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B i l ingwizm w badaniach glottodydaktycznych,

spo łecznych i  kulturowych

 pracach glottodydaktycznych problem bilingwizmu zajmuje sporo miej-
sca, jednak ustalenia definicyjne i opis konkretnych procesów związanych
z dwujęzycznością nadal jest niepełny. Wynika to z faktu, że o bilingwi-

zmie możemy mówić z punktu widzenia osoby przebywającej poza granicami kraju,
jak i osoby uczącej się języka obcego w Polsce. Oblicza bilingwizmu będą więc
różne. Pewne wyjaśnienie przynosi klasyczny schemat U. Weinreicha i A. Marineta,
w którym występują następujące składniki: sytuacja bilingwalna mowy – kontakt
językowy – interferencja językowa – wynik interferencji: zapożyczenia – bilin-
gwizm1. Stanisław Dubisz proponuje ten schemat przyczynowo-skutkowy dostoso-
wać do społeczności pozostającej w polskiej wspólnocie komunikatywnej w kraju
i ma on postać: kontakt językowy – interferencja językowa – wynik interferencji:
zapożyczenie (parabilingwizm – bilingwizm)2.

Warto zauważyć, że pojawiające się w obu schematach pojęcia wyznaczają ramy zja-
wiska bilingwizmu. Przyjrzyjmy się zatem definicjom związanym z bilingwizmem:

„Bilingwizm, czyli dwujęzyczność to umiejętność posługiwania się dwoma językami3.
Bilingwizm to opanowanie języka docelowego w stopniu mówcy natywnego4.
Bilingwizm to użycie dwóch języków alternatywnie, zależnie od kategorii sytuacji5.
1. Na ogół przez pojęcie bilingwizmu rozumie się taką sytuację językową, w któ-

rej mówiący używają wymiennie – w zależności od środowiska lub sytuacji – dwu
różnych języków. Jest to więc najczęstszy przypadek wielojęzyczności.

                                                          
1 U. Weinreich: Languages in Contact. Findings and Problem. London-Hague-Paris 1964, s., 11–12;

A. Marinet: Podstawy lingwistyki funkcjonalnej. Przekł. L. Zawadowki. Warszawa1970, s. 188–190.
2 S. Dubisz: Język polski poza granicami kraju – próba charakterystyki kontrastowej. W: Język polski

poza granicami kraju. Red. S. Dubisz. Opole 1977, s. 325.
3 U. Weinreich: Languages in Contact…, s., 1; 2001, F. Grosjean: Life with two Languages. An Intro-

duktion to Bilingualism. Cambridge 1982,
4 L. Bloomfield Langauge. New York-Chicago-San Francisco-Toronto 1963, s. 56.
5 U. Weinreich: Languages in Contact…, s. 1.
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2. W krajach, w których żyją zbiorowości używające różnych języków, przez po-
jęcie bilingwizmu rozumie się zespół problemów językowych, psychologicznych
i społecznych, które stają przed mówiącymi zmuszonymi do stosowania w jednej
części komunikacji takiego języka, który nie jest akceptowany na zewnątrz (ich
grup), a w drugiej części – języka oficjalnego lub języka ogólnie akceptowanego”6.

Efektem tych definicji jest rozumienie bilingwizmu w znaczeniu: umiejętność po-
sługiwania się dwoma językami naturalnymi bez określenia jego stopnia biegłości.
Jednocześnie zjawisko bilingwizmu dotyczy szeregu problemów językowych, psy-
chologicznych i socjokulturowych. Taksonomia bilingwizmu związana jest z poszu-
kiwaniem odpowiedzi na następujące pytania:

– „Jaki jest zasięg bilingwizmu?
– Jaki jest stopień opanowania kompetencji językowej w języku rodzimym i obcym?
– Jakie dane dwa języki zostały opanowane?
– W jakich warunkach dokonywało się przyswajanie obu języków?
– W jakim stopniu oba języki zostały opanowane?
– Jaki jest status obu języków?
– W jaki sposób jest uwarunkowane komunikacyjnie funkcjonowanie J1 i J2”7?
– „W jaki sposób bilingwizm wiąże się z przyjęciem innej kultury i zmianą toż-

samości”8?
Pytania postawione przez badaczy stanowią istotę bilingwizmu i pozwalają wy-

specyfikować omawiane zjawisko. Pierwsze pytanie dotyczy zasięgu bilingwizmu.
Dzielimy go na bilingwizm indywidualny i społeczny. Bilingwizm indywidualny,
zwany też jednostkowym, podlega czterem kryteriom:

– pochodzenie,
– kompetencja,
– funkcja – użycie języka,
– nastawienie w znaczeniu identyfikacji zewnętrznej i wewnętrznej9.
Jeżeli przyjmujemy, że bilingwizm indywidualny dotyczy umiejętności poszcze-

gólnych osób posługiwania się danymi językami J1, J2, to nie bez znaczenia jest
tutaj jego kompetencja językowa. W dydaktyce języka ojczystego i obcego stanowi
ona punkt wyjścia do określenia zadań i celów nauczania, mimo że wskaźniki
i poziomy określające biegłość w języku pierwszym i języku obcym są miejscami
zbieżne, miejscami zaś rozbieżne. Na początek stawiamy następujące tezy:

– poziomy biegłości dla języka ojczystego i obcego mają zarówno cechy różne,
jak i wspólne, gdyż odnoszą się do użycia języka i uczących się;

                                                          
6 Dubois i in.: cyt. za: W.T. Miodunka: Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki

humanistycznej. Kraków 2003, s. 69.
7 F. Grucza: Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu. W: Bilingwizm a glottodydaktyka. Materiały

z V Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW w Białowieży 26–28 maja
1977. Red. F. Grucza. Warszawa 1981, s. 11.

8 W. Miodunka: Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii…
9 T. Skutnabb-Kangas: Bilingualism or not: The Education of Minorities Multilingual Matters. London 1981.
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– znajomość różnych języków i różnych kultur składają się na kompetencję róż-
nojęzyczną i różnokulturową, ale dobrze kształcona sprawność w języku ro-
dzimym jest często bazą nabywania określonych umiejętności w języku ob-
cym, np. w tworzeniu gatunkowych wypowiedzi.

W opisie wskaźników biegłości rodzimego użytkownika języka polskiego bierze
się pod uwagę:

– słuchanie i mówienie,
– czytanie ze zrozumieniem,
– pisanie i redagowanie wypowiedzi.
W ocenie biegłości języka obcego sprawdza się:
– rozumienie ze słuchu,
– sprawność gramatyczną,
– rozumienie tekstu pisanego,
– pisanie,
– mówienie.
Każde zadanie wymaga uaktywnienia całej gamy odpowiednich kompetencji

ogólnych uczącego się – od wiedzy o świecie i kompetencji społeczno-kulturowej
po sprawności lingwistyczne, socjolingwistyczne i pragmatyczne.

Rozumienie pojęć: kompetencja, sprawność językowa zatacza różne kręgi.
W Słowniku języka polskiego w miejsce sprawności językowej mamy umiejętności,
określane jako „praktyczna znajomość, biegłość i zdolność wykonania czegoś”10.
W próbach zestawienia terminów: kompetencja, sprawność – umiejętność, na plan
pierwszy wysuwają się te sprawności, które nazywają dobrze opanowaną i wyćwi-
czoną umiejętność lub też takie, które sprawnością nazywają nie tylko umiejętność,
ale potrzebną również w tej sytuacji wiedzę. W edukacji glottodydaktycznej kom-
petencja/sprawność to szczególny rodzaj umiejętności, wymagający określonej wie-
dzy, która bywa zarówno uświadomiona, jak i intuicyjna. W Nowym słowniku po-
prawnej polszczyzny11 sprawność językowa definiowana jest jako cecha osoby mó-
wiącej lub piszącej, polegająca na umiejętności przekazywania w swoich tekstach
tego, co się chce przekazać (informacji, przeżyć, emocji) w sposób najodpowied-
niejszy w danej sytuacji komunikatywnej. Tutaj wkracza się na grunt sprawności
komunikacyjnej, która bez sprawności systemowej nie mogłaby funkcjonować
w szkole. W lingwistyce edukacyjnej12 pod pojęciem sprawności językowej ukrywa się
kompetencja gramatyczno-leksykalna, która obejmuje wiedzę o słownictwie i regułach
gramatycznych, decydujących o łączeniu słów i tworzeniu tekstów. Definicja wy-
raźnie pokazuje, że kompetencja systemowa związana jest z określoną wiedzą, jaką
posiada nadawca – odbiorca. Może ona mieć charakter świadomy albo intuicyjny.

                                                          
10 Słownik języka polskiego. Red. M. Szymczak. Warszawa 1981, s. 598.
11 Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa 2000.
12 T. Rittel: Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Kraków 1994, s. 92.
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Fakt, że o kompetencji wnioskujemy na podstawie wykonania językowego, prowa-
dzi do łączenia tego pojęcia z umiejętnościami, a więc ze sprawnością językową.

W wielu opisach miejsce sprawności zajęło pojęcie kompetencji językowej, kom-
petencji kluczowych. Wydaje się, że możemy traktować te dwa pojęcia synonimicz-
nie i dodać jeszcze jedno – osiągnięcia. Jeżeli nadawca zna system językowy, potrafi
wykorzystać funkcjonalnie wiedzę językową i budować wypowiedzi gramatycznie
poprawne, to posiadł sprawność systemową. Taka definicja pokrywa się z pojęciem
kompetencji językowej wprowadzonej do teorii języka przez N. Chomsky’ego, dla
którego jest to znajomość języka charakteryzująca jego użytkowników13. Chodzi
o znajomość języka implicytną w przypadku języka ojczystego i eksplicytną, uświa-
damianą w przypadku języka obcego.

Model kompetencji/sprawności językowej14

Sprawność pragmatyczna, sytuacyjna i społeczna pozwala na skuteczne komunikowa-
nie się, które polega na właściwym odczytaniu zawartej w akcie mowy intencji nadawcy
przez odbiorcę i podjęcie działań językowych, np. udzielenie odpowiedzi na zadane
pytanie, wykonanie rozkazu czy udzielenie rady. Członkowie określonej społeczności
kulturowo-językowej skutecznie porozumiewają się nie tylko dzięki kompetencji języ-
kowej, ale również dzięki wiedzy o konwencjach, wzorach zachowań obowiązujących
w danej społeczności i kulturze – stąd kolejny typ kompetencji – kompetencji kulturo-
wej, połączonej często z kompetencją pragmatyczną. Dotyczą one umiejętności doboru
właściwych środków językowych do kontekstu sytuacyjnego i przekształcenie ich
w skuteczne działanie językowe, pozwalające osiągnąć zamierzony cel.
                                                          

13 T. Zgółka: Język. Kompetencja. Gramatyka. Studium z metodologii lingwistyki. Poznań-Wrocław
1980, s. 11–20.

14 U. Żydek-Bednarczuk: Sprawność językowa we współczesnej edukacji polonistycznej. W: W kręgu
dydaktyki języka i literatury polskiej. Red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 126.
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Kształcenie kompetencji/sprawności językowej jest najważniejszym zadaniem
współczesnej edukacji glottodydaktycznej. Mieści się w niej sprawność systemowa
wraz z umiejętnościami w zakresie składni, leksyki, morfologii i wymowy. Obok
niej funkcjonuje sprawność w zakresie ortografii i interpunkcji. Sprawność syste-
mowa ma wspólne zakresy ze sprawnością komunikacyjną, w skład której wchodzi
sprawność społeczna i kulturowa, sytuacyjna i pragmatyczna.

Kolejny problem dotyczy sposobów i warunków przyswajania języka obcego.
Przyswajanie języka przez dzieci do trzeciego roku życia różni się od uczenia ję-

zyka15. Przyjmuje się dwa sposoby przyswajania: symultaniczny i konsekutywny.
Symultaniczne (jednoczesne) przyswajanie ma miejsce wtedy, gdy dziecko nabiera
kompetencji w dwóch językach jednocześnie; konsekutywne (późniejsze) – wystę-
puje po 3 roku życia16. Dzieci przystępujące do nauki języka po trzecim roku życia
mają już określoną wiedzę o świecie, rozwinięty system pojęć poznawczych, wiedzę
o charakterze kognitywnym, pojemną pamięć i znajomość języka rodzinnego, który
może być punktem odniesienia dla języka drugiego. Ważne są również warunki
psychosocjologiczne: nastawienie i motywacje do J2, konieczność i potrzeba znajo-
mości języka ze względu na otoczenie i środowisko, identyfikacja ze społecznością
posługującą się J2. Dziecko często odczuwa potrzebę identyfikowania się z rówie-
śnikami. Łączy się to z przyjęciem malucha do grupy bądź odrzuceniem. Stąd też
silna motywacja i wręcz odrzucanie czy ukrywanie języka pierwszego na rzecz
języka drugiego. Otoczenie – rodzice, nauczyciele, opiekunowie, środowisko przed-
szkolne, szkolne i miejsce są stymulatorem przyswajania i uczenia się języka dru-
giego, docelowego. Dziecko potrzebuje kontaktu językowego. Ludzie, w których
otoczeniu przebywa mówią językiem dla niego obcym, dlatego ono stara się szybko
przystosować językowo17. Po nabyciu umiejętności w języku drugim swobodnie
zmieniają kody, czyniąc to podświadomie i spontanicznie. Potrzeba komunikacji
u dzieci ma charakter funkcjonalny. Znane są przypadki, gdy dzieci uczą się szybko
języka obcego, aby po zmianie warunków – miejsca i otoczenia – z powrotem stać
się monolingwalnym18. Dla dziecka najważniejsza jest komunikacja. Wypracowuje
ono cały szereg strategii, które pozwalają mu nawiązać interakcję pozawerbalną.
Dzieci włączają się w zabawy obcokrajowców, poznają wielokrotnie słyszane lek-
semy i zwroty, które powtarzają, stwarzając wrażenie, że znają język. Nawet jeżeli
nie jest to prawda, zachowują się tak, jakby go znały. Intuicyjnie i sytuacyjnie roz-
poznają znaczenia i „liczą” na pomoc kolegów.

F. Grosjean uważa etap zabawy za pierwszy etap nauki. Dzieci uczą się zwrotów,
a następnie całych fraz. Użycie ich służy wyłącznie do zachowań interakcyjnych.
                                                          

15 S. Krashen, T. Terrel: The Natural Approach. Language Acquisition in the Classroom. Oxford 1983.
16 B. McLaughlin: Second Language Acquisition in Childhood. Hilsdale. New Jersey 1978.
17 F. Grosjean: Life with two Languages. An Introduktion to Bilingualism. Cambridge 1982.
18 R. Burling: Language development of a Garo and English speaking child. W: Second Language Ac-

quisition. A book of Readings. Red. E. Hath. Massachusets 1978.
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Ważne jest też, że rodzimi użytkownicy stosują także w stosunku do dzieci mono-
lingwalnych (obcojęzycznych) uproszczenia, nie zważając do końca na poprawność.
Komunikacja jest podstawowym zadaniem na tym etapie nauki. Druga faza to
przyjmowanie informacji i poszukiwanie w języku różnych sposobów przekazu. Ten
etap to szybkie przyswajanie leksyki i reguł gramatyki, przy czym intencja i interak-
cja stanowią motywację zachowań. Ostatni etap to nabywanie sprawności w po-
prawności językowej i rozwijanie kolejnych typów sprawności. Intensywność kon-
taktu w grupie rówieśniczej jest stymulatorem zachowań językowych.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku dzieci z rodzin mieszanych; gdy – jedno
z rodziców ma opanowany J1, a drugie J2. Bywa, że często każde z rodziców celo-
wo rozmawia z dzieckiem tylko w jednym języku, aby nabyło umiejętności rozpo-
znawania dwóch systemów. Po etapie mieszania systemów: słownictwa, wymowy,
dziecko przyswaja obydwa kody19. Dzieci często kojarzą język z daną osobą, co
w przypadku przyswajania symultanicznego jest ważne. Ułatwia opanowanie języ-
ka, poza tym redukuje wysiłek umysłowy związany z analizą informacji.

Inna sytuacja uczenia języka występuje u dzieci szkolnych, jeżeli dziecko uczest-
niczy w kontaktach zdominowanych przez rodzimych użytkowników. Autentyzm
komunikacyjny, przyjęcie przez grupę, opieka nauczyciela i częste interakcje powo-
dują, że dziecko szybko opanowuje język. Jednak taka idealna sytuacja występuje
dość rzadko. Bardzo często dziecko spotyka się z odrzuceniem przez grupę i igno-
rowaniem ze strony nauczyciela (sytuacja wielu polskich dzieci w Anglii i Szkocji).
Nie wystarczy tu obserwacja zachowań językowych nauczyciela i rówieśników.
W nauczaniu języka występuje „cichy okres”20. Dzieci słuchają i obserwują, ale nie
biorą bezpośredniego udziału w interakcji. Prowadzą wewnętrzne dialogi i w ten
sposób uczą się języka. Dzieci powtarzają wypowiedzi, uczą się syntaktyki przez
przyswajanie całych fraz. W pierwszym etapie nauczania, przy interakcji pełnej czy
pozornej najważniejsze jest uczenie rozumienia za pomocą różnych metod.

W szkołach, np. kanadyjskich stosuje się imersiom programmes21 – polegający na
wprowadzeniu języka uproszczonego, kolokwialnego, służącego tylko do komuni-
kowania się bez zachowania reguł poprawnościowych. W efekcie uczący się poznaje
tak zwany interjęzyk. Po nim następuje zahamowanie przyswajania dalszych umie-
jętności językowych. Przyswajanie i uczenie się języka J2 u dzieci warunkowane
jest więc wiekiem i czynnikami socjologiczno-psychologicznymi.

Akwizycja językowa może następować w następujących układach22:

                                                          
19 J. Arabski: O przyswajaniu języka drugiego (obcego). Warszawa 1995.
20 S. Krashen, L. Terrell: The Natural Approach…
21 J. Latkowska: Naturalny bilingwizm dzieci a praktyka glottodydaktyczna. W: Teoria i praktyka dy-

daktyki języków obcych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Red. J. Arabski. Katowice 2001; F. Grosjean:
Life with two languages…

22 Por. F. Grucza: Glottodydaktyczne implikacje…, s. 12.
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Wiek A B C D
Wczesne dzieciństwo J1, J2 J1 J1 J1
Późniejsze dzieciństwo J2
Wiek młodzieńczy J2
Dorośli J2

i zależy od wieku uczących się i obszaru wspólnoty językowej. Mamy tu następują-
ce sytuacje:

– akwizycja J1, J2 na obszarze wspólnoty J1,
– akwizycja J1, J2 na obszarze wspólnoty J2,
– akwizycja J1 na obszarze wspólnoty J1 i J2 i na obszarze wspólnoty J2,
– akwizycja J1 i J2 na obszarze wspólnoty bilingwalnej (Kanada, Szwajcaria).
Jednym z kryterium przyswajania i uczenia się języka jest kryterium motywacji

przyswajania języka. Akwizycja językowa w okresie niemowlęcym i wczesnoprzed-
szkolnym jest decyzją rodziców i opiekunów. Inna jest sytuacja dzieci szkolnych,
w której funkcjonuje przymus na obszarze wspólnoty J2, bądź ze strony rodziców,
bądź szkoły, bądź sytuacji zewnętrznej – wyjazdy zagraniczne rodziców, emigracje,
imigracja, wymagania administracyjne kraju, w którym mieszkają dzieci i rodzice.
Często wspólnota w kraju zamieszkania narzuca opanowanie języka. Jego niezna-
jomość wiąże się z odrzuceniem przez wspólnotę, dyskryminowaniem egzystencjo-
nalnym (praca, warunki życia).

Franciszek Grucza23 przedstawia następujące uwarunkowania przyswajania języka:

                                                          
23 Tamże, s. 16.
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Kolejne kryterium dotyczy stopnia opanowania języka. Czy pełne opanowanie ję-
zyka J2 ze wszystkimi sprawnościami, tj. rozumieniem, poprawnością gramatyczną,
czytaniem, mówieniem i pisaniem, decyduje o bilingwizmie? Czy wystarczy opa-
nować w stopniu dobrym mówienie i rozumienie z elementami poprawności i już
dana osoba jest bilingwalna? Problem dotyczy pojęć: dwujęzyczność czy znajomość
języka obcego. Ewa Lipińska rozróżnia te dwa pojęcia i uważa, że

znajomość języka obcego – to kompetencja w języku obcym nieadekwatna do wieku i statusu
społecznego danej osoby, znajomość tylko niektórych sprawności, używanie języka obcego tyl-
ko w pewnych sytuacjach24.

Kolejnym problemem jest odmiana opanowanego języka, czy to język literacki,
potoczny, socjolekt czy dialekt.

Najważniejszym kryterium decydującym o bilingwizmie jest kompetencja użycia ję-
zyka. Kryterium kompetencji dotyczy jej typów i stopnia biegłości. W. Woźniakowski25

uważa, że bilingwizm należy traktować jako kontinuum od–do idealnej znajomości
języka J2. Mieszczą się tutaj również definicje wykluczające interferencję. Szereg defi-
nicji przytoczonych w pracy E. Lipińskiej wskazuje na wykorzystanie omawianego
kryterium. Co ciekawe, oceny nastawione są głównie na język mówiony.

Ch. Deprez zaproponowała swoją definicję osoby bilingwalnej, pisząc, iż

jest to każda osoba, która rozumie i/lub mówi na co dzień i bez wysiłku dwoma różnymi językami26.

Definicja ta operacyjnie poprawna, sprawia jednak kłopoty choćby w przypadku
oceny dzieci imigrantów i dorosłych. W szkole, na obszarze J2, nie można tylko
sprawnie posługiwać się językiem mówionym. Tu wymagane są sprawności, jakie
posiadają rodzimi użytkownicy języka. Dla nauczycieli, oceniających postępy języ-
kowe na obszarze J2, dziecko nie będzie bilingwalne. Stąd subiektywność oceny –
kto jest, a kto nie jest bilingwalny.

Kolejne problemy związane z bilingwizmem dotyczą jego klasyfikacji. Uriel Wein-
reich 27 dzieli bilingwizm na:

A – bilingwizm współrzędny – leksyka dwóch języków jest całkowicie oddzielo-
na, np. język chiński i polski. Dwa języki funkcjonują jako niezależne systemy,
kodowanie i odkodowywanie występuje w każdym z systemów oddzielnie;

B – bilingwizm złożony – w języku występuje wspólne znaczenie dla dwóch słów,
np. książka – das Buch. Są to dwie różne formy odnoszące się do tej samej zawarto-
ści pojęciowej;
                                                          

24 E. Lipińska: Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności. Kraków 2003,
s. 114.

25 W. Woźniakowski: Glottodydaktyka w świetle zjawiska bilingwizmu naturalnego. Wrocław 1982.
26 Cyt. za: E. Lipińska: Język ojczysty…, s. 104.
27 U. Weinreich: Languages in Contact…
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C – bilingwizm podporządkowany. Dotyczy sytuacji, w której język ojczysty jest
opanowany, a w procesie akwizycji J2 korzysta z pośrednictwa J1 – np. wyraz
książka ktoś tłumaczy na das Buch i posługuje się tylko wewnętrznym tłumacze-
niem. Brak tu myślenia w języku obcym. Ostatni ze sposobów jest powodem po-
wstawania licznych błędów interferencyjnych.

Maria Teresa Michalewska wprowadza pojęcia: bilingwizm kompozycyjny i ko-
ordynacyjny. Osoby z bilingwizmem koordynacyjnym stale posługują się w społe-
czeństwie dwujęzycznym oboma językami. Dla nich oba języki są językami ojczy-
stymi28, natomiast osoby bilingwalne kompozycyjnie, system języka obcego cały
czas infiltrują przez język ojczysty, czyli następuje uczenie się języka drugiego za
pomocą języka ojczystego.

T. Skutnabb-Kangas zwraca jeszcze uwagę na identyfikowanie się z dwoma języ-
kami. Przy pełnej identyfikacji: kulturowej, tożsamościowej, mówimy o całkowitej
dwujęzyczności, zaś opanowanie samego języka to tylko częściowa dwujęzyczność.

Stąd możemy wprowadzić podział na osoby:
a) całkowicie dwujęzyczne,
b) prawie dwujęzyczne,
c) podwójnie półjęzyczne,
d) różne typy dwu- albo wielojęzyczne.
Stopień opanowania języka opisuje również Ida Kurcz29, która uważa, że przez dwuję-

zyczność, wielojęzyczność będziemy rozumieć fakt posługiwania się przez daną osobę
dwoma lub więcej językami, przy czym bliżej nie określa się stopnia znajomości tych
języków. Stopień biegłości określa przez dodanie przymiotnika – zrównoważony, czyli
poziom znajomości jest taki sam dla każdego języka, i pełny – gdy wiedza, umiejętności
i kompetencja dla każdego języka są całkowite. Można więc mieć wiedzę, ale nie posia-
dać pełnej kompetencji – umiejętności językowych. François Grosjean30 pisze o uśpio-
nym bilingwizmie, który zachodzi w momencie, gdy jeden z języków nie jest regularnie
używany. Jest on czasowo zarzucony. W każdym czasie może nastąpić reaktywacja
języka i powtórna akwizycja. O bilingwizmie mówimy też wtedy, gdy stosujemy kryte-
rium biegłości językowej. Ma to ścisły związek z kompetencją językową. Mamy nastę-
pujące przypadki opanowania języka:

– „ludzie rozumieją (ze słuchu) a nie mówią,
– rozumieją (ze słuchu) i mówią,
– czytają ze zrozumieniem a nie piszą,
– czytają ze zrozumieniem i piszą,
– rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem, ale nie mówią i nie piszą,

                                                          
28 M.T. Michalewska: Polszczyzna osób bilingwalnych w Zagłębiu Ruhry w sytuacji oficjalnej. Kraków

1991, s. 20.
29 I. Kurcz: Psychologia języka i komunikacji. Warszawa 2000, s. 182.
30 F. Grosjean: Life with two Languages…, s. 239.
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– rozumieją (ze słuchu) i czytają ze zrozumieniem oraz mówią i piszą”31.
Należy zadać pytanie, czy możemy mówić o bilingwizmie cząstkowym, czy raczej

mówić o niepełnej znajomości drugiego języka? Warto przytoczyć tu definicje za-
proponowane przez Ewę Lipińską:

Znajomość języka obcego to kompetencja w języku obcym nieadekwatna do wieku i statusu
społecznego danej osoby, znajomość tylko niektórych sprawności i używanie języka tylko
w pewnych sytuacjach.32

Dwujęzyczność to opanowanie dwu języków w takim stopniu, jak społecznie ekwiwalentni
ich jednojęzyczni nosiciele czyli ambilingwizm. Polega na umiejętności posługiwania się
wszystkimi sprawnościami w języku ojczystym i drugim oraz na częstym używaniu obydwu ję-
zyków w różnych sytuacjach i z różnymi uczestnikami aktu komunikacji. Jest to zazwyczaj nie-
trwały stan, mający związek z emigracją lub pobytem za granicą, co implikuje bliski kontakt
z danym językiem i kulturą, umożliwiający ich osobiste doznawanie.33

Dwujęzyczność ilustruje metafora podwójnego lodowca34.

W opanowaniu języka drugiego wielką rolę odgrywają zdolności do opanowania
języka. Należą do nich:

– pamięć mechaniczna, słuchowa – łatwość zapamiętywania brzmienia głosek,
wyrazów czy zwrotów,

– pamięć mechaniczna wzrokowa – łatwość zapamiętywania pisowni wyrazów,
– zdolność rozróżniania głosek, fonemów – słuch fonematyczny,
– zdolność artykulacyjna, łatwość wymowy głosek lub ich naśladowania,
– łatwość kojarzenia dźwięku z symbolem,
– łatwość przypisywania znaczeń nowym wyrazom (odróżnianie: bić – być, pa-

sek – piasek),
– zdolność naśladowania intonacji, rytmu i melodii zdania,
– zdolność do analizy językowej – umiejętność wnioskowania i stosowania reguł

gramatycznych,
                                                          

31 E. Lipińska: Język ojczysty…, s. 113.
32 Tamże, s. 114.
33 Tamże, s. 114–115.
34 Tamże, s. 117; J. Cummins: Bilingualism and Special Edukation: Issues in Assessment and Peda-

gogy. Clevedon 1984, s. 143.
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– łatwość nazywania – pamięć,
– łatwość znajdowania wyrazów, czyli płynność mowy,
– płynność słowna,
– łatwość wypowiedzi – zdolność tworzenia całych fraz i akapitów,
– krasomówstwo35.
Zdolności językowe jednak nie wystarczają. Do tego dochodzi silna motywacja

oraz korzystanie z pozytywnego transferu językowego.
Oprócz bilingwizmu indywidualnego występuje bilingwizm społeczny. Pojęcie

bilingwizmu społecznego łączy się z sytuacją wspólnoty na obszarze innego kraju
niż ojczysty. Ważny jest czas jego trwania i więzy łączące grupę. W ramach bilin-
gwizmu społecznego występują następujące sytuacje:

– istnieje wspólnota znająca J1 i J2 i kontaktuje się ze wspólnotą znającą tylko J2;
– członkowie wspólnoty J1 znają J2, a członkowie wspólnoty J2 znają J1;
– tylko jedna osoba we wspólnocie zna J1 i J2, a pozostali członkowie są mono-

lingwalni.
Sytuacja pierwsza wyraźnie wskazuje na kontakty ze wspólnotą, używającą J2

w sytuacjach komunikacyjnych. Jej członkowie posługują się językiem dla nich
obcym ze wspólnotą, dla których J2 jest językiem macierzystym. Między sobą roz-
mawiają w J1 lub J2.

W drugim wypadku członkowie wspólnoty posługują się albo J1 albo J2, przy czym
jeden z języków może być używany aktywnie, a drugi pasywnie. Bywa, że dochodzi do
mieszania języków. Bilingwizm może też być uporządkowany wtedy, gdy dana osoba
lub grupa wyraźnie różnicuje sytuacje komunikacyjne i J1 używa w kręgu rodzinnym
lub komunikując się ze swoją wspólnotą, a J2 – w sytuacjach oficjalnych (praca, szkoła)
lub komunikując się ze wspólnotą obcą. Ważny jest tutaj układ komunikacyjny i wiedza
o nadawcy, odbiorcy i sytuacji komunikacyjnej oraz temacie rozmowy. W przypadku
dwóch wspólnot językowych i słabej kompetencji w języku ojczystym oraz nieznajomo-
ści J2 może dochodzić do melanżu językowego i półjęzyczności.

Półjęzyczność to termin pochodzący ze Skandynawii, dotyczy częściowej kom-
petencji i znajomości J1 i J2. Występuje w sytuacjach, gdy dziecko jeszcze nie opa-
nowało języka ojczystego, a dorosły nie ma odpowiednich sprawności językowych
i zmuszono go do uczenia się języka drugiego – obcego. Bywa też tak, że osoba
stara się zapomnieć język ojczysty, ale nie potrafi opanować w stopniu wystarczają-
cym języka drugiego. Samo pojęcie jest stosunkowo słabo opisane w literaturze.
Częściej mówimy o substraktywnym bilingwizmie – bilingwizm na co dzień36. Wy-
stępuje on w państwach przyjmujących emigrantów i imigrantów, gdzie obowiązuje
konieczność, a nawet przymus opanowania języka docelowego. Jednostka jest zdana
na używanie języka obcego (w pracy, szkole, środowisku, a nawet rodzinie – dzieci

                                                          
35 I. Kurcz: Psychologia języka…, s. 183–184.
36 E. Lipińska: Język ojczysty…, s. 125.
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i dorośli). Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla języka ojczystego. Aby się
szybko zintegrować z otoczeniem, dzieci wyzbywają się języka ojczystego i posłu-
gują się tylko J2.

W rodzinach emigrantów/imigrantów mamy do czynienia z następującymi sytuacjami:
1) emigranci/imigranci uczą się języka obcego poprzez swój język ojczysty; język

drugi J2 jest używany np. tylko w pracy lub szkole;
2) umiejętności w języku drugim wzrastają i przenosi się J2 z pracy do domu, przy

czym wzrasta interferencja i zależność od języka ojczystego;
3) imigranci posługują się J1 i J2 i języki te funkcjonują niezależnie;
4) język obcy zastępuje język ojczysty z wyjątkiem sytuacji prywatnych lub oka-

zjonalnych.
Na obczyźnie zachodzą następujące relacje między J1 i J2:
– J1 jest dobrze opanowany, a J2 ma niski stopień kompetencji.
– J1 jest zachowany, a J2 zostaje zablokowany w rozwoju i podlega fosylizacji,

ale komunikacja jest możliwa.
– J1 pozostaje na stałym poziomie i jest używany, a J2 nie zostaje opanowany.

Jednostka posługuje się interjęzykiem zbliżonym do pidżinu. Komunikacja jest
utrudniona, prawie niemożliwa.

– W obydwu językach występuje podwójna niekompetencja. Cechą charaktery-
styczną jest półjęzyczność.

– Język ojczysty zanika, a rozwija się język obcy, który wchodzi na miejsce ję-
zyka ojczystego.

Wielość sytuacji i zakresu możliwości opanowania języka drugiego przy równo-
czesnym stabilizowaniu się lub zaniku języka pierwszego doprowadza do zachwia-
nia kompetencji i zaniku sprawności w obydwu językach. Nie bez znaczenia jest
tutaj dominacja grupy i solidarność z grupą własną.

Dyglosja związana jest z bilingwizmem społecznym. Występuje w sytuacji, gdy
posługujemy się odmianami językowymi, np. dialektem lub gwarą zamiast odmianą
kulturalną. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy osoby używają gwary w języku
ojczystym i przyswajają język mówiony obcy.

Wielojęzyczność, czyli multilingwizm i plurilingwizm37 przynależy do osób posługu-
jących się wieloma językami. Zjawisko to występuje w Szwajcarii, której mieszkańcy
mogą mieć opanowany język francuski, włoski i niemiecki, w byłej Jugosławii lub by-
łym Związku Radzieckim. Poligloci posługują się wieloma językami, przy czym najczę-
ściej kultura i jeden z opanowanych języków jest najważniejszy38.

Obok kompetencji językowej szeroko rozumianej jako kompetencji społecznej,
systemowej, komunikacyjnej i pragmatycznej musimy jeszcze zwrócić uwagę na
kompetencję kulturową. Jest to stan, w którym dochodzi do pełnego utożsamiania

                                                          
37 Por. tamże, s. 131–132.
38 F. Grosjean: Life with two Languages…, s. 20.
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się z językiem i kulturą w J2 oraz myśleniem w nim, to znaczy obecnością kulturo-
wego i językowego obrazu świata w danym języku. Franciszek Grucza wprowadza
pojęcie kompetencji bikulturalnej39. Może być ona opanowana w pełni, lub tylko
częściowo, np.:

J1 + J1 + J2 + K2;
J1 + K1 + J2 + K1;
J1 + K1 + J2 + K2 częściowa40.
Długi czas przebywania na obczyźnie powoduje również zanikanie języka pierw-

szego i pierwszej kultury oraz wzmocnienie języka drugiego i nabytej, drugiej kultury.
Jeżeli dwa języki wzajemnie na siebie wpływają, co występuje w przypadku emi-

grantów/imigrantów lub osób przebywających za granicą, mamy do czynienia
z kontaktem językowym. Konsekwencją kontaktu językowego są: transfer pozytyw-
ny lub negatywny, interferencja, zapożyczenia, kalki językowe, przełączanie kodów,
interjęzyk, integracja.

Transfer jest pojęciem z psychologii i oznacza przeniesienie nawyków nabytych
przy opanowaniu jednego języka na inny. Transfer może mieć charakter pozytyw-
ny, np. uczeń potrafi dobrze komponować i redagować wypowiedzi językowe
(gatunki) w jednym języku i przenosi te umiejętności na język docelowy. Im wię-
cej jest podobnych elementów językowych w J1 i J2, tym transfer pozytywny
będzie większy; im więcej jest elementów różnych, tym mocniej występuje trans-
fer negatywny.

Aleksander Szulc41 uważa, że transfer negatywny przejawia się w nauce języka
obcego w postaci błędów językowych, będących skutkiem różnic zachodzących
pomiędzy wcześniej zautomatyzowanymi reakcjami na określone bodźce, a reak-
cjami jeszcze niezautomatyzowanymi. Transfer negatywny bywa określany jako
interferencja językowa.

Hanna Komorowska42 twierdzi, że interferencja to przenoszenie opanowanej
uprzednio umiejętności na opanowanie innej umiejętności. Ponieważ interferencja
jest źródłem błędu w przypadku transferu negatywnego, to mogą powstać:

– błędy interferencji zewnątrzjęzykowej – a więc wpływu negatywnego innego
języka, np. breakfest – na śniadanie;

– błędy interferencji wewnątrzjęzykowej – błędy wynikające z przeniesienia
struktur systemu J1 na J2;

– błędy wynikające ze sposobu uczenia się, błędy wymowy związane z uczeniem
się wyrazów z tekstów pisanych;

                                                          
39 Bilingwizm, bikulturyzm i implikacje glottodydaktyczne. Materiały z XII Sympozjum zorganizowane-

go przez Instytut Lingwistyki Stosowanej UW, Zaborów 18–20 września 1986. Red. F. Grucza. Warszawa
1989, s. 26.

40 F. Grucza: Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu…, s. 26.
41 A. Szulc: Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa 1994, s. 220.
42 H. Komorowska: Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Warszawa 1980, s. 106–107.
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– błędy wynikające ze strategii komunikacyjnych – dotyczy upraszczania form po-
przez pozbawianie ich końcówek, używanie tylko jednego czasu gramatycznego;

– błędy wynikające z zastosowania reguł do wszystkich leksemów, np. jeżeli
bezokolicznik kończy się na -ć to wszystkie wyrazy będą tworzyły czasownik
w bezokoliczniku.

Interferencja występuje tylko przy uczeniu się języka, a nie przy przyswajaniu.
Zapożyczenia językowe to elementy przejęte z języka obcego w postaci wyrazów,

sufiksów lub prefiksów, głosek czy fonemów. Pożyczka może być cytatem, tj. wtrą-
ceniem w wypowiedź obcych wyrazów, np. Pojedziemy U-Bahn, a potem autobu-
sem. W postaci cytatów występują nazwy, które nie mają odpowiedników w języku
polskim, np. nazwy własne urzędów, firm, instytucji, sklepów; nazwy motywowane
kulturowo, a więc nazywające zachowania, formy rozrywki oraz wyrazy, które od-
dają koloryt kraju i jego swoistość, czy cytaty motywowane stylistycznie43. W języ-
ku polskim występuje stosunkowo dużo zapożyczeń i cytatów wzbogacających
język ojczysty. Interferencja zaś jest procesem odwrotnym, gdyż powoduje niewła-
ściwe użycie języka, występuje często automatycznie i nie zawsze świadomie, nie
jest akceptowana przez wspólnotę języka nabywanego, stanowi pogwałcenie normy
i jest wynikiem niedostatecznej znajomości języka, jest po prostu błędem44.

Kolejnym etapem wprowadzenia wyrazu obcego w polski system językowy jest jego
adaptacja. Zachodzi ona na czterech poziomach: fonetyczno-fonologicznym, morfolo-
gicznym, leksykalnym i składniowym. Między zapożyczeniami o proweniencji interfe-
rencyjnej a zapożyczeniami wchodzącymi do języka rodzimego w wyniku kontaktów
językowych i rozwoju języka zachodzi zasadnicza różnica. Pierwsze dotyczą błędów,
drugie mają pozytywny wymiar, np. przyjęcie internacjonalizmów.

Kalka językowa to wyraz lub wyrażenie utworzone za pomocą rodzimych ele-
mentów językowych według wzoru semantycznego lub strukturalnego języka obce-
go. Rozróżniamy kalki leksykalne (wyrazowe i frazeologiczne) oraz gramatyczne.
Obcokrajowiec, uczący się języka polskiego, ukrywa często w kalkach wyrazy an-
gielskie, niemieckie czy francuskie, gdyż dosłownie tłumaczy je ze swojego języka
macierzystego na język polski.

Przykłady:
– Iść do Bundesrepubliki od München;
– Iść do wojny (niem. In den Krieg gehen ‘iść na wojnę’);
– Bardzo dobrze się podobać (sehr gut gefahlen);
Stosowanie w wypowiedzi zapożyczeń i kalk językowych może doprowadzić do po-

wstania interjęzyka, czyli języka mieszanego. Zjawisko to występuje wtedy, gdy oba
języki wzajemnie wpływają na siebie i dana osoba wytwarza swój własny idiolekt. In-
                                                          

43 E. Sękowska: Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-
-słowotwórcze. Warszawa 1994, s. 70–71.

44 J. Czochralski: O interferencji językowej. W: Polska myśl glottodydaktyczna 1945–1975. Wybór ar-
tykułów z zakresu dydaktyki ogólnej. Red. F. Grucza. Warszawa 1979, s. 524–525.
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terjęzyk powstaje także w wyniku transferu negatywnego w sytuacji, kiedy używa się
obu języków, aby zatrzeć wrażenie niekomunikatywności. Polega ono na zmianie kodu,
gdy mówiąc J1, wstawiamy elementy J2, np. w postaci zapożyczenia czy cytatu, a także
wtedy, gdy stosujemy pożyczki z języka macierzystego, adaptując je do wymogów
morfologiczno-syntaktycznych i fonologicznych języka nauczanego. Kolejnym sposo-
bem wykorzystania zasobów leksykalnych języka macierzystego są dosłowne tłumacze-
nia, co w rezultacie daje kalki językowe lub różnego rodzaju hybrydy.

Interjęzyk to
mocno uproszczona wersja (odmiana) języka docelowego, nastawiona na przekazywanie infor-
macji, charakteryzująca się własną gramatyką, znacznie odbiegającą od tej właściwej dla J2. Re-
guły stosowane w interjęzyku składają się z trzech typów: z reguł języka ojczystego, języka ob-
cego oraz reguł idiolektalnych przynależnych wyłącznie danej osobie45.

Może wówczas nastąpić zamrożenie kompetencji. Uczący się nie potrafi rozwijać się
językowo, a dotychczasowa znajomość wystarcza mu na komunikatywne porozumiewa-
nie się. Bywa też, że społeczność zatrzymuje się na pewnym etapie umiejętności języ-
kowych w J2 i akceptująco porozumiewa się ze sobą w interjęzyku. Interjęzyk nie za-
wiera tylko błędnych realizacji, ale użytkownik stosuje strategie upraszczające w przy-
padku niewiedzy z zakresu J2. Trwałe utrzymywanie się niepoprawnych reguł języko-
wych prowadzi do powstania pidżinu i zamrożenia kompetencji zarówno w J1, jak
i w J2. Język taki ma ograniczone słownictwo i uproszczoną gramatykę. Służy ograni-
czonym komunikacyjnie celom. Takim językiem jest np. prosty język handlowy lub
uproszczony angielski stosowany w komunikacji internetowej.

W bilingwizmie spotykamy się też z sytuacją przełączania kodów z J1 na J2 i od-
wrotnie. F. Grosjean wymienia następujące sytuacje przełączania kodów:

– „użycie cytatu w celu lepszego zrozumienia wartości semantycznej wypowiedzi,
– potrzeba podkreślenia wagi informacji lub instrukcji i powiedzenie jej w J2,

a następnie powtórzenie i wzmocnienie w J1,
– zwrócenie uwagi rozmówcy – funkcja fatyczna,
– zaznaczenie swojej przynależności etnicznej,
– chęć wyłączenia kogoś z konwersacji”46.
Przełączanie kodów może być fragmentaryczne i stosowane świadomie – wtedy

mamy do czynienia z grą językową albo całościowe. To drugie zachodzi w sytuacji,
kiedy dziecko z matką rozmawia po polsku, a z ojcem np. po angielsku.

Zjawisko bilingwizmu jest obszerne i wymaga jeszcze wielu opracowań. Nie do-
tyczy tylko faktów językowych ale także społecznych, psychologicznych i kulturo-
wych. Wiąże się bowiem z nabywaniem nowej tożsamości, zmianą myślenia języ-
kowego. W dobie globalizmu i mobilności ludzi proces ten będzie narastał. Wymaga
to nowego i szerszego spojrzenia na bilingwizm i z nim związane terminy.
                                                          

45 E. Lipińska: Język ojczysty…, s. 92.
46 F. Grosjean: Life with two Languages…, s. 152, 204; E. Lipińska: Język ojczysty…, s. 89.
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