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IZABELA NOWAK

Uniwersytet klski

SprawnoyÂ bilingwalna i bikulturowa –
przejaw adaptacji czy separacji?
Inklinacje glottodydaktyczne
W niniejszym artykule poszukuję odpowiedzi na następujĊce pytanie: czy
osoba, która posâuguje się więcej niů jednym językiem (ojczystym) podlega
procesowi dostosowania czy moůe izolacji swego pierwotnego bytu językowego wobec bytu wtórnego, którym staje się język kolejny (obcy)? InteresujĊce jest, w jakich wzajemnych stosunkach pozostajĊ (czy teů moůe mogĊ
pozostawaý) te języki. Rozmyœlania w gâównej mierze koncentrujĊ się na
procesie przyswajania języka obcego w warunkach nauczania tzw. kierowanego, w których językiem otoczenia ucznia jest język ojczysty, a język obcy
jest poznawany w systemie zinstytucjonalizowanym, z dala od naturalnego
œrodowiska języka docelowego.
Istotne jest zaâoůenie, ůe oba języki – ojczysty i obcy – sĊ uwikâane we
wzajemne zaleůnoœci istniejĊce w obrębie danej osoby, która języki te zna
i nimi operuje. InteresujĊca jest koherencja oraz przekrój dzielĊcy (inherentny) tych języków i przyporzĊdkowanych im systemów znaczeľ, które majĊ
przeâoůenie na myœlenie i zachowanie osoby posâugujĊcej się tymi językami.
Przy czym skupię się nie tylko na zjawiskach, które zachodzĊ na poziomie
powierzchniowej realizacji języka, ale równieů na tych procesach, które
przebiegajĊ na poziomie wewnętrznych operacji mentalnych osoby znajĊcej
te języki. Wydaje się, ůe na omawianĊ zaleůnoœý moůna spojrzeý z trzech
perspektyw: bilingwizmu, kultury i konstruktywizmu.
Ekwiwalencja sâownikowa (z âac. bi ‘podwójny’ i lingua ‘język’) sprawia, iů
bilingwizm utoůsamiany jest z dwujęzycznoœciĊ. W zwiĊzku z tym pod ter-
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minem bilingwizm rozumiana jest praktyka uůywania na przemian dwóch
języków, a osoba będĊca w stanie realizowaý powyůszĊ strategię, uznawana
jest za osobę bilingwalnĊ, to jest dwujęzycznĊ. Skutkiem takiego pojmowania bilingwizmu jest postrzeganie osoby bilingwalnej jako tej, która opanowaâa umiejętnoœý posâugiwania się dwoma językami na tyle skutecznie, ůe
wâada kaůdym z nich na takim samym poziomie i w takim samym zakresie,
jak osoba jednojęzyczna swoim pierwszym językiem.
Powyůsze podejœcie jest bardzo rygorystyczne i mogâoby zostaý zastosowane zapewne jedynie wobec wĊskiej grupy uůytkowników dwu języków. Trudnoœý tę moůna rozwiĊzaý, w moim przekonaniu, stosujĊc terminy bilingwizm
i dwujęzycznoœý niesynonimicznie. W efekcie takiego rozgraniczenia najmniej
spornymi adresatami terminu dwujęzycznoœý sĊ osoby, które jako dzieci wychowywaây się w aktywnym otoczeniu dwu języków (na przykâad w rodzinach
róůnojęzycznych rodziców, z których kaůdy komunikowaâ się z dzieckiem
w ojczystym dla siebie języku) oraz te osoby, które przyswajaây język drugi
na emigracji (w domu uůywany byâ język rodzimy rodziców, zaœ w otoczeniu
szkolnym i spoâecznym dziecka – język drugi). W efekcie tych skomplikowanych zaleůnoœci czasem trudno jest nawet samej osobie zainteresowanej
jednoznacznie okreœliý, który z języków jest dla niej językiem ojczystym.
Istnieje bogata literatura przedmiotu poœwięcona badaniu tego zjawiska1.
Argumentem przemawiajĊcym za odróůnieniem dwujęzycznoœci od bilingwizmu jest fakt, ůe wewnętrzne podziaây omawianego zjawiska zawierajĊ
w swoim haœle wywoâawczym termin bilingwizm. W istniejĊcych podejœciach
jest mowa o kryteriach bilingwizmu, nigdy nie o podziaâach/kryteriach dwujęzycznoœci. Z tego względu bilingwizm jest pojęciem, które znacznie lepiej
niů dwujęzycznoœý wpisuje się w sytuację nauczania zinstytucjonalizowanego.
Ale nawet przyjmujĊc powyůsze ograniczenie, nieâatwo jest zdefiniowaý
i wyznaczyý zakres znaczeniowy bilingwizmu. W literaturze przedmiotu
istnieje wiele klasyfikacji tego zjawiska, co sprawia, iů staje się ono nieostre2.
BadajĊc zjawisko posâugiwania się dwoma językami, poszczególni badacze
przyjmujĊ inne kryteria podziaâu, na podstawie których budowane sĊ poZ. Châopek, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzycznoœý. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wyd. UWr, Wrocâaw 2011, s. 17; E. Lipiľska, Język ojczysty, język obcy, język drugi.
Wstęp do badaľ dwujęzycznoœci, Wyd. UJ, Kraków 2003, s. 10–48.
2 Rosyjski uczony A.G. Szirin, powoâujĊc się na pracę H. Baetensa Beardsmore’a zatytuâowanĊ Bilingualism: Basic Principles, przedstawia 60 typów bilingwizmu: Ǎ.ǐ. ǥǵǽǵǺ,
ǎǵǸǵǺǰǯǵǴǹ: ǼǻǵǾǷ ǼǻǱȂǻǱǻǯ Ƿ ǵǾǾǸǲǱǻǯǭǺǵȋ ǯ ǻǿǲȄǲǾǿǯǲǺǺǻǶ ǵ ǴǭǽȀǮǲǳǺǻǶ ǺǭȀǷǲ, „ǏǲǾǿǺǵǷ
ǚǻǯǰǻǽǻǱǾǷǻǰǻ ǐǻǾȀǱǭǽǾǿǯǲǺǺǻǰǻ ȀǺǵǯǲǽǾǵǿǲǿǭ” 2006, Ȳ36, Ǿ. 63–67.
1
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szczególne klasyfikacje. SĊ one zazwyczaj oparte na wybranym kluczu interpretacyjnym, pomagajĊcym rozpoznaý to zjawisko. Bilingwizm podlega
przewaůnie binarnym zestawieniom, np. bilingwizm aktywny (uůytkownik
opanowaâ drugi język w formie ustnej i pisemnej) versus pasywny (powyůsze
umiejętnoœci sĊ opanowane częœciowo); bilingwizm normatywny (zachowane sĊ normy obu języków na poziomie leksyki, gramatyki, fonetyki) versus
nienormatywny (normy obowiĊzujĊce w języku drugim naruszane sĊ częœciowo lub caâkowicie). Dychotomie te, jak się wydaje, zawierajĊ swoiste
wartoœciowanie. Na przeciwlegâych biegunach usytuowany jest typ „idealny”
i „niedoskonaây”.
Taka sytuacja nie przystaje do warunków nauczania tzw. szkolnego, w których język obcy zazwyczaj nigdy nie bywa opanowany w sposób biegây.
W procesie nauczania tzw. kierowanego naleůy uwzględniaý ograniczenia
ucznia wynikajĊce ze sztucznej sytuacji, jakĊ jest uczenie się z dala od œrodowiska naturalnego poznawanego języka. Tę niedoskonaâoœý w zakresie
posâugiwania się językiem obcym uwzględniajĊ niektóre spoœród funkcjonujĊcych w nauce okreœleľ: bilingwizm sukcesywny (następczy), bilingwizm
sztuczny, nieadekwatny, poœredni, receptywny, bilingwizm reproduktywny.
Wydaje się jednak, iů w omawianej kwestii moůna wnieœý dodatkowe uœciœlenia: 1) nie naleůy traktowaý typu bilingwizmu wâaœciwego uczniowi jako
„obrazu skoľczonego”; 2) bilingwizm moůe stanowiý kontinuum od typu
bilingwizmu X do typu Y; 3) bilingwizm, który charakteryzuje konkretnĊ
osobę, nie musi opieraý się na jednoznacznej dychotomii X versus Y, lecz
moůe stanowiý zbiór kilku typów bilingwizmu, które się przenikajĊ i wzajemnie uzupeâniajĊ.
InspirujĊca dla powyůszego zaâoůenia jest jedna z najwczeœniejszych –
uznawana w nauce po dziœ dzieľ – klasyfikacji bilingwizmu autorstwa Uriela
Weinreicha z roku 19533. Efekt koľcowy, jakim jest dwujęzyczne dziaâanie
językowe, jest w niej interpretowany na poziomie skomplikowanych zaleůnoœci mentalnych zachodzĊcych w umyœle osoby, która tymi językami operuje. Podejœcie Weinreicha jest o tyle istotne, ůe uwzględnia ograniczenia,
które nie pozwalajĊ wyrugowaý języka ojczystego z myœlenia, poniewaů to na
nim w sposób znaczĊcy opierajĊ się procesy mentalne, a zatem i językowe.
W triadzie autorstwa Weinreicha b i l i n g w i z m p o d p o r z Ċ d k o w a n y
[podkreœl. – I.N.] okreœla tę sytuację, w której dziaâanie językowe w nowym
U. Weinreich, Języki w kontakcie, w: I. Kurcz, red., Psychologiczne aspekty dwujęzycznoœci,
Gdaľskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaľsk 2007, s. 43–56.
3
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języku przechodzi przez pryzmat języka pierwszego. Zgodnie z tym zaâoůeniem, podczas formuâowania komunikatu obcojęzycznego, dominuje myœlenie ojczyste. Podczas percepcji tekstu obcojęzycznego uczĊcy się równieů
opiera się na myœleniu ojczystym; sens zostaje „rozkodowany” poprzez
przetâumaczenie go na swój język, a zrozumienie jest moůliwe, poniewaů
odnosi się do ojczystego systemu znaczeľ. Omówiony typ produkcji i percepcji przekazu w języku obcym jest charakterystyczny dla tzw. szkolnej
sytuacji przyswajania języka.
B i l i n g w i z m z â o ů o n y [podkreœl. – I.N.] okreœla sytuację, w której
jednemu pojęciu odpowiadajĊ dwa sposoby realizacji, a kaůdy z nich jest
przypisany odrębnemu językowi. Ten typ odzwierciedla dziaâanie, w którym
osoba, posâugujĊca się językiem ojczystym oraz obcym, potrafi z jednakowĊ
skutecznoœciĊ operowaý oboma językami w celu wyraůenia tej samej intencji.
Jednak podczas podwójnej realizacji tego samego znaczenia mogĊ wystĊpiý
problemy, np. nakâadanie się form obu języków, budowanie zdaľ wedâug
schematu gramatyki języka ojczystego, nierozróůnianie konotacji, które sĊ
wâaœciwe kaůdemu z języków.
Dydaktyka językowa operuje w tym zakresie pojęciem interferencja. Istotę
wzajemnego przenikania się języków oddaje takůe termin fosylizacja. Istotne
jest, ůe niekontrolowane wspóâdziaâanie systemów obu języków moůe skutkowaý kostnieniem form nieprawidâowych. Jeœli transfer negatywny nie jest
skutecznie hamowany, to w konsekwencji moůe dojœý do wyksztaâcenia się
u danej osoby swoistej struktury językowej, tzw. systemu aproksymatywnego. Jako rusycystka mam tendencję do uůywania w języku polskim wielu
konstrukcji wâaœciwych językowi rosyjskiemu, np.: *„w szeregu prac” (por.
ros. ǯ ǽȌǱǲ ǺǭȀȄǺȈȂ ǽǭǮǻǿ), stosowanie szyku przymiotnik + rzeczownik
(*tâumaczeniowa ekwiwalencja por. ros. ǼǲǽǲǯǻǱȄǲǾǷǭȌ ȊǷǯǵǯǭǸǲǺȃǵȌ),
rozpoczynanie argumentacji od sâowa „Jednak…” (por. ros. ǛǱǺǭǷǻ…), gdy
tymczasem fortunniejszym rozwiĊzaniem byâoby uůycie go w pozycji spójnika w zdaniu wspóârzędnie zâoůonym przeciwstawnym. Co prawda zgodnie
ze wspóâczesnym poradnictwem językowym nic nie zakazuje nam umieszczania spójnika na poczĊtku zdania, ale jego naduůywanie moůe się zamieniý
w manierę. Język rosyjski, który nie wprowadza takich ograniczeľ, w znaczĊcy sposób moůe przyczyniý się do wyksztaâcenia takiej wâaœnie „maniery”
w języku polskim u uůytkownika obydwu tych języków. Z kolei Rosjaninowi, który posâuguje się językiem polskim jako obcym, niezwykle trudno jest
przezwycięůyý trudnoœý gramatycznĊ zwiĊzanĊ z uůyciem zaimków osobowych oni/one, poniewaů język rosyjski nie wprowadza w liczbie mnogiej
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podziaâu na rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy. Największy kâopot
sprawia Rosjanom tworzenie form czasownikowych liczby mnogiej czasu
przeszâego, które sĊ temu podziaâowi gramatycznemu podporzĊdkowane:
oni znaleŭli / one znalazây, my poszliœmy / my poszâyœmy, poniewaů
w języku rosyjskim wskazanym rozróůnieniom odpowiada jedna forma gramatyczna, która jest zbieůna z polskĊ formĊ męskoosobowĊ. Poprawnoœý
gramatycznĊ bardzo utrudnia funkcjonujĊce w języku polskim zróůnicowanie form czasownika czasu przeszâego zaleůne od sĊsiedztwa rzeczowników
męskoosobowych (męůczyŭni, ůoânierze, châopcy: leůeli), które pozostajĊ
w opozycji do pozostaâych rzeczowników (sâonie, komputery, kobiety, dzieci, ciastka, butelki: leůaây). Gramatyka języka rosyjskiego nie wprowadza tych
niuansów, dlatego transfer negatywny w zakresie obu języków jest zjawiskiem bardzo częstym.
Moim zdaniem konstytuujĊcy się z poâĊczenia dwu języków system aproksymatywny nie ma szans na przeâamanie w sposób samoistny. Takie postulaty wysuwa tzw. nurt natywny, który jest akcentowany we wspóâczesnej glottodydaktyce. Nurt ten czerpie swoje inspiracje z badaľ nad dwujęzycznoœciĊ
dzieci w warunkach naturalnych4. Bazuje na twierdzeniu, ůe etap „mieszania
się” języków naleůy „przeczekaý”, aů do momentu, kiedy uczeľ sam wyksztaâci u siebie model prawidâowy. Pozwolę sobie poddaý w wĊtpliwoœý tę
tezę. Uczeľ, który jest pozostawiony „sam sobie”, niepoprawiany i nieuœwiadamiany, moůe nie przekraczaý napotkanych barier, gdyů nie wie, iů
takowe istniejĊ. Jego język kostnieje i fosylizuje się w postaci bâędnej, gdyů
w warunkach szkolnych za maâo jest języka obcego w otoczeniu. Poza tym
język pierwszy przyswaja kaůdy, a w odniesieniu do języka obcego decyduje
o tym szereg innych czynników, na które zwraca się uwagę w literaturze
dydaktycznej (zdolnoœci, sâuch, pamięý).
Bilingwizm zâoůony jest, jak się wydaje, tym etapem, na którym osoba
posâugujĊca się oboma językami powinna intensywnie pracowaý nad ich
rozdzieleniem w warstwie realizacji językowej, czemu towarzyszy myœlenie
w i o [podkreœl. – I.N.] kaůdym z języków odrębnie. Intensyfikację porównawczych procesów œwiadomoœciowych moůna âĊczyý z uruchomieniem
przez uczĊcego się (ale takůe przy pomocy osoby nauczajĊcej) monitoringu
wewnętrznego. Jest to odwoâanie się do teorii monitorowania S. Krashena5.
C.E. Snow, Dwujęzycznoœý i przyswajanie języka drugiego, w: J.B. Gleason, N.B. Ratne, red.,
Psycholingwistyka, Gdaľskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdaľsk 2005, s. 477–506.
5 W. Klein, Przyswajanie drugiego języka: proces przyswajania języka, w: I. Kurcz, red., Psychologiczne aspekty…, s.114.
4
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Powyůszy postulat nie odbiega od stworzonej przez rosyjskich uczonych
koncepcji refleksyjnej samoregulacji6. Punktem stycznym wskazanych podejœý jest zaâoůenie, zgodnie z którym obiektem refleksji staje się wiedza,
którĊ uczĊcy się stara się obiektywizowaý. Wiedza ta poczĊtkowo podlega
procesowi uœwiadamiania, by przejœý na poziom wiedzy nieuœwiadomionej.
Uruchomione procesy metajęzykowe i metakognitywne oraz wiedza o języku obcym pozwalajĊ bowiem wypracowaý dla nowych pojęý nowy punkt
odniesienia. Moůe to pomóc w sprawnym âĊczeniu (nowego) języka z wypracowanym (nowym) systemem pojęý.
Sprawnoœý bilingwalna w powyůszym ujęciu zasadza się na porównaniu.
Zauwaůanie podobieľstw i róůnic uznawane jest za elementarnĊ czynnoœý
umysâowĊ, która leůy u podstaw oglĊdu otaczajĊcego œwiata – porzĊdkuje go
i klasyfikuje. Porównanie jako ogólna wâasnoœý myœlenia jest „czymœ, z czym
czâowiek styka się, a wâaœciwie – co stale wytwarza, komunikujĊc się z innymi ludŭmi”7. Ta operacja myœlowa jest inklinowana poprzez leksemy typu:
taki sam, podobny, przypomina, inny, róůny. Wâodzimierz Wysoczaľski przytacza
poglĊd o porównaniu opartym na prawie podobieľstwa. Zgodnie z nim
porównanie „jest zawsze zdeterminowane obiektywnymi wâasnoœciami
przedmiotów i zjawisk oraz istniejĊcymi między nimi stosunkami”8. Wydaje
mi się jednak, ůe podczas uczenia się języka obcego ten typ myœlenia porównawczego nie zawsze jest dominujĊcy. Wynika to z faktu, iů konfrontacja, do jakiej dochodzi, wyrasta z zakorzenionej w umyœle etnocentrycznej –
„ojczystej” – klasyfikacji otaczajĊcej rzeczywistoœci, która ma zwiĊzek ze
stereotypizacjĊ myœlenia. Moůe mieý nawet postaý uprzedzeľ, które sĊ umotywowane kulturowo i spoâecznie. Zwyczaje, zachowania, sâowa, które nie
sĊ obecne w dotychczasowym (ojczystym) patrzeniu na œwiat, sĊ interpretowane w oparciu o konstrukcję porównawczĊ ze spójnikiem jak (‘jak u nas’,
‘podobnie jak u nas’, ‘nie tak jak u nas’). Efektem konfrontacji międzykulturowej zazwyczaj jest odnalezienie argumentów, które przemówiĊ „na korzyœý” jednego z obiektów. W porównaniu polsko-rosyjskim, uwikâanym
w trudnĊ historię i wzajemne uprzedzenia, często porównanie przemówi na
korzyœý „swojego”, etnocentrycznego punktu widzenia. Czynnoœci porówǞǻǸǻǯǻǯǭ ǒ.ǚ., ǙǲǿǻǱǵȄǲǾǷǭȌ ǼǻǱǰǻǿǻǯǷǭ ǵ ǼǲǽǲǼǻǱǰǻǿǻǯǷǭ ȀȄǵǿǲǸȌ ǵǺǻǾǿǽǭǺǺǻǰǻ ȌǴȈǷǭ:
ǵǺǿǲǰǽǭǿǵǯǺǻ-ǽǲȁǸǲǷǾǵǯǺȈǶ ǼǻǱȂǻǱ, ǏǘǍǑǛǞ, ǙǻǾǷǯǭ 2004.
7 R. Grzegorczykowa, Skâadniki znaczeľ leksemów a interpretacja semantyczno-pragmatyczna wypowiedzi, „Poradnik Językowy” 1991, nr 3–4, s. 87–95.
8 W. Wysoczaľski, Językowy obraz œwiata w porównaniach zleksykalizowanych. Na materiale wybranych języków, Wyd. UWr, Wrocâaw 2006, s. 22.
6
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nawcze, które sâuůĊ konfrontacji dwu języków oraz przyporzĊdkowanych im
stereotypów kulturowych i mentalnych, mogĊ w konsekwencji prowadziý do
zaakceptowania dwu róůnych podejœý do tego samego obiektywnie istniejĊcego faktu. Jest to moim zdaniem skuteczny sposób budowania dialogu
interkulturowego, nie tylko w kontakcie z uůytkownikiem innego języka, ale
i w sobie samym. Ůywię bowiem przekonanie, iů „obcoœý” i „innoœý” naleůy
w postępowaniu myœlowo-werbalnym uœwiadomiý po to, by jĊ oswoiý,
a potem przyswoiý. Zazwyczaj porównanie skâania nas ku uznaniu „swojej”
prawdy o œwiecie za lepszĊ i bardziej prawdziwĊ. W proponowanym tutaj
schemacie myœlenia bilingwalnego chodzi o to, by podczas uczenia się języka
obcego tę „innĊ prawdę” o œwiecie eksplikowaý (werbalnie bĊdŭ mentalnie).
Wnioski pâynĊce z badaľ nad odmiennoœciĊ moůna przekuý na wskazówki
dotyczĊce budowania zachowania, które pozwolĊ sprawnie funkcjonowaý
w dwu przestrzeniach językowych, co ma swoje podâoůe w myœleniu dwujęzycznym. Dlatego zasadne wydaje mi się rozumienie sprawnoœci bilingwalnej
jako wspóâistnienie w umyœle osoby dwu języków, które – choý pozostajĊ ze
sobĊ we wzajemnych zaleůnoœciach – sĊ odseparowane. Bilingwizm w takim
ujęciu opieraâby się na procesach uœwiadamianych. SĊ one moůliwe dzięki
wewnętrznemu systemowi kontroli, refleksyjnej samoregulacji, wewnętrznemu monitoringowi, które w znaczĊcej mierze odwoâujĊ się do kontrastu
i analiz porównawczych pomiędzy językiem obcym i ojczystym. Postulat ten
speânia 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 [podkreœl. – I.N.], zgodnie z omawianĊ interpretacjĊ, to stan, w którym w myœleniu i zachowaniu językowym
danej osoby zostaây ukonstytuowane dwa odrębne (wâaœciwe kaůdemu językowi z osobna) systemy znaczeľ, a kaůdy z nich posiada odrębnĊ realizację
w poszczególnych językach. Wspóârzędny sposób realizacji językowej zakâada, ůe produkcja mowy w kaůdym z dwu języków moůe przebiegaý niezaleůnie, gdyů opiera się na odrębnych systemach znaczeľ. Jest to, jak się wydaje,
ten idealny stan opanowania obu języków, w którym kaůda z realizacji pociĊga za sobĊ aktywację adekwatnego systemu artykulacyjnego, sâownika,
systemu gramatycznego.
Jednak biegâoœý, moim zdaniem, uruchamia takůe zespóâ konotacji i wszelkich niuansów, które sĊ zakorzenione w mentalnoœci i kulturze rodowitych
uůytkowników kaůdego z tych języków. We wspóâczesnej nauce o języku, co
w sposób bezpoœredni przekâada się i na naukę języka, akcentowany jest
œcisây zwiĊzek poznania języka przez kulturę i kultury przez język. W poszukiwaniu zaleůnoœci pomiędzy językiem a kulturĊ unika się stanowiska jednostron-
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nego determinizmu i odpowiedzi na pytanie o to, co w nazwanej zaleůnoœci
jest prymarne, a co wtórne. Bardziej perspektywiczne jest poszukiwanie
wzajemnych korelatów pomiędzy tymi czynnikami. Taki wniosek nasuwa
lektura prac, które sytuujĊ się w nurcie relatywizmu językowego (J. Anusiewicz, J. Bartmiľski, A. Wierzbicka). Faktem jest, ůe determinanty kulturowe
przyjęte w okreœlonej spoâecznoœci majĊ swoje przeâoůenie na realizacje
językowe. Jednakůe w konsekwencji takiego dziaâania formy językowe, którymi uůytkownik się posâuguje, nie pozostajĊ obojętne wobec formuâujĊcych
się w nim postaw mentalnych i przekonaľ. ZnajdujĊ one swoje odbicie
w językowym obrazie œwiata i sposobie patrzenia na otaczajĊcĊ rzeczywistoœý. W rezultacie operowania odmiennymi językami uůytkownicy tych
języków inaczej klasyfikujĊ pewne zjawiska, dokonujĊ innych ocen i stereotypowych uogólnieľ otaczajĊcej ich rzeczywistoœci.
Rosjanki, które przyjechaây do Szkoây Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu ŒlĊskiego, po kilku miesiĊcach pobytu i nauki w naszym kraju zaczęây
wyczuwaý konotacje, w które obrosây okreœlone leksemy. Zauwaůyây, ůe
obiegowe przekonania, jakie wywoâuje u Polaków nazwa ich ojczyzny to:
wróg, najeŭdŭca, okupant. Byâo to oczywiœcie dla nich bardzo przykre zetknięcie z rzeczywistoœciĊ. Studentki pokochaây nasz kraj i zaprzyjaŭniây się
z wieloma osobami. Nie zmienia to jednak faktu, ůe doskonale wyczuwaây,
iů niosĊ na sobie brzemię obciĊůeľ historycznych, z którymi zupeânie się nie
utoůsamiaây i których – mówiĊc szczerze – jako dwudziestoletnie osoby
najzwyczajniej nie rozumiaây. Kiedy ich znajomoœý języka i realiów polskich
byâa jeszcze bardziej zaawansowana, wypracowaây na potrzeby komunikacji
z Polakami obciĊůonymi takim stereotypowym stosunkiem wobec Rosji
(a więc i wobec nich samych), takĊ oto wâasnĊ formuâę językowĊ: A my jesteœmy ze Smoleľska. Nie byâo to prawdĊ, poniewaů przyjechaây do nas z dalekiej
Syberii. Kiedy dziewczyny podzieliây się ze mnĊ tĊ „przebiegâĊ sztuczkĊ
językowĊ”, byâam przeraůona. Jednak szok stopniowo ustĊpiâ miejsca podziwowi dla ich wyczucia niuansów kulturowych, panujĊcych w obcej dla
nich przestrzeni językowej i mentalnej. Ze stereotypu, który z wielkĊ mocĊ
zakorzenia się w myœleniu wielu tzw. typowych Polaków, studentki postanowiây uczyniý narzędzie polemiki sâownej. Konotacje, jakie wywoâuje
u Polaków leksem Smoleľsk, wykorzystaây jako atak werbalny w walce o swojĊ godnoœý. Jest to moim zdaniem przykâad pokazujĊcy, jak osoba, która
poznaje język obcy, staje się „skoordynowana” w dwu odrębnych przestrzeniach mentalnych i kulturowych. Peâna integracja bilingwalnego spojrzenia
na œwiat następuje dopiero wtedy, kiedy zostanie uwzględniony takůe i ten
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„obcy” punkt widzenia. Mâodym osobom bardzo trudno byâo zrozumieý,
dlaczego tak wiele wagi przypisuje się œmierci ponad dwudziestu tysięcy
obywateli zamordowanych w Katyniu, jeœli ofiarĊ stalinizmu padâo czterdzieœci milionów ludzi. Historycznie zakorzeniony obraz ogóâu, który wypiera prawa jednostki, jest nadal obecny w rosyjskim podejœciu do ůycia.
Osobom wychowanym w niesâabnĊcym przekonaniu o „wielkiej” Rosji jest
niezmiernie trudno przyjĊý innĊ perspektywę patrzenia na œwiat. Œmierý
tysięcy obywateli jest w ich odbiorze tragediĊ, ale nie jest niczym istotnym
w obliczu mordu milionów ludzi, które byâo udziaâem tamtego systemu.
W rosyjskim myœleniu brakuje istotnego rozróůnienia, ůe tragedia wyrzĊdzona wâasnemu narodowi jest zupeânie inaczej „mierzona” niů mord dokonany
na obywatelach suwerennego sĊsiedniego paľstwa. Zetknięcie z tĊ – oczywistĊ, wydawaâoby się, prawdĊ – pomaga Rosjanom kreowaý zupeânie inny
obraz swojej ojczyzny. Jest on budowany w oparciu o „wâasnĊ prawdę”
Polaków. W efekcie moůe wyksztaâciý się wzajemne zrozumienie i skutecznoœý interkulturowa. PrzejawiajĊ się one na poziomie myœlenia, co ma bezpoœrednie przeâoůenie na dziaâanie językowe i zachowanie w komunikacji.
Wydaje mi się, ůe bilingwizm Polaka, który poznaje język obcy, szczególnie jeœli proces ten zachodzi w warunkach nauczania tzw. zinstytucjonalizowanego, jest skutecznie konstruowany, jeœli stanowi kontinuum. Obejmuje
ono: 1) kodowanie podrzędne, w którym język obcy J2 przechodzi przez
„filtr” myœlenia i języka ojczystego J1 (system podporzĊdkowany; jest on
wyjœciowy i dominuje na wczesnym etapie poznawania języka9); 2) realizację
wspóârzędnĊ, w której zachowanie językowe w kaůdym z języków jest dziaâaniem odrębnym, jednak silnie podlega interferencji, poniewaů opiera się na
wspólnym magazynie pamięci dwujęzycznej (system mieszany); 3) myœlenie
porównawcze (system wspóârzędny), zgodnie z którym dwa języki i wszelkie
dziaâania językowe, które w nich przebiegajĊ oraz myœlenie w tych językach
konstytuujĊ dwa odrębne byty.
W bilingwizmie rozumianym jako proces ciĊgây zasadniczĊ rolę odgrywa
język ojczysty – to w nim zachodzĊ procesy myœlowe do momentu, kiedy
zwieľczeniem skomplikowanych operacji poznawczych jest sytuacja, w której uczĊcy się zdoâa wyksztaâciý w swoim myœleniu językowo-kulturowym
nowy magazyn treœci.
Profesor Janusz Henzel traktowaâ ten typ myœlenia jako dominujĊcy nie tylko u studentów, ale nawet u absolwentów studiów rusycystycznych, por. ǐǲǺȃǲǸȉ Ǭ., ǎǵǸǵǺǰǯǭǸȉǺǭȌ
ǹǻǱǲǸȉ ǼǻǽǻǳǱǲǺǵȌ ǯȈǾǷǭǴȈǯǭǺǵȌ ǵ ǯǻǼǽǻǾȈ ǻǼǿǵǹǵǴǭȃǵǵ ǼǽǲǼǻǱǭǯǭǺǵȌ ǽȀǾǾǷǻǰǻ ȌǴȈǷǭ ǷǭǷ
ǵǺǻǾǿǽǭǺǺǻǰǻ, „ǝǬǔǝ” 1992, Ȳ 2, c. 89–96.
9
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To stanowisko moůna dodatkowo umotywowaý propozycjĊ konstruktywistycznej dydaktyki języków obcych10. Nie jest to filozofia nowa, ale jest na
nowo odkrywana. Wspólnym mianownikiem dla róůnorakich odmian konstruktywizmu jest uznanie faktu, iů wiedza nie jest pozyskiwana przez jednostkę w sposób (niejako) pasywny (poprzez zmysây, komunikację), ale jest
aktywnie przez niĊ budowana. Aspekty kognitywne nie opierajĊ się na przyjmowaniu wiedzy z otoczenia, lecz na interpretacji œwiata otaczajĊcego jednostkę.
Interpretacja ta dokonuje się w oparciu o interakcję (z tym œwiatem, z innymi
ludŭmi) oraz wâasne (uprzednie) doœwiadczenia jednostki, a więc jest budowana na fundamencie wiedzy, która juů wczeœniej zostaâa nabyta.
Wieloœý podejœý konstruktywistycznych sytuuje się w trzech gâównych
nurtach: nurt spoâeczny konstruktywizmu; konstruktywizm poznawczy;
konstruktywizm epistemologiczny (metodologiczny)11. W rozwaůaniach na
temat budowania sprawnoœci bilingwalnej zasadnicze sĊ dwie pierwsze spoœród wskazanych pâaszczyzn. Nurt spoâeczny konstruktywizmu znajduje
umotywowanie w koncepcji determinizmu kulturowego i językowego (prace
Humbolta, Sapira, Whorfa, Anusiewicza, Bartmiľskiego, Wierzbickiej).
Z kolei w ujęciu poznawczym konstruowanie wiedzy jest interpretowane
„jako samoregulujĊcy się proces poznawczy przebiegajĊcy w ludzkich strukturach mózgowych, który reguluje się samoczynnie; jest raczej konstrukcjĊ,
a nie kompilacjĊ danych”12. Tezy konstruktywizmu poznawczego majĊ swoje
uzasadnienie w wiedzy neurologicznej, biologicznej, neurolingwistycznej.
Te dwa nurty (konstruktywizm poznawczy i spoâeczny), jak się odnotowuje, pod wieloma względami rywalizujĊ ze sobĊ. Jednakůe dzisiejszy stan wiedzy na temat akwizycji języka pozwala mówiý o komplementarnoœci pomiędzy rzeczywistoœciĊ zewnętrznĊ (spoâecznĊ, kulturowĊ, komunikacyjnĊ),
a umotywowanĊ biologicznie sferĊ poznawczĊ (kognitywnĊ). W omawianym
nurcie wyrósâ konstruktywizm tzw. edukacyjny. Jest on inspirowany pracami
Jeana Piageta oraz Lwa Wygotskiego. Uznawani sĊ oni powszechnie za prekursorów konstruktywizmu w obszarze psychologii, pedagogiki, teorii uczenia się i nauczania. Zgodnie ze stworzonĊ przez nich koncepcjĊ uczenie się
jest wewnętrznym procesem konstruowania treœci. Przyjęta w niniejszych
rozwaůaniach perspektywa bilingwalna zasadza się na postulatach, które
M. Ůyliľska, Postkomunikatywna dydaktyka języków obcych w dobie technologii informacyjnych. Teoria i praktyka, Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2010.
11 M. Wendland, Konstruktywizm komunikacyjny, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznaľ 2011,
s. 34–40.
12 Tamůe, s. 44.
10
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moůna wyprowadziý jako dominantę podejœý konstruktywistycznych.
A mianowicie: wiedza w zakresie nowego języka jest konstruowana przez
podmiot. Odnosi się do jego uprzedniej (zastanej) wiedzy. Dotyczy to procesów kognitywnych, opartych na wewnętrznych operacjach mózgowych, które
wyrastajĊ ze œwiadomoœci tej osoby w zakresie rzeczywistoœci kulturowej oraz
spoâecznej języka obcego oraz ojczystego. Chodzi w tym momencie o uznanie
faktu, ůe to wâaœnie z tych osobliwoœci wyrastajĊ te dziaâania komunikacyjne
i mentalne, które powodujĊ, ůe dana osoba potrafi się tak samo skutecznie odnajdywaý w dwu odmiennych przestrzeniach językowo-kulturowych.
Jako przynoszĊce wiele szkody procesowi dydaktycznemu postrzegam te
procesy, podczas których język obcy nie jest konstruowany na podstawie
wâaœciwego mu obrazu œwiata, ale jest konstruowany „w próůni” lub mylnie
przyporzĊdkowany ojczystemu systemowi znaczeľ ucznia. W konsekwencji
takiego dziaâania następuje chaos myœlowy, w rezultacie czego język, który
uczĊcy się poznaje, nie jest sprzęůony z odpowiadajĊcym mu systemem pojęý. Skutkuje to nieadekwatnym zachowaniem w komunikacji obcojęzycznej.
Za ilustrację posâuůĊ fragmenty tekstu dydaktycznego z opracowania do
nauczania języka rosyjskiego jako obcego13. Dla potrzeb niniejszego artykuâu
będĊ one podane w tâumaczeniu na język polski. Tekst traktuje o obchodzeniu œwiĊt Boůego Narodzenia. Fraza, która rozpoczyna tekst, mówi o tym,
ůe bohater „w ubiegâym roku obchodziâ œwięta Boůego Narodzenia w mieœcie Siergiejew Posad”. Wprowadza to czytelnika w krĊg kultury rosyjskiego
prawosâawia. Siergiejew Posad powinien budziý jednoznaczne konotacje –
jest to bowiem waůny oœrodek religijny i centrum duchowe prawosâawnej
Rosji, które istnieje od XIV wieku. Kompleks jest wâĊczony do Listy œwiatowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO.
W dalszej kolejnoœci tekst opowiada o tym, czym sĊ œwięta: „jest to uroczysta kolacja, która rozpoczyna się 24 grudnia w Wigilię”. Ta informacja
z kolei jest odwoâaniem do obrzĊdku katolickiego i chrzeœcijaľskiego innego
niů prawosâawie. Wiadomo bowiem, ůe prawosâawie rzĊdzi się zasadami
kalendarza juliaľskiego i wigilia Boůego Narodzenia przypada 6 stycznia.
Polskie konotacje wywoâuje równieů dalsza częœý opisu: „Jest to dzieľ
szczególny. Spotykamy się, jemy smaczne postne potrawy: rybę, pierogi
z kapustĊ, barszcz, pijemy kompot z suszonych owoców. Podczas kolacji
obdarowujemy się prezentami i skâadamy sobie ůyczenia”. Polak, który uczy
się języka rosyjskiego, czytajĊc ten fragment, odczuwa atmosferę œwiĊt,
A. Buczel, Rosyjski. Repetytorium leksykalno-tematyczne (poziom A2–B1), Wyd. Edgard, Warszawa 2009, s.72.
13
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w której zostaâ wychowany i do której ma swój osobisty stosunek. Tymczasem rodzinna atmosfera, otrzymywanie prezentów i skâadanie sobie ůyczeľ
w Rosji konotuje Nowy Rok. Dlatego podobne atrybuty, które skâadajĊ się
na emocjonalny stosunek Polaka do œwiĊt Boůego Narodzenia, towarzyszĊ
Rosjaninowi w noc noworocznĊ. Skojarzenia religijne nie sĊ na tyle zakorzenione w mentalnoœci tzw. typowych Rosjan, aby obchodzone w styczniu
prawosâawne œwięta Boůego Narodzenia moůna byâo porównaý z emocjami,
które konotuje dzieľ 24 grudnia w Polsce.
W dalszej częœci tekstu czytamy o tym, ůe „prezenty przynosi dzieciom Dziadek Mróz (…) razem ze ŒnieůynkĊ”. Wywoâuje to ewidentne skojarzenie z RosjĊ. Dziadek Mróz jest rozpoznawany ze względu na strój, odmienny niů ten,
który nosi ojczysty œwięty Mikoâaj. Jego patriarchalny sposób bycia jest silnie
kojarzony z baœniowym œwiatem rosyjskich bajek. SĊ jednak zapewne i takie
skojarzenia, które pociĊgajĊ za sobĊ bolesne momenty z historii wzajemnych
stosunków, kiedy to Dziadek Mróz miaâ byý odgórnie narzucony przez wâadze
polityczne i miaâ zmieniý ojczystego œwiętego. Nie jest to więc obojętne wobec
faktu ugruntowanego w Polsce negatywnego stereotypu, który postaý ta konotuje. Z tego powodu Dziadek Mróz moůe inklinowaý ironię i sarkazm. Œnieůynka nie wpisaâa się negatywnie w pamięý narodu polskiego, byý moůe dlatego, ůe
w rodzimej kulturze nie mamy jej odpowiednika. Œnieůynka niczego Polaków
nie pozbawiâa (a takie dziaâanie mogâoby byý przyczynĊ odrzucenia). ZresztĊ
funkcja tej postaci byâa gâównie reprezentacyjna, dlatego byý moůe, utkwiâa ona
w pamięci uůytkowników języka polskiego jako postaý, która jest zwiastunem
zimy, œniegu, bajki. Jednak przy caâym zrozumieniu niuansów kulturowych
trudno objaœniý, dlaczego postaci te sĊ przedmiotem tekstu. Tâo kulturowe jest
przedstawione w sposób chaotyczny. Nie ma jednolitej determinanty kulturologicznej. Miejscowoœý, która jest miejscem kultu prawosâawnego, Dziadek Mróz
i Œnieůynka konotujĊ atmosferę rosyjskoœci. Dzieľ 24 grudnia, kolacja wigilijna,
na którĊ skâada się karp, œpiewanie kolęd, pasterka – kierujĊ myœlenie w stronę
kultury ojczystej. W takim podejœciu trudno jest mówiý o ksztaâtowaniu sprawnoœci bilingwalnej. Z powodu bâędów na poziomie konstruowania obrazu œwiata Polaka i Rosjanina wartoœý interkulturowa tekstu i skutecznoœý komunikacyjna osoby, która na podstawie tego tekstu uczy się języka obcego, jest wĊtpliwa.
Jeœli chodzi o postawione w tytule pytanie, czym jest sprawnoœý bilingwalna i bikulturowa – przejawem adaptacji czy moůe raczej separacji, wydaje mi
się, ůe jest to kontinuum od nakâadania się na siebie dwu języków do odâĊczenia od siebie tych dwu bytów. Budowanie sprawnoœci bilingwalnej
w znaczĊcej mierze opiera się na konstruowaniu nowej œwiadomoœci przez
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uůytkownika języków. O skutecznoœci bilingwalnej moůna mówiý wtedy,
kiedy dana osoba œ w i a d o m i e w y b i e r a [podkreœl. – I.N.], jakim myœleniem się posâuguje, podczas przeâĊczania się na kaůdy ze znanych jej kodów
językowych. Wybór jest jednak poprzedzony operacjami na wielu poziomach,
które sĊ rezultatem nauczania w języku obcym oraz wiedzy o języku, skutecznie
je âĊczĊc. Dlatego dziaâania te muszĊ byý niejednokrotnie eksplikowane. Niebagatelne jest w tym procesie odwoâywanie się do ojczystego myœlenia ucznia,
które – na drodze operacji o charakterze porównawczym – daje punkt wyjœcia
na drodze do wyksztaâcenia nowych struktur myœlowych.
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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

