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Tezę o związku obrazu świata z językiem weryfikuje autorka eksperymen-
talnie na materiale pozyskanym od trójjęzycznych Polaków urodzonych na 
Litwie. Badanych proszono o wymienianie spontanicznych skojarzeń z hasłami 
z tej samej semantycznie grupy (‘stół’, ‘dom’, ‘kobieta’, ‘chleb’, ‘głowa’ itp.), 
podawanych im kolejno w języku polskim, litewskim, na koniec — w rosyjskim. 
Okazało się, że skojarzenia w dużym stopniu zależą od języka: tylko 30% od-
powiedzi pokryło się. Oznacza to, że struktura pola semantycznego w świado-
mości językowej osób trójjęzycznych różni się zależnie od języka, w którym one 
mówią. Mając do swej dyspozycji trzy układy językowe, które są różnie zorga-
nizowane semantycznie i strukturalnie, osoby trójjęzyczne wybierają w ramach 
współrzędnych podsuwanych przez określony język. W pewnym stopniu wybór 
języka wpływa na sposób myślenia i system skojarzeń.

Myślenie językowe określam w terminach psycholingwistyki jako sposób 
organizacji elementów językowych w świadomości nosiciela języka i jako 
swoisty obraz świata. Ponieważ ten obraz jest ściśle związany z określonym 
językiem, powstaje kwestia — jak jest zorganizowane myślenie językowe 
w warunkach bilingwizmu, kiedy jeden człowiek musi mówić w dwóch 
(a nawet wielu) językach, często przechodząc z jednego języka na inny, a więc 
ciągle zmieniając „systemy współrzędnych”. O różnicach obrazów świata 
w świadomości nosicieli różnych języków wiele napisano ostatnio (m.in. zob.
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Rozenzweig 1961, Zalevskaja 1971, Dmitriuk 1985, Sternin 1996, Śapkina 
1996), ale właśnie myślenie poliglotów nie jest jeszcze dobrze zbadane.

Litwa jest pod tym względem krajem bardzo interesującym, bo znaczny 
procent ludności mówi trzema językami — litewskim, rosyjskim i polskim. 
Dotyczy to przede wszystkim Polaków, którzy są urodzeni na Litwie. Ich 
pierwszym językiem jest znany od dzieciństwa język polski, tym językiem 
jako ojczystym mówią oni z rodzicami oraz krewnymi. Oczywiście, jest to 
polszczyzna kresowa, litewska, co dla naszych badań nie ma większego zna-
czenia, ważne jest to, że system językowy polski jest odmienny od dwóch 
innych, rosyjskiego i litewskiego. Język rosyjski z reguły jest językiem obo-
wiązującym w szkole, bo w czasie władzy radzieckiej szkoły polskie na Litwie 
nie istniały, a polscy rodzice woleli oddawać swoje dzieci do szkół rosyjskich 
niż litewskich. Zresztą wiele dzieci już w wieku przedszkolnym mówiło po 
rosyjsku, co zrozumiałe w kraju, gdzie ludność jest narodowo przemiesza-
na. Język litewski zwykle był przyswajany jako ostatni. Z reguły polskie 
dzieci zaczynały uczyć się języka litewskiego dopiero w 2-3 klasie szkoły 
podstawowej. Obecnie, kiedy polityka językowa się zmieniła, język litewski 
jest używany najszerzej, bo tego wymaga się przy przyjmowaniu do pracy. 
Polacy i Rosjanie muszą zdawać egzamin z języka litewskiego, a litewski jest 
jedynym językiem, w którym można otrzymać wyższe wykształcenie. Tak 
więc Polacy, mieszkający na Litwie jako nie dwu-, ale trójjęzyczni, mogą 
stanowić ciekawy obiekt badania.

Eksperyment psycholingwistyczny, który opiszę niżej, został przeprowa-
dzony w Wilnie oraz okolicach, gdzie mieszka dużo Polaków (w Wilnie jest 
ich 19,2%, na Litwie w ogóle — 7%), którzy często kontaktują się z Litwinami 
i Rosjanami. Prawie wszyscy badani, którzy brali udział w eksperymencie, 
odpowiadali opisanemu modelowi bilingwizmu. Tylko jedna kobieta była Li-
twinką, zamężną z Polakiem i nauczyła się języka polskiego (mówi po polsku
też z krewnymi męża). Dwóch mężczyzn to Rosjanie, którzy nauczyli się ję-
zyka polskiego w wyniku kontaktów osobistych z Polakami. Wszyscy bardzo 
dobrze mówią po litewsku i po rosyjsku, niektórzy twierdzą nawet, że po
rosyjsku pewne myśli są łatwiejsze do przekazania niż po polsku. Kilku ba-
danych to studenci polonistyki w Uniwersytecie Wileńskim, dlatego mówią 
dwiema odmianami języka polskiego — polszczyzną literacką na zajęciach, 
a regionalną w domu z rodzicami. Jest to ciekawy przypadek współdziałania
dwóch odmian języka polskiego, co jednak nie jest zagadnieniem podejmo-
wanym w tej pracy.

Celem badań było porównanie sposobu współistnienia trzech języków 
osób badanych. Przeprowadzono eksperyment skojarzeniowy. Każdy bada-
ny miał ustnie zareagować na słowo-bodziec jakimś innym słowem, które
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przychodzi do głowy spontanicznie, w pierwszej kolejności. W pierwszej fa-
zie proponowano słowa w języku polskim, po kilku minutach — ich odpo-
wiedniki w języku litewskim, a jeszcze po kilku minutach — odpowiedniki 
w języku rosyjskim. Lista słów-bodźców była zestawiona na podstawie słow-
nika asocjacyjnego (Leont’ev) i zawierała 60 dobrze znanych słów:

1. stół
2. ciemny
3. muzyka
4. choroba
5. człowiek
6. głęboki
7. miękki
8. jeść
9. góra

10. dom
11. kobieta
12. piękny
13. księżyc
14. ostatni
15. orzeł

16. dziecko
17. wieczór
18. król
19. życie
20. dobry
21. zielony
22. los
23. podobać się
24. głód
25. dusza
26. chłeb
27. czekać
28. przyjemność
29. pić
30. matka

31. święto
32. przestrach
33. okno
34. prosić
35. smutek
36. las
37. niemiecki
38. sława
39. żądać
40. czarny
41. stary
42. imię
43. wierzyć
44. słońce
45. słodki

46. wojna
47. ziemia
48. noc
49. głowa
50. woda
51. niebo
52. kochany
53. serdeczny
54. pracować
55. powietrze
56. krzywda
57. ogień
58. słowo
59. czas
60. silny

Przewidywane rezultaty miały pokazać, na ile trzy języki są ze sobą po-
wiązane w świadomości badanych. Ponieważ między eksperymentami odstęp 
czasowy był bardzo niewielki (przy powtarzaniu tego eksperymentu w tym 
samym języku odpowiedzi są zbieżne w 90%), powstało przypuszczenie, że 
jeśli człowiek myśli w trzech językach tak samo, to i jego odpowiedzi będą 
jednakowe. Wyniki pokazały jednak, że przeciętnie tylko 30% odpowiedzi 
zbiegło się. Tak było w przypadku zarówno danych w języku rosyjskim i pol-
skim, jak w językach litewskim i polskim oraz litewskim i rosyjskim. Niżej 
podana jest tablica rezultatów.

Jak się okazało, najwyższy poziom zbieżności — 64 procent — osiągnął 
tylko ostatni z badanych. Taką wysoką zgodność (w porównaniu z inny-
mi) można objaśnić tym, że osoba ta odpowiadała zasadniczo antonimami, 
które są jednakowe we wszystkich językach. Taki sposób odpowiedzi jest 
najłatwiejszy i często pojawia się u osób niechętnych udziałowi w ekspery-
mencie. Badania wykazały, że w leksykonie wszystkie pojęcia funkcjonują 
w parach antonimicznych (Zalevskaja 1977), dlatego pierwszą najbardziej 
zautomatyzowaną reakcją jest podawanie antonimu. W opisywanym ekspe-
rymencie najwyższy procent zbieżności odpowiedzi osiągnęli respondenci, 
którzy wybierali antonimy.
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Koincydencja odpowiedzi w językach

Badany Rosyjski/litewski Rosyjski / polski Polski/litewski
P., 16 lat 17 (31%) 24 (44%) 23 (43%)
J., 18 lat 17 (28%) 16 (27%) 26 (43%)
W., 18 lat 14 (24%) 18 (31%) 13 (22%)
R., 18 lat 15 (25%) 19 (32%) 14 (23%)
G., 21 lat 29 (50%) 23 (39%) 22 (38%)
0., 22 lat 18 (30%) 19 (32%) 18 (30%)
I., 25 lat 6 (11,3%) 3 (5,7%) 5 (9,3%)
U., 26 lat 17 (28,3%) 17 (28,3%) 12 (20%)
L., 26 lat 10 (17%) 16 (10%) 12 (20%)
N., 26 lat 16 (29%) 17 (31%) 16 (27%)
D., 27 lat 7 (11%) 6 (10%) 16 (26%)
K., 28 lat 24 (41%) 24 (41%) 36 (60%)
T., 35 lat 7 (12%) 25 (42%) 15 (26%)
Sz., 36 lat 18 (30%) 18 (30%) 17 (28%)
R., 42 lat 6 (10%) 11 (18%) 5 (8%)
S., 42 lat 1 (1,7%) 1 (1,7%) 0
B., 42 lat 26 (44%) 26 (44%) 31 (52%)
H, 48 lat 23 (54%) 23 (54%) 20 (48%)
E., 50 lat 3 (5%) 3 (5%) 4 (6,6%)
C., 68 lat 38 (64%) 37 (63%) 36 (61%)
Średnia arytmetyczna 25,98% 28,49% 28,37%

Ciekawe, że odpowiedzi w różnych językach były często kontrastowe, 
co pozwala mówić o różnych wyobrażeniach związanych z tymi samymi 
pojęciami w poszczególnych językach. Na przykład:

‘los’ — trudny (po rosyjsku), szczęśliwy (po polsku), asekuracja (po 
litewsku)

‘wierzyć’ — w cud (ros.), w przyszłość (lit.), w Boga (poi.)

‘słowo’ — wszechmocne (ros.), płynne (lit.), może zabić (poi.)
‘chleb’ — płeśń (ros.), jeść (poi.), święty (lit.)
‘pić’ — bez miary (ros.), mleko (lit.), wódkę (poi.)

Oczywiście takie zróżnicowanie jest związane z różnymi skojarzeniami 
pojęć i słów w poszczególnych językach. Jest wiele ustabilizowanych połą-
czeń (zwrotów i fraz) często używanych, z których w dużym stopniu składa 
się mowa potoczna. W każdym języku takie konstrukcje uwarunkowane są 
i realiami, i kulturą, często także tylko właściwościami samego słowa. Dobrze 
to ilustrują następujące przykłady:

‘święto’ — 1 maja (ros.), rozrywka (lit.), niedziela (poi.)
‘orzeł’ — siła (ros.), ptak (lit.), sztandar (poi.)
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‘góra’ — mysz (ros. — popularne przysłowie „Góra urodziła mysz”), las 
(poi.), Vilnius (lit.)

‘król’ — srogi (ros.), nagi (lit.), Maciuś [tytuł filmu według powieści 
Janusza Korczaka] (poi.)

‘życie’ — na darmo (ros.), to bogactwo (lit.), Warszawy (poi.)
‘życie’ — zagryzło (ros.), piękne (poi.), wąż (lit.) [w języku litewskim 

te dwa słowa są podobne dźwiękowo i mają wspólne pochodzenie: gyuybe 
‘życie’ — gyuate ‘wąż’]

‘matka’ — zawsze matka (ros.), Ostrej Bramy (lit.), Boska (poi.)
‘ziemia’ — sucha (ros.), chlebodawczym (lit.), obiecana (poi.)
Takie zwroty, chociaż w dużym stopniu zautomatyzowane, wchodzą 

w naszą kompetencją językową, w ogólny obraz świata, w dużym stopniu 
związany, jak pokazuje eksperyment, z określonym językiem. W związku 
z tym ciekawe wyniki daje porównanie nie tylko odpowiedzi jednego człowie-
ka podającego swoje skojarzenia w różnych językach, ale też porównanie od-
powiedzi różnych osób w jednym języku. Takie porównanie pozwala ustalić 
skojarzenie charakterystyczne dla danego języka. Wyróżnia się przy tym — 
i musi być wyłączona z tego zestawienia — grupa odpowiedzi jednakowych 
w poszczególnych językach, opartych na antonimii oraz epitetach stałych, na 
przykład: góra — wysoka, kobieta — piękna, dziecko — małe, zielony — las, 
słodki — miód. Takie reakcje słowne są w dużym stopniu automatyzowane 
i podawane przez badanych spontanicznie. Ale nie wszystkie tego rodzaju 
odpowiedzi zbiegają się. Na przykład na słowo-bodziec ‘miękki’ badani mó-
wiący po rosyjsku najczęściej reagowali słowem śnieg, mówiący po litewsku 
— zabawka, po polsku — chleb\ na słowo-bodziec ‘zielony’ najczęstszymi 
reakcjami mówiących po rosyjsku były słowa las, liść oraz drzewo, mówią-
cych po litewsku słowa: ‘kolor’, ‘krokodyl’, ‘pole’, mówiących po polsku — 
ogórek, trawa. Przyczyny takich różnic tkwią najprawdopodobniej w różnej 
organizacji odnośnych pól semantycznych w poszczególnych językach.

Organizację odnośnych pól semantycznych w świadomości osób trójję-
zycznych można opisać, obliczając „współczynnik stereotypowości” odpo-
wiedzi: dla każdego słowa obliczono stosunek wzajemny liczby odpowiedzi 
wspólnych (powtarzanych przez badanych) do odpowiedzi jednostkowych. 
Ten współczynnik pokazuje, na ile stereotypowe asocjacje ma dane słowo. Im 
wyższy jest ten współczynnik, tym więcej padło odpowiedzi wspólnych jako 
reakcji na to słowo. Oczywiście, jeśli znaczenie współczynnika jest większe 
niż 1, wspólna część jest większa niż indywidualna i odwrotnie. Stopień ste-
reotypowości zależy od znaczenia słowa — najbardziej stereotypowe są sło-
wa mające znaczenia konkretne (‘stół’, ‘księżyc’, ‘kobieta’) oraz najczęściej 
używane przymiotniki (‘dobry’, ‘silny’, ‘stary’ itp.). Najmniej stereotypowe



192 Maria Zawjałowa

(tj. wywołujące najwięcej indywidualnych skojarzeń) są słowa z emocjonal-
nym komponentem znaczenia: ‘życie’, ‘przyjemność’, ‘przestrach’, ‘smutek’. 
Jednak w różnych językach współczynniki dla tych samych pojęć często są 
różne: na przykład, słowo ‘niemiecki’ ma w języku litewskim współczynnik 
dość mały — 0,28, w języku rosyjskim — 0,9 i w języku polskim — 2 (to 
znaczy, że ilość wspólnych odpowiedzi na to słowo jest o dwa razy więk-
sza niż ilość odpowiedzi pojedynczych). Odwrotnie, ‘głęboki’ ma w języku 
rosyjskim współczynnik 0,11, w polskim — 1,37 i w litewskim — 2,4. Tak 
więc porównując wartość współczynników poszczególnych słów można zesta-
wić listę słów najsilniej stereotypizowanych w każdym z języków. Dla języka 
rosyjskiego pierwszą dziesiątkę takich słów stanowią: ‘słodki’, ‘dobry’, ‘ko-
bieta’, ‘ciemny’, ‘stary’, ‘serdeczny’, ‘silny’, ‘noc’, ‘stół’, ‘chleb’; dla języka 
litewskiego: ‘noc’, ‘zielony’, ‘stary’, ‘ciemny’, ‘głęboki’, ‘pić’, ‘dobry’, ‘orzeł’, 
‘wierzyć’, ‘niebo’; dla języka polskiego — ‘słońce’, ‘stary’, ‘ostatni’, ‘księ-
życ’, ‘miękki’, ‘słodki’, ‘niemiecki’, ‘dobry’, ‘ciemny’, ‘silny’. Część wspólna 
tej listy pokazuje, że są zgodności w myśleniu językowym, część swoista — 
mówi o różnicach.

Średnia wartość współczynników stereotypowości wszystkich badanych 
słów dla każdego języka pokazuje ciekawą prawidłowość: najmniejszy współ-
czynnik stereotypowości miały odpowiedzi w języku rosyjskim (0,9708333), 
większy — w języku polskim (1,00033333) i największy — w języku litew-
skim (1,0326666). To znaczy, że mówiąc w języku litewskim badani odpo-
wiadali najbardziej stereotypowo, mówiąc w języku rosyjskim — najmniej, 
mówiąc w języku polskim — średnio. Ten fakt odpowiada stwierdzeniu, że 
ucząc się drugiego języka, człowiek odczuwa i najłatwiej pamięta wyrazy 
stereotypowe, za pomocą których potem konstruuje swoje wypowiedzi. Ję-
zyk litewski jest dla większości badanych językiem dość późno wyuczonym,
ale używanym czynnie. To może warunkować dużą ilość odpowiedzi stereo-
typowych. Odwrotnie — język rosyjski, w którym wszyscy badani mówią od 
dzieciństwa i w którym w szkole uczono ich myśleć (to znaczy, wyrażać swoje 
myśli indywidualnie), teraz jest używany rzadko i nie stwarza konieczności
powtarzania wyrazów stereotypowych (dwaj Rosjanie, którzy brali udział 
w eksperymencie mieli w swych odpowiedziach po rosyjsku więcej reakcji 
stereotypowych).

Odpowiedzi stereotypowe też mogą być stabilizowane w różnym stopniu: 
jedno słowo może być powtarzane 8 razy, ale mogą być 4 różne słowa powta-
rzane po 2 razy, odpowiedzi wspólnych (to znaczy, stosunek ilości odpowie-
dzi wspólnych i ilości słów wspólnych wśród tych odpowiedzi) pokazuje też 
różnicę dla różnych słów w różnych językach. Znaczenia średnie dla różnych 
języków są podzielone tak samo, jak współczynnik stereotypowości: w języku 
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rosyjskim współczynnik jednostajności odpowiedzi wspólnych jest najmniej-
szy (2,9508333), w języku polskim — większy (3,0885) i w języku litewskim 
— największy (3,1036666). Można wnioskować zatem, że struktura pola se-
mantycznego w świadomości osobnika trójjęzycznego różni się zależnie od 
języka, w którym on mówi. Centrum tego pola (w którym relacje danego 
słowa są najbardziej stereotypowe) jest najmniejsze w języku rosyjskim, ale 
centrum to jest bardziej urozmaicone (to znaczy, że mniejsze jest prawdopo-
dobieństwo wyboru słowa stereotypowego, ale wybór tych słów jest większy 
niż w innych językach). W języku litewskim odwrotnie — centrum pola 
semantycznego jest większe, ale mniej różnorodne: badany często wybiera 
słowa z tego centrum, ale wybór jest mniejszy. W języku polskim centrum 
jest niezbyt duże, ale też i niemałe, a rozmaitość słów w tym centrum jest 
mniejsza niż w języku rosyjskim, ale większa niż w języku litewskim. Z tego 
wniosek, że najprawdopodobniej myślenie językowe osób trójjęzycznych róż-
ni się od myślenia językowego osób jednojęzycznych: pierwsi mają do swej 
dyspozycji trzy układy językowe, które są różnie zorganizowane semantycz-
nie i strukturalnie. Wybierając jeden język osoby trójjęzyczne zmuszone są 
zmienić system współrzędnych i zależnie od tego w pewnym stopniu zmienić 
również sposób myślenia.
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LINGUISTIC THINKING OF LITHUANIA-BASED POLES IN A TRILINGUISTIC 
CONTEXT

The hypothesis of the relationship between one’s worldview and language has been
experimentally verified on the basis of the data obtained from Lithuania-born trilingual 
Poles. The subjects were asked to provide spontaneous associations with items from the 
same semantic area (‘table’, ‘home’, ‘woman’, ‘bread’, ‘head’, etc.) presented to them 
in Polish, Lithuanian and Russian, in that order. It appears that one’s associations to 
a large extent depend on the language chosen: only 30% of the responses overlapped. 
The structure of a semantic field in the linguistic consciousness of trilingual speakers 
depends on the language used on a particular occasion. Having at their disposal three 
linguistic systems, each with a different semantic and structural organization, trilingual 
speakers choose the options offered by a given language. In a sense, the choice of language 
influences the way of thinking and the system of associations.


