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Wykorzystanie bilingwizmu w nauczaniu jêzyka
czeskiego w czeskiej szkole podstawowej

1. Wstêp

Bohemistyczne przygotowanie studentów kierunków pedago-
gicznych, ukierunkowane na naukê czeskiego jêzyka literackiego
w wielonarodowej i wielokulturowej szkole podstawowej, powin-
no uwzglêdniaæ podobieñstwa i ró¿nice istniej¹ce zarówno w sy-
stemach jêzyków literackich, jak i w zakresie ich funkcjonowania.
W trakcie przygotowania studentów powinno siê tak¿e porówny-
waæ ca³oœciow¹ sytuacjê jêzykow¹, sk³ad i charakter normy, kody-
fikacjê, dyferencjacj¹ stylow¹ itp. To umo¿liwi przysz³ym nauczy-
cielom wykorzystanie w procesie dydaktycznym bilingwizmu
uczniów, pochodz¹cych z historycznych mniejszoœci narodowych
czy rodzin cudzoziemców (imigrantów), uczêszczaj¹cych do
szko³y z jêzykiem czeskim jako wyk³adowym, który jednak nie
musi byæ ich jêzykiem ojczystym.

W warunkach Republiki Czeskiej zjawisko bilingwizmu wy-
stêpuje w przypadku mniejszoœci s³owackiej – jêzyk ojczysty to jê-
zyk s³owacki (obejmuj¹cej 315 tysiêcy obywateli Republiki Cze-
skiej), mniejszoœci polskiej – jêzyk polski (obejmuj¹cej 59 tysiêcy
obywateli Republiki Czeskiej), mniejszoœci niemieckiej – jêzyk
niemiecki (obejmuj¹cej 49 tysiêcy obywateli Republiki Czeskiej),
mniejszoœci romskiej – jêzyk romski (za którym opowiedzia³o siê
33 tysi¹ce obywateli Republiki Czeskiej), mniejszoœci wêgierskiej
– jêzyk wêgierski (obejmuj¹cej 20 tysiêcy obywateli Republiki
Czeskiej), mniejszoœci ukraiñskiej – jêzyk ukraiñski (obejmuj¹cej

18 tysiêcy obywateli Republiki Czeskiej), mniejszoœci greckiej –
jêzyk grecki (obejmuj¹cej 3,4 tysi¹ca obywateli Republiki Cze-
skiej). Ponadto chodzi jeszcze o zjawisko bilingwizmu, dla które-
go drugim jêzykiem jest jêzyk angielski ewentualnie inne jêzyki
pozosta³ych mniejszoœci narodowych, ¿yj¹cych na ziemiach Re-
publiki Czeskiej (jêzyk chiñski, japoñski, wietnamski i inne), z jê-
zykiem ojczystym innym ni¿ (literacki lub nieliteracki fleksyjny)
jêzyk czeski.

W Republice Czeskiej s¹ u¿ywane jêzyki maj¹ce wspólne po-
chodzenie z jêzykiem czeskim (jêzyki s³owiañskie), jak i te, które
nale¿¹ do odmiennych rodzin jêzykowych (w porównaniu z jêzy-
kiem czeskim zupe³nie odmienne pod wzglêdem typologicznym,
kulturowo-geograficznym, jak i lingwistycznym). D¹¿¹c do wza-
jemnego porozumienia, powinno posiadaæ siê pewn¹ orientacjê
w dŸwiêkowej, graficznej, leksykalnej, gramatycznej i stylistycz-
nej budowie jêzyków mniejszoœci narodowych lub cudzoziemców
(imigrantów), ¿yj¹cych na terenie Republiki Czeskiej. Dlatego
w trakcie lingwistycznego przygotowania studentów na kierun-
kach pedagogicznych powinniœmy przedstawiæ konfrontatywny,
jêzykoznawczy opis tych jêzyków i wskazaæ mo¿liwoœæ wykorzy-
stania bilingwizmu podczas nauki w szkole podstawowej ca³ych
spo³ecznoœci, jak i poszczególnych obywateli.

2. Œrodowisko wielonarodowe a bilingwizm u¿ytkowników jêzyka
czeskiego

Bilingwizm mo¿na zdefiniowaæ jako aktywne pos³ugiwanie siê
dwoma (naturalnymi) jêzykami (zazwyczaj jest to jêzyk ojczysty i
jeden jêzyk obcy, np. jêzyk czeski i s³owacki) przez spo³ecznoœæ
albo jednostkê (np. Czecha mówi¹cego na S³owacji jêzykiem
s³owackim lub S³owaka pos³uguj¹cego siê jêzykiem czeskim w
Czechach, na Morawach czy na Œl¹sku). Mówi siê wtedy o aktyw-
nej dwujêzykowoœci lub dwujêzycznoœci œrodowiska (np. Repub-
lika Czechos³owacka) i jednostek, ¿yj¹cych i porozumiewaj¹cych
siê w nim (tj. Czechów i S³owaków komunikuj¹cych siê wed³ug

198197

„Bohemistyka” 2002, nr 3, ISSN 1642–9893



potrzeby jêzykiem obcym, tj. narodowym i pañstwowym jêzykiem
drugiego narodu), a tak¿e tych jednostek grup narodowych Repu-
bliki Czeskiej, które porozumiewaj¹ siê jêzykiem ojczystym i ob-
cym – czeskim. Przy wykorzystywaniu bilingwizmu w nauce cze-
skiego jêzyka literackiego w szkole czeskiej, uwzglêdniaj¹cej ró¿-
ne jêzyki ojczyste, w tym jêzyki uczniów z mniejszoœci narodo-
wych, uczêszczaj¹cych do niej, nake¿y okreœliæ komunikacyjne
spektrum Republiki Czeskiej i jêzyki je tworz¹ce.

Jeœli chcemy w ramach bilingwizmu definiowaæ jêzyk ojczy-
sty, tworz¹cy zazwyczaj podstawê bilingwizmu danej jednostki,
musimy rozpocz¹æ od terminu jêzyk naturalny. Pojêcie to mo¿emy
zdefiniowaæ jako zbiór œrodków znakowych, s³u¿¹cych porozu-
miewaniu siê i myœleniu. Jego historycznym twórc¹ i nosicielem
jest jednostka i okreœlona grupa spo³eczna. To znaczy, ¿e jêzyk na-
turalny powstawa³ w d³u¿szym czasie jako œrodek komunikacji
miêdzyludzkiej pocz¹tkowo w sposób bezpoœredni (odpowiedni
do czasu i sytuacji ¿yciowej), póŸniej poœrednio przez ró¿ne sym-
bole (np. pismo), za pomoc¹ których informacje mog³y byæ prze-
kazywane bez wzglêdu na czas (z pokolenia na pokolenia). Podsta-
wow¹ form¹ komunikacji miêdzyludzkiej by³a na pocz¹tku jej
powstania starsza forma niewerbalna; na niej ewolucyjnie nawar-
stwi³a siê forma m³odsza – s³owna, ewentualnie komunikacja ro-
zumienia pozazmys³owego (np. telepatia).

Jêzyk ojczysty mo¿na definiowaæ z ontogenetycznego punktu
widzenia jako czynnoœæ mówienia przebiegaj¹c¹ we wczesnym
dzieciñstwie, kiedy dziecko pocz¹tkowo przyswaja zdolnoœæ ko-
munikacji werbalnej.

3. Biolingwistyczny stosunek do jêzyka (ojczystego)

Wydaje siê, ¿e ¿ycie psychiczne cz³owieka mo¿na definiowaæ
jako dzia³alnoœæ dziesi¹tek miliardów neuronów, które komuni-
kuj¹ siê miêdzy sob¹ impulsami, za pomoc¹ w³ókien, tworz¹cych
z neuronów z³o¿one obwody i siatki. Wszystkie funkcje psychicz-
ne cz³owieka s¹ kontrolowane przez korê mózgow¹. Funkcje pro-

cesów nerwowych i psychicznych s¹ wynikiem transformacji bo-
dŸców sensorycznych i procesów myœlowych na impulsy, przebie-
gaj¹ce miêdzy neuronami. Dzieje siê tak przede wszystkim w obie-
gu kory mózgowej. Pewien wzorzec nagromadzonych ruchów
przebiega miêdzy talamem a kor¹ mózgow¹, przenosz¹c informa-
cje miêdzy mnóstwem ró¿nych centrów analitycznych. Powtórze-
nie ruchów miêdzy rytmicznymi generatorami i kolumnami kory
mózgowej s³u¿y szukaniu odpowiednich motorycznych odpowie-
dzi. Jeœli siê owe ruchy zatrzyma, mo¿e dojœæ do zahamowania
procesów nerwowych i umys³owych (cz³owiek bêdzie pozbawio-
ny œwiadomoœci, nie bêdzie w stanie oddychaæ, poruszaæ siê i mó-
wiæ). Przyk³adowo po za¿yciu (niektórych) narkotyków pojawiaj¹
siê iloœciowe i jakoœciowe zmiany wzorca wy³adowania neuro-
nów; mog¹ wtedy nast¹piæ halucynacje i zachowania psychotycz-
ne. Tak¿e podczas narkozy zmienia siê zasadniczo aktywnoœæ fal
mózgowych (elektroencefalogram), pomiar EEG zmienia siê tak¿e
w zale¿noœci od zabarwienia emocjonalnego s³owa itp.

Zmiany w czuwaniu i zmys³owoœci, obu funkcji struktur pnia
i kory mózgowej, s¹ wynikiem aktywnoœci systemu kory mózgo-
wej, który mo¿emy œledziæ za pomoc¹ EEG, jego odczyt umo¿li-
wia poznanie gry impulsów, a tak¿e procesów psychicznych.

Z punktu widzenia anatomii i neurofizjologii oœrodek mowy
(w najogólniejszym tego s³owa znaczeniu) jest umiejscowiony
w jednej pó³kuli mózgowej, zazwyczaj lewej, dominuj¹cej. W tej
dominuj¹cej pó³kuli istnieje antero-posterialna polaryzacja, np.
upoœledzenie w przedniej czêœci uszkadza motoryczne oznaki mo-
wy, natomiast w tylnej czêœci – zmys³owe wyra¿anie mowy.

Oœrodek fizjologicznej podstawy mowy (obejmuj¹cej s³ysze-
nie, wymawianie i artykulacjê) nie jest umieszczony tylko w jednej
pó³kuli, chocia¿ na wy¿szym poziomie organizacji mowa w wiê-
kszoœci jest przenoszona na jedn¹ stronê – do lewej pó³kuli. Istnie-
je jednak jednoczesny stan lateralizacji obu pó³kul, a¿ po domina-
cjê prawej.
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Nale¿y przypuszczaæ, ¿e do pewnego wieku dziecka (oko³o 5–6
rok ¿ycia) obie pó³kule rozwijaj¹ siê równoczeœnie, o je¿eli chodzi
o kompetencje jêzykowe. W tym okresie jedna z pó³kul, zwykle le-
wa, staje siê dominuj¹c¹ (je¿eli chodzi o przygotowanie jêzykowe)
ze wzglêdu na szybszy rozwój neurologiczny. Prawa pó³kula zaœ
zachowuje gotowoœæ do rozumienia mowy (jej melodii). W tym
okresie dziecko ma zdolnoœæ uczenia siê drugiego, a nawet trzecie-
go jêzyka, je¿eli tylko wyrasta w dwu- lub wielojêzycznym œrodo-
wisku.

Z ontologicznego punktu widzenia bierze siê pod uwagê refle-
ksologiczne pojêcie ontogenezy mowy. U dzieci nale¿y wyró¿niæ
dwa stadia rozwoju mowy: w c z e s n e s t a d i a r o z w o j u
m o w y i s t a d i a r o z w o j u m o w y w ³ a œ c i w e j n a p o -
z i o m i e w y ¿ s z y c h c z y n n o œ c i n e r w o w y c h.

W c z e s n e s t a d i a r o z w o j u m o w y obejmuj¹:

I. Instynktowne wyra¿anie na poziomie ni¿szych czynnoœci ner-
wowych:
1. stadium krzyku,
2. stadium krzyku z zabarwieniem uczuciowym,
3. stadium gaworzenia naœladowczego.

II. Odbicie naœladowcze na poziomie formy poœredniej miêdzy
ni¿sz¹ a wy¿sz¹ czynnoœci¹ nerwow¹:
4. stadium gaworzenia naœladowczego,
5. stadium naœladowania.

III. Czynniki modulacyjne na poziomie formy poœredniej miêdzy
ni¿sz¹ a wy¿sz¹ czynnoœci¹ nerwow¹:
6. Czynniki modulacyjne jako wstêpna faza mówienia.

S t a d i a r o z w o j u m o w y w ³ a œ c i w e j n a p o z i o -
m i e w y ¿ s z y c h c z y n n o œ c i n e r w o w y c h obejmuj¹:

IV. Czynnoœæ pierwsz¹, uk³ady sygna³ów:
7. stadium rozumienia,
8. stadium emocjonalnie woluntarne,
9. stadium odtwarzania skojarzeñ.

V. Formê poœredni¹ miêdzy czynnoœci¹ pierwsz¹ a drug¹:
10. upowszechnienie transferu.

VI. Czynnoœæ drug¹, uk³ady sygna³ów:
11. stadium logicznego pojmowania,
12. stadium intelektualizacji mowy.

W œwietle przytoczonego pogl¹du, dotycz¹cego ontogenezy
mowy dziecka, jest oczywiste, ¿e dziecko we wczesnym dzieciñ-
stwie poznaje œwiat zewnêtrzny i wewnêtrzny, pocz¹tkowo bezpo-
œrednio (tj. wzrokiem, s³uchem i dotykiem), ale bardzo wczeœnie
owo poznanie jest kierowane w stronê uspo³ecznienia i s³ownego
wyra¿ania. Opanowanie wiêc jêzyka ojczystego, z dostatecznie
rozwiniêt¹ zdolnoœci¹ jego aktywnego u¿ywania jeszcze przed
rozpoczêciem uczêszczania do szko³y, jest wa¿nym wstêpem do
uzyskiwania dobrych wyników w nauce szkolnej.

Dziecko we wczesnym dzieciñstwie i póŸniej, w wieku przed-
szkolnym, poznaje otaczaj¹cy je œwiat i uczy siê go w ramach
uspo³eczniania i s³ownego wyra¿eania za poœrednictwem pojêæ.
Przechodzi stadia przyswajania sobie jêzyka ojczystego zarówno
w warstwie „pojêciowania” jêzykowego (tj. w warstwie semiotyki
podczas przyswajania s³ownictwa jêzyka ojczystego i jego tworze-
nia – u¿ywanie dzieciêcych neologizmów), jak i gramatycznego
podczas przyswajania czêœci mowy i ich kategorii typowych dla
danego jêzyka (naturalnego). Myœlenie pojêciowe (ukierunkowa-
ne na operacje logiczno-myœleniowe) mo¿e tak¿e funkcjonowaæ
niezale¿nie od wyra¿ania s³ownego, ale nigdy nie osi¹gnê³oby
swego poziomu, gdyby nie by³o faz¹ wstêpn¹ mowy i nie s³u¿y³o
ludziom do komunikacji.

We wczesnym dzieciñstwie i wieku przedszkolnym zasób le-
ksykalny dziecka rozszerza siê wraz z rozwojem poznania. W wie-
ku trzech lat indywidualny zasób s³ów dziecka wynosi oko³o tysi¹c
(obejmuje leksemy oznaczaj¹ce przedmioty i zjawiska, które dzie-
cko bezpoœrednio obserwuje), w wieku szeœciu lat dziecko u¿ywa
ju¿ trzech tysiêcy wyrazów.
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We wczesnym dzieciñstwie i wieku przedszkolnym dochodzi
do wyraŸnych zmian w s³owniku dziecka (obok rzeczownika i li-
czebnika wyró¿nia siê przymiotnik, przys³ówek, a tak¿e przyimek
oraz spójnik, przybywaj¹ wyrazy na oznaczenie pojêæ podstawo-
wych i abstrakcyjnych, s³ownik dziecka wzbogaca siê o zwi¹zki
frazeologiczne, rozwija siê synonimika). Ten proces ³¹czy siê w jê-
zykach fleksyjnych z nauczaniem gramatyki (zasad morfologicz-
nych i syntaktycznych).

Dziecko w tym okresie wiekowym zaczyna powoli panowaæ
nad struktur¹ s³own¹ zasobów jêzyka ojczystego, tj. uœwiadamia
sobie stosunki, istniej¹ce miêdzy pojêciami. Chodzi przede wszy-
stkim o zale¿noœæ pomiêdzy pojêciem i jego wyra¿eniem, o stosu-
nek s³ów pokrewnych, a tak¿e s³ów nadrzêdnych, wspó³rzêdnych
i podrzêdnych, o synonimicznym i antonimicznym znaczeniu czy
wyra¿aniu ró¿nych odcieni znaczeniowych.

We wczesnym dzieciñstwie i w wieku przedszkolnym dziecko
opanowuje ca³y system gramatyczny jêzyka ojczystego, ma po-
czucie wytworzenia stosunków w nim panuj¹cych i potrafi je wy-
korzystaæ w mówieniu (dialogu). Jest udokumentowane w sposób
ontogenetyczny, ¿e opanowanie podstaw jêzyka ojczystego koñ-
czy siê oko³o siódmego roku ¿ycia z tym, ¿e zasób s³ów rozszerza
siê przez ca³e ¿ycie. Przez ca³e ¿ycie tak¿e mo¿emy udoskonalaæ
wiadomoœci o systemie gramatycznym jêzyka ojczystego. W wie-
ku przedszkolnym dziecko powinno opanowaæ podstawy potocz-
nej odmiany jêzyka ojczystego (np. czeskie dzieci potoczn¹ od-
mianê jêzyka czeskiego) po to, aby przed rozpoczêciem nauki
w szkole podstawowej by³o zdolne wyra¿aæ siê zrozumiale, w spo-
sób ci¹g³y i poprawny, zarówno w rozmowie z doros³ymi, jak i z in-
nymi dzieæmi.

4. Deficyt komunikacyjny w jêzyku obcym

Jêzyk obcy w bilingwalnym œrodowisku Republiki Czeskiej
jest jêzykiem, który cz³onek mniejszoœci narodowej musi opano-
waæ, by osi¹gn¹æ powodzenie w porozumiewaniu siê w spo³e-

czeñstwie wiêkszoœciowym. Chodzi wy³¹cznie o opanowanie jêzyka
czeskiego jako obcego, zarówno czeszczyzny potocznej, jak i lite-
rackiej. Czeska szko³a wymaga od swoich uczniów, pochodz¹cych
z mniejszoœci narodowych, znajomoœci jêzyka czeskiego literackiego.

Niedobór bodŸców pobudzaj¹cych do mówienia w jêzyku
wiêkszoœci we wczesnym dzieciñstwie i w wieku przedszkolnym
u dziecka pochodz¹cego z mniejszoœci narodowej powoduje, ¿e
mowa wiêkszoœci (w tym przypadku chodzi o jêzyk czeski) i my-
œlenie w niej w ogóle siê nie wytworzy³y lub s¹ niedoskona³e. Ta-
kie dziecko wykazuje braki w szkolnych stosunkach komunikacyj-
nych i to niezale¿nie od stopnia opanowania jego mowy ojczystej.
Jeœli owo dziecko otrzyma odpowiednie elementy wychowania
przedszkolnego w jêzyku czeskim lub w klasie pierwszej szko³y
podstawowej, to mo¿e ów komunikacyjny deficyt wyrównaæ. Jeœli
takie elementy wychowania pojawi¹ siê w klasie drugiej czy jesz-
cze póŸniej, ów niedostatek komunikacyjny jest ju¿ nie do napra-
wienia, poniewa¿ proces opanowywania jêzyka obcego jest ogra-
niczony biologicznie. Fakt ten wyjaœnia proces kwalifikowania w
czeskiej szkole podstawowej uczniów-cudzoziemców z rodzin
imigranckich do okreœlonej klasy. Przyporz¹dkowywanie uczniów
nastêpuje nie wed³ug stopnia opanowania przez nich jêzyka cze-
skiego, ale wed³ug kategorii wiekowych, o ile posiadaj¹ oni pod-
stawow¹ znajomoœæ jêzyka czeskiego.

5. Wykorzystanie bilingwzmu w nauce czeskiego jêzyka literackiego

W klasie pierwszej szko³y podstawowej uczniowie zapoznaj¹
siê z leksykalnym i gramatycznym znaczeniem s³owa. W³aœciwym
jest, aby nauczyciel przy okazji opanowywania leksykalnego i gra-
matycznego systemu jêzyka czeskiego zapozna³ uczniów, pocho-
dz¹cych z mniejszoœci narodowych z podobnymi kategoriami, wy-
stêpuj¹cymi w ich jêzykach ojczystych. Przyk³adowo w jêzyku
czeskim kategorie gramatyczne odnosz¹ siê do odmiennych czê-
œci mowy. Dlatego niekiedy s¹ okreœlane kategoriami morfolo-
gicznymi.
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Wspó³czesna czeszczyzna literacka posiada osiem kategorii
gramatycznych, które dzieci poznaj¹ w klasie pierwszej szko³y
podstawowej: rodzaj rzeczownika (mêski, ¿eñski, nijaki), liczba
rzeczownika (pojedyncza, mnoga, szcz¹tkowo podwójna), przypa-
dek rzeczownika (mianownik, dope³niacz, celownik, biernik, na-
rzêdnik, miejscownik, wo³acz), osoba czasownika (pierwsza – na-
dawca, druga – odbiorca, trzecia – osoba lub rzecz, o której siê mó-
wi), tryb czasownika (oznajmuj¹cy, rozkazuj¹cy, przypuszczaj¹-
cy), czas czasownika (teraŸniejszy, przesz³y, przysz³y), strona cza-
sownika (czynna, bierna), aspekt czasownika (dokonany, niedoko-
nany, wielokrotny, jednokrotny).

W klasie pierwszej szko³y podstawowej jest niezbêdnym, aby
w odpowiedni sposób uœwiadomiæ uczniom istotê fleksyjnych ka-
tegorii gramatycznych, zw³aszcza gdy w klasie znajduj¹ siê dzieci,
których jêzyk ojczysty nale¿y do grupy jêzyków niefleksyjnych.
Na przyk³ad kategoriê gramatyczn¹ liczby rzeczownika wyjaœnia
w jêzyku naturalnym opozycja: konkretny szczegó³ – abstrakcyjny
zbiór szczegó³ów. Pierwotnie œrodkiem jêzykowym s³u¿¹cym wy-
jaœnieniu tej opozycji by³ element leksykalny: leksem drzewo jest
okreœleniem szczegó³u – leksem las oznacza zbiór szczegó³ów (np.
Mensch ‘cz³owiek’ – Leute ‘ludzie’, infants ‘dziecko’ – liberi

‘dzieci’ itd.).
Powolna gramatykalizacja w niektórych jêzykach przesz³a

w ekonomiczniejsze wyjaœnianie za pomoc¹ œrodków morfologi-
cznych, czyli s³owotwórczych przyrostków, z których rozwinê-
³y siê przyrostki formotwórcze (np. dom-0 – dom-y, tj. –0=sg. –
-y=pl.).

   

Powy¿szy zarys problematyki wykorzystania bilingwizmu
dzieci mniejszoœci narodowych (czy dzieci imigrantów) nie wy-
czerpuje zagadnienia. Jest raczej wprowadzeniem do zgadnienia,
bardzo pomocnego w procesie dydaktycznym. W przypadku bo-

wiem jêzyków fleksyjnych wydaje siê u¿yteczne wskazanie naj-
pierw podobieñstw, a nastêpnie ró¿nice istniej¹cych miêdzy po-
szczególnymi kategoriami gramatycznymi, np. miêdzy jêzykiem
czeskim a s³owackim, polskim czy niemieckim lub te¿ fleksj¹ dia-
lektów Romów, u¿ywanych w œrodowisku Republiki Czeskiej
przez romsk¹ mniejszoœæ narodow¹. Pomo¿e to dzieciom zrozu-
mieæ system gramatyczny jêzyka, którego przysz³o im uczyæ siê
w nowych warunkach.
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