obiektów. W porównaniu polsko-rosyjskim, uwik anym 
w trudn  histori  i wzajemne uprzedzenia, cz sto porównanie przemówi na 
korzy  „swojego”, etnocentrycznego punktu widzenia. Czynno ci porów-

                                                           

6  . .,       : 

-  , ,  2004. 
7 R. Grzegorczykowa, Sk adniki znacze  leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypo-

wiedzi, „Poradnik J zykowy” 1991, nr 3–4, s. 87–95. 
8 W. Wysocza ski, J zykowy obraz wiata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybra-

nych j zyków, Wyd. UWr, Wroc aw 2006, s. 22. 
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nawcze, które s u  konfrontacji dwu j zyków oraz przyporz dkowanych im 
stereotypów kulturowych i mentalnych, mog  w konsekwencji prowadzi  do 
zaakceptowania dwu ró nych podej  do tego samego obiektywnie istniej -
cego faktu. Jest to moim zdaniem skuteczny sposób budowania dialogu 
interkulturowego, nie tylko w kontakcie z u ytkownikiem innego j zyka, ale 
i w sobie samym. ywi  bowiem przekonanie, i  „obco ” i „inno ” nale y 
w post powaniu my lowo-werbalnym u wiadomi  po to, by j  oswoi , 
a potem przyswoi . Zazwyczaj porównanie sk ania nas ku uznaniu „swojej” 
prawdy o wiecie za lepsz  i bardziej prawdziw . W proponowanym tutaj 
schemacie my lenia bilingwalnego chodzi o to, by podczas uczenia si  j zyka 
obcego t  „inn  prawd ” o wiecie eksplikowa  (werbalnie b d  mentalnie). 
Wnioski p yn ce z bada  nad odmienno ci  mo na przeku  na wskazówki 
dotycz ce budowania zachowania, które pozwol  sprawnie funkcjonowa  
w dwu przestrzeniach j zykowych, co ma swoje pod o e w my leniu dwuj -
zycznym. Dlatego zasadne wydaje mi si  rozumienie sprawno ci bilingwalnej 
jako wspó istnienie w umy le osoby dwu j zyków, które – cho  pozostaj  ze 
sob  we wzajemnych zale no ciach – s  odseparowane. Bilingwizm w takim 
uj ciu opiera by si  na procesach u wiadamianych. S  one mo liwe dzi ki 
wewn trznemu systemowi kontroli, refleksyjnej samoregulacji, wewn trz-
nemu monitoringowi, które w znacz cej mierze odwo uj  si  do kontrastu 
i analiz porównawczych pomi dzy j zykiem obcym i ojczystym. Postulat ten 
spe nia ostatni z typów bilingwizmu w koncepcji Wenreicha. 

B i l i n g w i z m  s k o o r d y n o w a n y  [podkre l. – I.N.], zgodnie z oma-
wian  interpretacj , to stan, w którym w my leniu i zachowaniu j zykowym 
danej osoby zosta y ukonstytuowane dwa odr bne (w a ciwe ka demu j zy-
kowi z osobna) systemy znacze , a ka dy z nich posiada odr bn  realizacj  
w poszczególnych j zykach. Wspó rz dny sposób realizacji j zykowej zak a-
da, e produkcja mowy w ka dym z dwu j zyków mo e przebiega  niezale -
nie, gdy  opiera si  na odr bnych systemach znacze . Jest to, jak si  wydaje, 
ten idealny stan opanowania obu j zyków, w którym ka da z realizacji po-
ci ga za sob  aktywacj  adekwatnego systemu artykulacyjnego, s ownika, 
systemu gramatycznego. 

Jednak bieg o , moim zdaniem, uruchamia tak e zespó  konotacji i wszel-
kich niuansów, które s  zakorzenione w mentalno ci i kulturze rodowitych 
u ytkowników ka dego z tych j zyków. We wspó czesnej nauce o j zyku, co 
w sposób bezpo redni przek ada si  i na nauk  j zyka, akcentowany jest 
cis y zwi zek poznania j zyka przez kultur  i kultury przez j zyk. W poszuki-

waniu zale no ci pomi dzy j zykiem a kultur  unika si  stanowiska jednostron-
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nego determinizmu i odpowiedzi na pytanie o to, co w nazwanej zale no ci 
jest prymarne, a co wtórne. Bardziej perspektywiczne jest poszukiwanie 
wzajemnych korelatów pomi dzy tymi czynnikami. Taki wniosek nasuwa 
lektura prac, które sytuuj  si  w nurcie relatywizmu j zykowego (J. Anusie-
wicz, J. Bartmi ski, A. Wierzbicka). Faktem jest, e determinanty kulturowe 
przyj te w okre lonej spo eczno ci maj  swoje prze o enie na realizacje 
j zykowe. Jednak e w konsekwencji takiego dzia ania formy j zykowe, któ-
rymi u ytkownik si  pos uguje, nie pozostaj  oboj tne wobec formu uj cych 
si  w nim postaw mentalnych i przekona . Znajduj  one swoje odbicie 
w j zykowym obrazie wiata i sposobie patrzenia na otaczaj c  rzeczywi-
sto . W rezultacie operowania odmiennymi j zykami u ytkownicy tych 
j zyków inaczej klasyfikuj  pewne zjawiska, dokonuj  innych ocen i stereo-
typowych uogólnie  otaczaj cej ich rzeczywisto ci. 

Rosjanki, które przyjecha y do Szko y J zyka i Kultury Polskiej Uniwersy-
tetu l skiego, po kilku miesi cach pobytu i nauki w naszym kraju zacz y 
wyczuwa  konotacje, w które obros y okre lone leksemy. Zauwa y y, e 
obiegowe przekonania, jakie wywo uje u Polaków nazwa ich ojczyzny to: 
wróg, naje d ca, okupant. By o to oczywi cie dla nich bardzo przykre ze-
tkni cie z rzeczywisto ci . Studentki pokocha y nasz kraj i zaprzyja ni y si  
z wieloma osobami. Nie zmienia to jednak faktu, e doskonale wyczuwa y, 
i  nios  na sobie brzemi  obci e  historycznych, z którymi zupe nie si  nie 
uto samia y i których – mówi c szczerze – jako dwudziestoletnie osoby 
najzwyczajniej nie rozumia y. Kiedy ich znajomo  j zyka i realiów polskich 
by a jeszcze bardziej zaawansowana, wypracowa y na potrzeby komunikacji 
z Polakami obci onymi takim stereotypowym stosunkiem wobec Rosji 
(a wi c i wobec nich samych), tak  oto w asn  formu  j zykow : A my jeste-

my ze Smole ska. Nie by o to prawd , poniewa  przyjecha y do nas z dalekiej 
Syberii. Kiedy dziewczyny podzieli y si  ze mn  t  „przebieg  sztuczk  
j zykow ”, by am przera ona. Jednak szok stopniowo ust pi  miejsca po-
dziwowi dla ich wyczucia niuansów kulturowych, panuj cych w obcej dla 
nich przestrzeni j zykowej i mentalnej. Ze stereotypu, który z wielk  moc  
zakorzenia si  w my leniu wielu tzw. typowych Polaków, studentki posta-
nowi y uczyni  narz dzie polemiki s ownej. Konotacje, jakie wywo uje 
u Polaków leksem Smole sk, wykorzysta y jako atak werbalny w walce o swo-
j  godno . Jest to moim zdaniem przyk ad pokazuj cy, jak osoba, która 
poznaje j zyk obcy, staje si  „skoordynowana” w dwu odr bnych przestrze-
niach mentalnych i kulturowych. Pe na integracja bilingwalnego spojrzenia 
na wiat nast puje dopiero wtedy, kiedy zostanie uwzgl dniony tak e i ten 
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„obcy” punkt widzenia. M odym osobom bardzo trudno by o zrozumie , 
dlaczego tak wiele wagi przypisuje si  mierci ponad dwudziestu tysi cy 
obywateli zamordowanych w Katyniu, je li ofiar  stalinizmu pad o czter-
dzie ci milionów ludzi. Historycznie zakorzeniony obraz ogó u, który wy-
piera prawa jednostki, jest nadal obecny w rosyjskim podej ciu do ycia. 
Osobom wychowanym w nies abn cym przekonaniu o „wielkiej” Rosji jest 
niezmiernie trudno przyj  inn  perspektyw  patrzenia na wiat. mier  
tysi cy obywateli jest w ich odbiorze tragedi , ale nie jest niczym istotnym 
w obliczu mordu milionów ludzi, które by o udzia em tamtego systemu. 
W rosyjskim my leniu brakuje istotnego rozró nienia, e tragedia wyrz dzo-
na w asnemu narodowi jest zupe nie inaczej „mierzona” ni  mord dokonany 
na obywatelach suwerennego s siedniego pa stwa. Zetkni cie z t  – oczywi-
st , wydawa oby si , prawd  – pomaga Rosjanom kreowa  zupe nie inny 
obraz swojej ojczyzny. Jest on budowany w oparciu o „w asn  prawd ” 
Polaków. W efekcie mo e wykszta ci  si  wzajemne zrozumienie i skutecz-
no  interkulturowa. Przejawiaj  si  one na poziomie my lenia, co ma bez-
po rednie prze o enie na dzia anie j zykowe i zachowanie w komunikacji. 

Wydaje mi si , e bilingwizm Polaka, który poznaje j zyk obcy, szczegól-
nie je li proces ten zachodzi w warunkach nauczania tzw. zinstytucjonalizo-
wanego, jest skutecznie konstruowany, je li stanowi kontinuum. Obejmuje 
ono: 1) kodowanie podrz dne, w którym j zyk obcy J2 przechodzi przez 
„filtr” my lenia i j zyka ojczystego J1 (system podporz dkowany; jest on 
wyj ciowy i dominuje na wczesnym etapie poznawania j zyka9); 2) realizacj  
wspó rz dn , w której zachowanie j zykowe w ka dym z j zyków jest dzia-
aniem odr bnym, jednak silnie podlega interferencji, poniewa  opiera si  na 

wspólnym magazynie pami ci dwuj zycznej (system mieszany); 3) my lenie 
porównawcze (system wspó rz dny), zgodnie z którym dwa j zyki i wszelkie 
dzia ania j zykowe, które w nich przebiegaj  oraz my lenie w tych j zykach 
konstytuuj  dwa odr bne byty. 

W bilingwizmie rozumianym jako proces ci g y zasadnicz  rol  odgrywa 
j zyk ojczysty – to w nim zachodz  procesy my lowe do momentu, kiedy 
zwie czeniem skomplikowanych operacji poznawczych jest sytuacja, w któ-
rej ucz cy si  zdo a wykszta ci  w swoim my leniu j zykowo-kulturowym 
nowy magazyn tre ci. 
                                                           

9 Profesor Janusz Henzel traktowa  ten typ my lenia jako dominuj cy nie tylko u studen-

tów, ale nawet u absolwentów studiów rusycystycznych, por.  .,  

          

, „ ” 1992,  2, c. 89–96. 
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To stanowisko mo na dodatkowo umotywowa  propozycj  konstruktywi-
stycznej dydaktyki j zyków obcych10. Nie jest to filozofia nowa, ale jest na 
nowo odkrywana. Wspólnym mianownikiem dla ró norakich odmian kon-
struktywizmu jest uznanie faktu, i  wiedza nie jest pozyskiwana przez jed-
nostk  w sposób (niejako) pasywny (poprzez zmys y, komunikacj ), ale jest 
aktywnie przez ni  budowana. Aspekty kognitywne nie opieraj  si  na przyjmo-
waniu wiedzy z otoczenia, lecz na interpretacji wiata otaczaj cego jednostk . 
Interpretacja ta dokonuje si  w oparciu o interakcj  (z tym wiatem, z innymi 
lud mi) oraz w asne (uprzednie) do wiadczenia jednostki, a wi c jest budo-
wana na fundamencie wiedzy, która ju  wcze niej zosta a nabyta. 

Wielo  podej  konstruktywistycznych sytuuje si  w trzech g ównych 
nurtach: nurt spo eczny konstruktywizmu; konstruktywizm poznawczy; 
konstruktywizm epistemologiczny (metodologiczny)11. W rozwa aniach na 
temat budowania sprawno ci bilingwalnej zasadnicze s  dwie pierwsze spo-
ród wskazanych p aszczyzn. Nurt spo eczny konstruktywizmu znajduje 

umotywowanie w koncepcji determinizmu kulturowego i j zykowego (prace 
Humbolta, Sapira, Whorfa, Anusiewicza, Bartmi skiego, Wierzbickiej). 
Z kolei w uj ciu poznawczym konstruowanie wiedzy jest interpretowane 
„jako samoreguluj cy si  proces poznawczy przebiegaj cy w ludzkich struk-
turach mózgowych, który reguluje si  samoczynnie; jest raczej konstrukcj , 
a nie kompilacj  danych”12. Tezy konstruktywizmu poznawczego maj  swoje 
uzasadnienie w wiedzy neurologicznej, biologicznej, neurolingwistycznej. 

Te dwa nurty (konstruktywizm poznawczy i spo eczny), jak si  odnotowu-
je, pod wieloma wzgl dami rywalizuj  ze sob . Jednak e dzisiejszy stan wie-
dzy na temat akwizycji j zyka pozwala mówi  o komplementarno ci pomi -
dzy rzeczywisto ci  zewn trzn  (spo eczn , kulturow , komunikacyjn ), 
a umotywowan  biologicznie sfer  poznawcz  (kognitywn ). W omawianym 
nurcie wyrós  konstruktywizm tzw. edukacyjny. Jest on inspirowany pracami 
Jeana Piageta oraz Lwa Wygotskiego. Uznawani s  oni powszechnie za pre-
kursorów konstruktywizmu w obszarze psychologii, pedagogiki, teorii ucze-
nia si  i nauczania. Zgodnie ze stworzon  przez nich koncepcj  uczenie si  
jest wewn trznym procesem konstruowania tre ci. Przyj ta w niniejszych 
rozwa aniach perspektywa bilingwalna zasadza si  na postulatach, które 

                                                           

10 M. yli ska, Postkomunikatywna dydaktyka j zyków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teo-

ria i praktyka, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010. 
11 M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Wyd. Naukowe IF UAM, Pozna  2011, 

s. 34–40. 
12 Tam e, s. 44. 
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mo na wyprowadzi  jako dominant  podej  konstruktywistycznych. 
A mianowicie: wiedza w zakresie nowego j zyka jest konstruowana przez 
podmiot. Odnosi si  do jego uprzedniej (zastanej) wiedzy. Dotyczy to proce-
sów kognitywnych, opartych na wewn trznych operacjach mózgowych, które 
wyrastaj  ze wiadomo ci tej osoby w zakresie rzeczywisto ci kulturowej oraz 
spo ecznej j zyka obcego oraz ojczystego. Chodzi w tym momencie o uznanie 
faktu, e to w a nie z tych osobliwo ci wyrastaj  te dzia ania komunikacyjne 
i mentalne, które powoduj , e dana osoba potrafi si  tak samo skutecznie od-
najdywa  w dwu odmiennych przestrzeniach j zykowo-kulturowych. 

Jako przynosz ce wiele szkody procesowi dydaktycznemu postrzegam te 
procesy, podczas których j zyk obcy nie jest konstruowany na podstawie 
w a ciwego mu obrazu wiata, ale jest konstruowany „w pró ni” lub mylnie 
przyporz dkowany ojczystemu systemowi znacze  ucznia. W konsekwencji 
takiego dzia ania nast puje chaos my lowy, w rezultacie czego j zyk, który 
ucz cy si  poznaje, nie jest sprz ony z odpowiadaj cym mu systemem po-
j . Skutkuje to nieadekwatnym zachowaniem w komunikacji obcoj zycznej. 

Za ilustracj  pos u  fragmenty tekstu dydaktycznego z opracowania do 
nauczania j zyka rosyjskiego jako obcego13. Dla potrzeb niniejszego artyku u 
b d  one podane w t umaczeniu na j zyk polski. Tekst traktuje o obchodze-
niu wi t Bo ego Narodzenia. Fraza, która rozpoczyna tekst, mówi o tym, 
e bohater „w ubieg ym roku obchodzi  wi ta Bo ego Narodzenia w mie-
cie Siergiejew Posad”. Wprowadza to czytelnika w kr g kultury rosyjskiego 

prawos awia. Siergiejew Posad powinien budzi  jednoznaczne konotacje – 
jest to bowiem wa ny o rodek religijny i centrum duchowe prawos awnej 
Rosji, które istnieje od XIV wieku. Kompleks jest w czony do Listy wiato-

wego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. 
W dalszej kolejno ci tekst opowiada o tym, czym s  wi ta: „jest to uro-

czysta kolacja, która rozpoczyna si  24 grudnia w Wigili ”. Ta informacja 
z kolei jest odwo aniem do obrz dku katolickiego i chrze cija skiego innego 
ni  prawos awie. Wiadomo bowiem, e prawos awie rz dzi si  zasadami 
kalendarza julia skiego i wigilia Bo ego Narodzenia przypada 6 stycznia. 
Polskie konotacje wywo uje równie  dalsza cz  opisu: „Jest to dzie  
szczególny. Spotykamy si , jemy smaczne postne potrawy: ryb , pierogi 
z kapust , barszcz, pijemy kompot z suszonych owoców. Podczas kolacji 
obdarowujemy si  prezentami i sk adamy sobie yczenia”. Polak, który uczy 
si  j zyka rosyjskiego, czytaj c ten fragment, odczuwa atmosfer  wi t, 

                                                           

13 A. Buczel, Rosyjski. Repetytorium leksykalno-tematyczne (poziom A2–B1), Wyd. Edgard, War-

szawa 2009, s.72. 
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w której zosta  wychowany i do której ma swój osobisty stosunek. Tymcza-
sem rodzinna atmosfera, otrzymywanie prezentów i sk adanie sobie ycze  
w Rosji konotuje Nowy Rok. Dlatego podobne atrybuty, które sk adaj  si  
na emocjonalny stosunek Polaka do wi t Bo ego Narodzenia, towarzysz  
Rosjaninowi w noc noworoczn . Skojarzenia religijne nie s  na tyle zakorze-
nione w mentalno ci tzw. typowych Rosjan, aby obchodzone w styczniu 
prawos awne wi ta Bo ego Narodzenia mo na by o porówna  z emocjami, 
które konotuje dzie  24 grudnia w Polsce. 

W dalszej cz ci tekstu czytamy o tym, e „prezenty przynosi dzieciom Dzia-
dek Mróz (…) razem ze nie ynk ”. Wywo uje to ewidentne skojarzenie z Ro-
sj . Dziadek Mróz jest rozpoznawany ze wzgl du na strój, odmienny ni  ten, 
który nosi ojczysty wi ty Miko aj. Jego patriarchalny sposób bycia jest silnie 
kojarzony z ba niowym wiatem rosyjskich bajek. S  jednak zapewne i takie 
skojarzenia, które poci gaj  za sob  bolesne momenty z historii wzajemnych 
stosunków, kiedy to Dziadek Mróz mia  by  odgórnie narzucony przez w adze 
polityczne i mia  zmieni  ojczystego wi tego. Nie jest to wi c oboj tne wobec 
faktu ugruntowanego w Polsce negatywnego stereotypu, który posta  ta kono-
tuje. Z tego powodu Dziadek Mróz mo e inklinowa  ironi  i sarkazm. nie yn-
ka nie wpisa a si  negatywnie w pami  narodu polskiego, by  mo e dlatego, e 
w rodzimej kulturze nie mamy jej odpowiednika. nie ynka niczego Polaków 
nie pozbawi a (a takie dzia anie mog oby by  przyczyn  odrzucenia). Zreszt  
funkcja tej postaci by a g ównie reprezentacyjna, dlatego by  mo e, utkwi a ona 
w pami ci u ytkowników j zyka polskiego jako posta , która jest zwiastunem 
zimy, niegu, bajki. Jednak przy ca ym zrozumieniu niuansów kulturowych 
trudno obja ni , dlaczego postaci te s  przedmiotem tekstu. T o kulturowe jest 
przedstawione w sposób chaotyczny. Nie ma jednolitej determinanty kulturolo-
gicznej. Miejscowo , która jest miejscem kultu prawos awnego, Dziadek Mróz 
i nie ynka konotuj  atmosfer  rosyjsko ci. Dzie  24 grudnia, kolacja wigilijna, 
na któr  sk ada si  karp, piewanie kol d, pasterka – kieruj  my lenie w stron  
kultury ojczystej. W takim podej ciu trudno jest mówi  o kszta towaniu spraw-
no ci bilingwalnej. Z powodu b dów na poziomie konstruowania obrazu wia-
ta Polaka i Rosjanina warto  interkulturowa tekstu i skuteczno  komunikacyj-
na osoby, która na podstawie tego tekstu uczy si  j zyka obcego, jest w tpliwa. 

Je li chodzi o postawione w tytule pytanie, czym jest sprawno  bilingwal-
na i bikulturowa – przejawem adaptacji czy mo e raczej separacji, wydaje mi 
si , e jest to kontinuum od nak adania si  na siebie dwu j zyków do od -
czenia od siebie tych dwu bytów. Budowanie sprawno ci bilingwalnej 
w znacz cej mierze opiera si  na konstruowaniu nowej wiadomo ci przez 
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u ytkownika j zyków. O skuteczno ci bilingwalnej mo na mówi  wtedy, 
kiedy dana osoba w i a d o m i e  w y b i e r a  [podkre l. – I.N.], jakim my le-
niem si  pos uguje, podczas prze czania si  na ka dy ze znanych jej kodów 
j zykowych. Wybór jest jednak poprzedzony operacjami na wielu poziomach, 
które s  rezultatem nauczania w j zyku obcym oraz wiedzy o j zyku, skutecznie 
je cz c. Dlatego dzia ania te musz  by  niejednokrotnie eksplikowane. Nieba-
gatelne jest w tym procesie odwo ywanie si  do ojczystego my lenia ucznia, 
które – na drodze operacji o charakterze porównawczym – daje punkt wyj cia 
na drodze do wykszta cenia nowych struktur my lowych. 
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Bilingual and bicultural skill – a symptom of adaptation or separation?  
Glottodidactic inclinations 

This article attempts to answer the question whether a person who speaks not only his or her 

mother tongue undergoes the process of adaptation or isolation in their primary existence 

within the language juxtaposed with the secondary existence stemming from another foreign 
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language. The author attempted to establish what are or might be the mutual relationships 

between these languages. 

Other issues of interest include coherence and inherent breakdown of these languages as well 

as systems of meaning assigned to them that affect the way of thinking and behavior of a 

person using these languages. The discussed relationship has been presented from three 

perspectives i.e. bilingualism, culture and constructivism. 

Keywords: bilingualism, mental glossary, contrastive analysis, cross-cultural communication 


