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Co wspó łczesne koncepcje ewolucj i  języka oznaczają

dla teor i i  i  praktyki  glottodydaktycznej?

iespodziewane ożywienie zainteresowań lingwistyki zagadnieniami ewolucji
języka, procesami jego powstania i rozwoju, ale także renesans problematy-
ki ogólnoteoretycznej, oznaczający odświeżenie refleksji nad fenomenem

języka, sposobami jego rozumienia i definiowania skłaniają do zastanowienia się
nad wpływem tej nowej sytuacji na rozwój teorii i praktyki glottodydaktycznej.

Na współczesny „ewolucyjny” nurt1 w językoznawstwie składają się przede wszyst-
kim dyskusje między czołowymi reprezentantami amerykańskiej myśli lingwistycznej,
które toczyły się w latach 2002–2006 na łamach amerykańskich czasopism „Science”
i „Cognition”. To one uświadamiają wagę tych uwspółcześnionych wersji dominujących
dziś w lingwistyce paradygmatów – generatywnego i kognitywnego – nie tylko dla
językoznawstwa i takich dziedzin współczesnej humanistyki, jak antropologia czy filo-
zofia, ale i dla takich dyscyplin badawczych, jak metodyka nauczania języków obcych.

Pole badawcze tej nauki było bowiem zawsze rodzajem poligonu doświadczalne-
go, na którego obszarze sprawdzano praktyczną użyteczność kolejnych teorii lin-
gwistycznych, co oznaczało praktyczne przetestowywanie ich potencjału teoretycz-
nego pod kątem jego przydatności dla celów dydaktycznych. „Przemożny wpływ
badań językoznawczych na formułowanie rozmaitych teorii glottodydaktycznych
i rozwój metod nauczania języków obcych widać w historii nauczania prawie od
początku XX wieku” – stwierdza M. Jodłowiec (Jodłowiec 2007, 77). Metodyka
nauczania języków obcych zawsze inspirowała się osiągnięciami językoznawstwa: naj-
pierw przedstrukturalistycznego, potem strukturalistycznego (ze szczególnym uwzględ-
nieniem lingwistyki konfrontatywnej i gramatyki generatywno-transformacyjnej2),
a dziś z powodzeniem włącza w krąg swoich zainteresowań założenia językoznaw-
stwa kognitywnego i pragmatycznego (Jodłowiec 2007, 77–85).
                                                          

1 Syntetyczny przegląd stanowisk badawczych reprezentowanych w tej debacie przez poszczególnych
dyskutantów, zwolenników określonych koncepcji oraz ich oponentów na tle założeń i głównych tez
sporu zawdzięczamy B. Lewandowskiej-Tomaszczyk (2008).

2 Na ten temat zobacz zwłaszcza Komorowska 2003.
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* * *

Czy jednak zagadnienia, które dziś zajmują najwybitniejszych teoretyków języka
– pozornie przynajmniej odległe od przyziemnego przedmiotu zainteresowań glotto-
dydaktyki – mogą mieć mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na tę dyscyplinę na-
ukową? Czy zatem zainteresowania filogenezą języka, próby odpowiedzi na pytanie,
jakie jest jego pochodzenie, i w jakiej mierze tworzy on system wspólny dla ludzi i zwie-
rząt oraz które z jego właściwości są unikalne i charakterystyczne tylko dla języka ludz-
kiego (Lewandowska-Tomaszczyk 2008, 9–26; Wacewicz 2008, 27–42), mogą w ogóle
mieć jakikolwiek wpływ na ewolucję postaw teoretycznych w glottodydaktyce i na
zmianę lub utrwalanie wynikających z nich rozwiązań praktycznych?

Na postawione wyżej pytania uzyskamy odpowiedź pozytywną, kiedy uświadomimy
sobie, iż de facto ani przedmioty zainteresowań obu dyscyplin nie są – jakby się pozornie
wydawało – tak diametralnie odległe, ani też ich cele badawcze tak zasadniczo odmien-
ne. Tym natomiast, co zdecydowanie różni obie dziedziny nauki, jest zakres ich obszaru
badawczego. Jeżeli bowiem ewolucja języka, rozumiana jako zespół nauk próbujących
wyjaśnić genezę języka w kategoriach biologicznych oraz interesujących się powstaniem
i rozwojem zdolności homo sapiens do nabywania i posługiwania się językiem, zajmuje
rozległy teren badawczy, to zainteresowania glottodydaktyki obejmują zaledwie niewiel-
ki fragment tego pola dociekań. Ewolucja języka jako nauka rozpatruje, uwzględniając
materiał paleoantropologiczny, genezę i specyfikę języka ludzkiego na tle zdolności
poznawczych człowieka w ogóle oraz w kontekście ewolucji mowy, natomiast metodyka
nauczania języków obcych interesuje się głównie wypracowaniem sposobów nabywania
nowej kompetencji, a więc siłą rzeczy dąży także do rozpoznania mechanizmów rządzą-
cych zdolnością człowieka do posługiwania się językiem.

Przyjmując taką perspektywę, nie możemy się dziwić, iż uprawnione staje się my-
ślenie, że główne postawy badawcze, reprezentowane przez najważniejszych przed-
stawicieli tego kontrowersyjnego i budzącego emocje „ewolucyjnego” nurtu we
współczesnej lingwistyce, nie mogą w pewien sposób nie oddziałać na sposób my-
ślenia obowiązujący w pokrewnych dziedzinach wiedzy językoznawczej, także
w tych o nachyleniu praktycznym, jak metodyka nauczania.

* * *

W celu przekonania czytelnika, że te nowe teorie w lingwistyce mogą mieć istotny
wpływ na rozwój teorii i praktyki glottodydaktycznej, przedstawmy pokrótce naj-
ważniejsze tezy ewolucjonistów-językoznawców, zyskujące w toku rozwijającej się
dyskusji już to swoich zagorzałych zwolenników, już to zdecydowanych oponentów.

Jądrem toczącego się sporu był udział składni w procesie ewolucji języka oraz
kwestia definicji związanego z nią, choć nie wyłącznie, pojęcia rekursji (czy rekur-
sywności). Jeśli bowiem dla jednej grupy dyskutantów (Hauser, Chomsky i Fitch)
ewolucję języka należy rozumieć przede wszystkim jako ewolucję składni, jako że –
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jak trafnie ujmuje to S. Wacewicz (Wacewicz 2008) – składnia jest „[r]ubikonem od-
dzielającym ludzki język od wszelkich form komunikacji zwierzęcej”, a esencję języka
stanowi składnia generatywna z jej hipotezą o rekursywności (rekurencyjności) rozu-
mianej jako możliwość generowania potencjalnie nieskończenie wielu nieskończenie
długich wyrażeń poprzez powtarzalne zastosowanie danej reguły do zbioru dyskretnych
(= nieciągłych) elementów, to w opinii innych uczonych (Pinker i Jackendoff) hipoteza
ta była co najmniej problematyczna i budziła zasadnicze zastrzeżenia.

Zabierając głos w tej dyskusji, Chomsky pozostawał, z niewielkimi uzupełnienia-
mi, właściwie wierny swojej klasycznej już dziś koncepcji składni jako urządzenia
generującego z 1957 roku. Także wprowadzony przez niego podział na tzw. język
uzewnętrzniony (externalized language, EL) i język uwewnętrzniony (internalized
language, IL) (Bierwiaczonek 2008, 122), które to rozróżnienie było niewątpliwie
rodzajem ustępstwa wobec komunikacjonistów i pragmatyków (tymże rozróżnie-
niem dawał wyraz przekonaniu, iż dostrzega związek między językiem a światem
zewnętrznym, percepcją czy wyobraźnią), nie oznacza, iż zrezygnował ze swojej
mentalistycznej i w gruncie rzeczy kognitywnej koncepcji języka, którego podstawę
stanowi generatywna zasada rekursji. Za jedyny właściwy przedmiot językoznaw-
stwa, podlegający naukowemu oglądowi, Chomsky uznał przecież wyłącznie „język
uwewnętrzniony” (IL). Zdaniem uczonego to właśnie ten I-język, rozumiany na tle
innych poznawczych zdolności człowieka jako wrodzona wiedza zgromadzona
w mózgach jego użytkowników, decyduje o ewolucji języka.

Zdaniem oponentów tego stanowiska (Linker i Jackendoff) zdolność języka do re-
kursji nie może jednak stanowić jedynej różnicy „jakościowej” między potencjałem
komunikacyjno-poznawczym ludzi i zwierząt. Nie jest ona bowiem w stanie wytłu-
maczyć innych fundamentalnych cech ludzkiego języka, jak semantyczna uniwer-
salność, odniesienia symboliczne, oderwanie od komunikacji „tu i teraz”. Argu-
mentowano ponadto, iż istnieje wiele nierekursywnych aspektów języka, takich jak
fonologia, morfologia, przypadek, związek zgody, cechy jednostek leksykalnych.
Tezy o rekursji jako jedynej i unikalnej cesze języka ludzi nie potwierdzają także
badania w dziedzinie anatomii i neurologii. „Przynajmniej jeden z odkrytych ostat-
nio genów człowieka, FOXP2, związany z językiem, nie jest specyficzny dla rekur-
sywności” (Lewandowska-Tomaszczyk 2008, 13).

* * *

Jakie przesłanie – chcemy zapytać – niesie ta dyskusja dla glottodydaktyki, której naj-
ważniejszym celem jest wykształcenie zdolności komunikacji, co osiąga się przede
wszystkim przez budowanie poprawnych zdań w języku docelowym oraz zdobywanie
umiejętności do ich przekształcania (tworzenia ciągów alternatywnych, wariantów).

Tak wyraźne syntaktocentryczne stanowisko, jakie przyjmują „ewolucjoniści”,
uprzywilejowujące w procesie ewolucji języka (w przyjętym tu znaczeniu tego ter-
minu) rolę składni z jej zdolnością (do) rekursji, a tym samym eksponujące wagę
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poziomu syntaktycznego języka, nie tyle jednak wskazuje na wagę składni w proce-
sie nauczania w ogóle – jej rola w nabywaniu zdolności do komunikowania w każ-
dym języku jest bowiem pierwszoplanowa i niekwestionowalna – ile podkreśla jej
miejsce w procesie nauczania języka obcego.

W świetle tych „ewolucyjnych” koncepcji miejsce to jest z całą pewnością cen-
tralne, co oznacza, iż w teoretycznych koncepcjach nauczania języka obcego ten
poziom języka powinien zająć analogiczne miejsce. Proces dydaktyczny – przy-
najmniej w teorii – powinien być zorientowany na jak najszybsze opanowanie me-
chanizmów pozwalających tworzyć poprawne ciągi zdaniowe w nauczanym języku,
a jądro tego procesu powinny stanowić podstawowe modele zdań w danym języku
(tu: w języku polskim) oraz reguły ich tworzenia i przetwarzania. Na pewnym etapie
nauczania uwaga nauczyciela koncentrowałaby się przede wszystkim na wprowa-
dzaniu ich, a następnie egzekwowaniu ich znajomości.

Na takim etapie kształcenia, kiedy uczący się jest już zaznajomiony z podstawo-
wymi konstrukcjami zdaniowymi w nauczanym języku, powinien uzyskać wiedzę,
iż nie stanowią one (przynajmniej niektóre z nich) jedynego sposobu wyrażania
określonych treści, że obok nich funkcjonują w komunikacji konstrukcje, które są
ich formalnymi wariantami (od nich derywowane), a wyrażają te same treści po
prostu inaczej. W rezultacie odpowiednio ukierunkowanego procesu dydaktycznego
u naszego adepta winna się ukształtować świadomość, iż istnieją określone reguły,
które pozwalają przekształcić jedne konstrukcje w drugie. Innymi słowy, student po-
winien poznać w praktyce działanie reguł transformacyjnych. Reguły te bowiem leżą
u podstaw procesu teksto- i stylotwórczego: pozwalają na formułowanie tych samych
powtarzających się w budowanym tekście treści w sposób formalnie zróżnicowany, zaś
zróżnicowanie to – dodajmy – niesie ze sobą często konsekwencje stylistyczne. Zdania
semantycznie ekwiwalentne, a formalnie różne, nie muszą być równoważne pod wzglę-
dem stylu. Często są charakterystyczne dla określonych stylów funkcjonalnych (potocz-
nego // urzędowego // naukowego) w ich wersji mówionej lub pisanej.

Jak zatem widać, stanowisko „ewolucjonistów” nie oznacza jakiejś szczególnej
rewolucji w zakresie metod nauczania języków obcych, czy też jakiejś formy ich
radykalizacji. Przeciwnie, postawa teoretyczna, jaką przyjmują badacze tej orienta-
cji, jedynie ugruntowuje istniejące już w glottodydaktyce przekonanie o słuszności
wywodzących się z gramatyki generatywno-transformacyjnej metod nauczania,
które kładą nacisk na wcześniejsze opanowywanie przez uczących się struktur prost-
szych formalnie (zdań pojedynczych), a następnie po ich przyswojeniu – przecho-
dzenie do zdań o bardziej skomplikowanej budowie (najczęściej zdań złożonych).

* * *

Poszukując metod dydaktycznych odzwierciedlających tego rodzaju przekonanie,
możemy sięgnąć do interesującej propozycji Tomasza Nowaka, przedstawiającej
zastosowanie w procesie dydaktycznym teorii algorytmów. Praca młodego badacza,
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o której mówi, iż „stanowi ona […] skromny przyczynek do propagowania osią-
gnięć współczesnych nauk formalnych na gruncie dydaktyki i językoznawstwa”
(Nowak 2005, 70), zawiera wartościowy i niekonwencjonalny pomysł dydaktyczny,
ze wszech miar godny rozpropagowania. „Nauczanie algorytmiczne”, jak określa
swoją propozycję dydaktyczną T. Nowak, niewątpliwie odpowiada – co wyraźnie
zaznacza sam autor – na wyzwania dzisiejszej, w coraz większym stopniu zinfor-
matyzowanej i skomputeryzowanej, dydaktyki, także dydaktyki języka polskiego
jako obcego (Grzenia 2007). „Z punktu widzenia dydaktyki algorytm jest pewną
odmianą nauczania programowanego” (Nowak 2005, 92). Algorytmy tego rodzaju,
naśladując działalność językową człowieka, odwzorowują proces przetwarzania
zespołów jednych jednostek językowych w zespoły innych jednostek (Nowak 2005, 87).

W przywołanej powyżej pracy T. Nowak przedstawia następujące algorytmy po-
zwalające przekształcić kilka typów zdań w języku polskim:

1) zdania pojedyncze z dopełnieniem na zdania podrzędnie złożone z podrzędnym
zdaniem dopełnieniowym:

1. Znajdź w zdaniu dopełnienie.

2. Czy dopełnienie to jest wyrażone za
pomocą bezokolicznika?

nie tak

3. Czy dopełnienie jest wyrażone
rzeczownikiem?

3. Czy dopełnienie określa orzeczenie wyrażone
czasownikiem, które koniecznie wymaga określenia

(np. lubić, zacząć)?

nie nietak tak

Wniosek:
Nie przekształcamy

tego zdania.

Wniosek:
Nie przekształcamy

tego zdania.

Wniosek:
Przekształcamy

to zdanie.

Wniosek:
Przekształcamy

to zdanie.

4. Zamień rzeczownik, którym jest
wyrażone dopełnienie,

na czasownik lub przymiotnik.

5. Połącz zdanie podrzędne
z nadrzędnym spójnikiem aby, by.

Np. Drużynowy nakazał przerwać
walkę ›  Drużynowy nakazał, aby

przerwać walkę.

4. Zamień rzeczownik, którym jest
wyrażone dopełnienie,

na czasownik lub przymiotnik.

5. Jeżeli rzeczownik został
zamieniony na odpowiadający mu

przymiotnik, to uzupełnij to
wyrażenie czasownikiem: być, stać

się, zostać.

6. Połącz utworzone zdanie ze
zdaniem nadrzędnym spójnikiem że

lub zaimkiem co.

Np. Matka od razu domyśliła się
kłamstwa ›  Matka od razu

domyśliła się, że kłamie.

Źródło: Nowak 2005, 93
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2) zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym na zdania
pojedyncze z dopełnieniem,

3) zdania pojedyncze z przydawką przymiotnikową na zdania złożone z podrzęd-
nym zdaniem przydawkowym,

4) zdania pojedyncze z przydawką rzeczownikową na zdania złożone z podrzęd-
nym zdaniem przydawkowym,

5) zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem czasowym i przyczynowym
na zdania z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

W tym miejscu zwróćmy uwagę, że metodę nauczania z wykorzystaniem algoryt-
mów w tej postaci, w jakiej przedstawił je T. Nowak, można stosować w pracy
z użytkownikami języków indoeuropejskich, których struktura gramatyczna, a co za
tym idzie składnia zdania, jest w dużym stopniu porównywalna ze strukturą zdania
w języku polskim.

* * *

W postulowanym w tym artykule postępowaniu dydaktycznym sugerujemy dosto-
sowanie rodzaju algorytmu do konkretnego etapu nauczania (algorytmy odnoszą się
do zdań, których stopień złożoności/trudności jest różny).

Przystępując do pracy z wykorzystaniem algorytmów (np. w postaci specjalnie przy-
gotowanego programu ćwiczeń komputerowych), należałoby równocześnie wprowadzić
studenta, w sposób z konieczności fragmentaryczny i uproszczony, w zagadnienia nomi-
nalizacji w języku polskim, traktowanej jako jeden z przejawów wariantywności języka
w granicach systemu gramatycznego (Jędrzejko 1993). Rzeczowniki i przymiotniki
znominalizowane odgrywają przecież zasadniczą rolę w algorytmach przekształcających
zdania podrzędnie złożone z podrzędnym zdaniem dopełnieniowym na zdania pojedyn-
cze z dopełnieniem (zobacz przywołany schemat). Wiedza ta winna obejmować świa-
domość regularności procesu przekształcania czasowników i przymiotników w rze-
czowniki, niezależnie od sposobu ujęcia zjawiska nominalizacji w różnych koncepcjach
gamatyki. W tradycyjnej składni relacje między czasownikami a rzeczownikami odcza-
sownikowymi typu: pisać – pisanie, czysty – czystość interpretowane są jako problem
słowotwórczy, związany z derywacją nazw czynności lub nazw cech, natomiast w róż-
nych wersjach gramatyki transformacyjno-generatywnej struktury znominalizowane
traktuje się jako rezultat transformacji przekształcającej zdanie we frazę nominalną.

* * *

Jako materiał pomocniczy w działaniach dydaktycznych z wykorzystaniem algo-
rytmów możemy posłużyć się przykładami z tekstów poetyckich. Używanie mate-
riału literackiego w nauce języka obcego jest zawsze działaniem stymulującym
uczącego się, rodzi w nim bowiem w sposób automatyczny przekonanie o większej
niż rzeczywista kompetencji w przyswajanym języku. Obcowanie z tekstem literackim
niewątpliwie wpływa na dalsze jej kształtowanie w danym języku.
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Jako przykład ilustrujący tego rodzaju sugestie dydaktyczne niech posłużą frag-
menty wiersza Szymborskiej pt. Słuchawka. Dostrzeżemy natychmiast, iż obecne
w nim zdania złożone pozwalają się przekształcić w zdania pojedyncze – i odwrot-
nie – zdania pojedyncze można transformować na zdania złożone, co będzie stano-
wiło zadanie dydaktyczne dla studenta.

Śni mi się, że się budzę,
bo słyszę telefon.
Śni mi się pewność,
że dzwoni do mnie umarły.
Śni mi się, że wyciągam rękę
po słuchawkę.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Śni mi się mocowanie moje
nadaremne.
[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
Śni mi się, że zasypiam
i budzę się znowu3.

Zadanie tego rodzaju wyrasta z kręgu tej problematyki lingwistycznej, której
główne wątki pojawiają się także w najnowszej refleksji na temat istoty fenomenu
języka i zagadki jego ewolucji.
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E W A  S Ł A W K O W A

T h e o r y  a n d  p r a c t i c e  o f  g l o t t o d i d a c t i c s ,  a s  r e l a t e d  t o  c o n t e m p o r a r y  n o t i o n s  o f  t h e
e v o l u t i o n  o f  l a n g u a g e

The author debates the influence of the so-called notion of “evolution” in contemporary linguistics on the
evolution of theoretical attitudes and practical solutions in the methodoly of teaching foreign languages.
The syntax oriented position that “evolutionists” accept (Hauser, Chomsky, Fitch, Linker, Jackendoff),
lead the author to introduce the theory that the key component of the glottodidactic process is the syntax
(with its possibility of recursion). The didactic process should thus be oriented towards mastering the
mechanisms of proper sentence formation and restructuring. A helpful method of teaching is “algorithmic
teaching”.

W e l c h e  B e d e u t u n g  h a b e n  m o d e r n e  K o n z e p t i o n e n  d e r  S p r a c h e v o l u t i o n
f ü r  d i e  T h e o r i e  u n d  P r a x i s  d e r  G l o t t o d i d a k t i k ?

Die Autorin erörtert den Einfluss der sogenannten „evolutionären Strömung“ in der modernen
Linguistik auf die Weiterentwicklung theoretischer Anschauungen sowie praktischer Lösungen in der
Methodik des Fremdsprachenunterrichts. Ausgehend vom syntaxzentrierten Ansatz der „Evolutionisten“
(Hauser, Chomsky, Fitch, Linker, Jackendoff) stellt die Autorin die These auf, dass die Syntax (in ihrer
Eigenschaft der Rekursivität) für die Glottodidaktik von grundlegender Bedeutung ist. Der didaktische
Prozess sollte daher auf die Beherrschung von Mechanismen eines korrekten Satzbaus sowie auf die
Fähigkeit ausgerichtet werden, Sätze umzuwandeln. Als unterstützende Unterrichtsmethode kommt hier das
sogenannte „algorithmische Lernen“ zum Tragen.


