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Książkę tę dedykuję mojej Kochanej Żonie 





Przedmowa autorska

Niniejszą rozprawę poświęcono problematyce polsko-białoruskich błędów 
glottodydaktycznych, czyli wpływowi języka białoruskiego na powstawanie 
błędów glottodydaktycznych u Białorusinów uczących się języka polskiego 
jako obcego (na poziomie początkującym i zaawansowanym1). Badania prze-
prowadzono wśród osób studiujących w Polsce i na Białorusi.

W książce krótko opisano podstawowe fakty dotyczące języka białoruskie-
go oraz porównano go z językiem polskim, ze wskazaniem podstawowych 
podobieństw i różnic. Przedstawiono również typologię błędów glottody-
daktycznych oraz omówiono podstawowe pojęcia, takie jak błąd językowy 
i glottodydaktyczny czy interferencja. W dalszej części rozprawy po kolei 
analizowane są różne błędy glottodydaktyczne: fonetyczne, ortograficzne, 
interpunkcyjne, fleksyjne, składniowe, leksykalne oraz słowotwórcze. Uka-
zano źródła powstawania poszczególnych błędów w konfrontacji z języ-
kiem ojczystym studentów.

1   Niektóre materiały wykorzystane w niniejszej książce były analizowane w innych publikacjach autora 
(ich lista została zamieszczona w bibliografii; większość tekstów jest dostępna w Internecie) oraz 
w pracy magisterskiej: R. Kaleta, Analiza odchyleń od normy językowej u Białorusinów uczących się 
języka polskiego jako obcego, praca magisterska napisana pod kier. dr. hab. P. Garncarka, Centrum Języka 
Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, Wydział Polonistyki, Uniwersytet War-
szawski, Warszawa 2009, 75 s.
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Książka adresowana jest głównie do glottodydaktyków2 w Polsce i na Białoru-
si, zajmujących się procesem uczenia się języka polskiego przez Białorusinów, 
choć zawarte tu uwagi mają często charakter szerszy, gdyż mogą się odnosić do 
obywateli wielu państw byłego ZSRR czy nawet do wszystkich Słowian. Stąd 
właśnie rozprawa została napisana w języku polskim, by z wielu uwag natury 
ogólnej mogło skorzystać nie tylko wąskie grono specjalistów. Jednocześnie 
zamieszczono tu odnośniki do źródeł białoruskich oraz streszczenie w tymże 
języku. Książka może służyć pomocą także białoruskim studentom kierunków 
filologicznych, którzy myślą albo o doskonaleniu własnej polszczyzny, albo 
o zawodzie lektora. 

Gorące podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu badań autor kieruje do 
Władz i Pracowników Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cu-
dzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filolo-
gicznego Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. Ponadto autor 
serdecznie dziękuje Recenzentom oraz Pani Profesor Annie Dąbrowskiej za 
wnikliwą lekturę i cenne wskazówki, które pomogły znacznie ulepszyć pier-
wotną wersję książki, a także Władzom Dziekańskim Wydziału Lingwistyki 
Stosowanej UW za dofinansowanie publikacji.

2   Autor będzie bardzo wdzięczny za przesyłanie pocztą elektroniczną na adres rkaleta@uw.edu.pl 
wszelkich uwag dotyczących książki oraz informacji o ewentualnym powoływaniu się na nią.



Errare humanum est…
sentencja łacińska

Osoba kreatywna może się mylić, ale dzięki kreatywności jej błędy stają się 
okazją do nauki.

Valerio Albisetti





WSTĘP

Głównym celem niniejszej rozprawy jest opisanie polsko-białoruskiej lapso-
logii glottodydaktycznej, czyli ukazanie mechanizmów powstawania różnego 
rodzaju błędów językowych występujących w języku polskim Białorusinów 
uczących się tego języka jako obcego. Chodzi więc o wybranie tych niepra-
widłowości, przedstawienie zarówno warunków, w jakich powstały, jak i ich 
przyczyn, a także o sklasyfikowanie oraz nazwanie tych błędów. Wszystko po 
to, żeby sami uczący się oraz nauczyciele wiedzieli, z czego wynikają błędy, na 
co zwracać baczniejszą uwagę w procesie dydaktycznym, co może wymagać 
większej liczby ćwiczeń i sprawiać szczególne trudności.

Ważne jest także ukazanie błędu glottodydaktycznego jako naturalnego, nie-
napiętnowanego i niedemonizowanego czynnika towarzyszącego uczeniu się 
języka obcego. Analiza błędów glottodydaktycznych ma z założenia charakter 
konstruktywny. Takie jest przesłanie tej monografii, wynikające już z samych mott.

Analiza błędów według Franciszka Gruczy (zob. rozdział I, p. 2.1) obejmuje 
deskrypcję, uwzględniającą warunki, w jakich błąd powstał, oraz eksplikację. 
Analiza ta powinna stworzyć warunki do przewidywania błędów językowych – 
na ile to możliwe, bo wszystkich błędów przewidzieć się nie da. Błąd może być 
przedmiotem badań interdyscyplinarnych, a nie tylko lingwistycznych. Swoiste 
frazeologizmy stosowane nawet w życiu codziennym, takie jak błąd życio-
wy czy pomyłka freudowska świadczą o wielowarstwowości zagadnienia. 
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Włoski psycholog i psychoterapeuta Valerio Albisetti w swych pracach bu-
duje nawet teorię błędów. Pisze m.in.: 

Nieakceptowanie własnych błędów wyzwala w nas agresywność, 
złośliwość wobec siebie i innych. […] Nasze słabe strony […] powin-
ny nam pomagać żyć lepiej, a nie gorzej3. 

W innym miejscu dodaje: „Osoba kreatywna może się mylić, ale dzięki 
kreatywności jej błędy stają się okazją do nauki”4. A św. Ignacy Loyola opra-
cował nawet specjalne Ćwiczenia duchowne (łac. Exercitia spiritualia) i ma-
wiał: „Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu […], błądząc, uczymy 
się nie błądzić”. Do błędu odwołują się też liczne powiedzenia i aforyzmy, 
jak choćby ten przypisywany Konfucjuszowi: „Prawdziwym błędem jest po-
pełnić błąd i nie naprawić go”. 

Materiały do niniejszej książki były zbierane i opracowywane w latach 2008–
2014. Autor niniejszej rozprawy przebadał 270 prac pisemnych różnego typu: 
wypracowań (w formie listu, opisu), testów i egzaminów. Wszystkie te prace zo-
stały napisane na lektoratach języka polskiego jako obcego przez 130 studentów, 
a następnie udostępnione przez lektorów. Jest to przeważająca część zebranego 
materiału. Samodzielne badania autora były prowadzone także metodą obser-
wacji bezpośredniej (hospitowanie zajęć, przysłuchiwanie się wypowiedziom 
słuchaczy itp.) w Polsce i na Białorusi, dzięki uprzejmości władz i pracowni-
ków m.in. Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 
„Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Filologicznego Bia-
łoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku. 

Za materiał do analizy posłużyły ponadto zapisywane rozmowy z Białoru-
sinami posługującymi się językiem polskim i przebywającymi w Polsce na 
stałe lub czasowo, przyjeżdżającymi na pewien okres, np. w związku z kon-
ferencją naukową lub wydarzeniem kulturalnym. Wśród rozmówców byli 
m.in. studenci, twórcy, tłumacze, redaktorzy, literaci, politycy (posługujący 
się choćby w minimalnym stopniu językiem polskim), którzy mieli swoje 

3 V. Albisetti, Śmiać się całym sercem. Prosta metoda, aby pogodniej żyć, tłum. W. Zasiura, Kielce 2007, s. 115.

4     Idem, Czy można przezwyciężyć lęk?, tłum. A. Mikka, Kraków 2005, s. 83.
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odczyty, prezentacje oraz spotkania autorskie po polsku, ewentualnie udzie-
lali wywiadów polskim mediom5. Stopień opanowania języka polskiego był 
różny: niektórzy posługiwali się nim bardzo dobrze, inni zaś dopiero zaczy-
nali się go uczyć. 

W niniejszej książce uwzględniono 515 błędów (127 błędów fonetycznych, 
142 błędy ortograficzne, 9 błędów interpunkcyjnych, 122 błędy fleksyjne, 
85 błędów składniowych, 26 błędów leksykalnych, 4 błędy słowotwórcze). 
Błędy glottodydaktyczne tu omawiane stanowią próbę systematyzacji pol-
sko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej. Ponieważ na Białorusi wy-
stępują dwa języki urzędowe (białoruski i rosyjski), można by wyróżnić co 
najmniej cztery grupy podstawowych błędów glottodydaktycznych6:

1. Błędy wynikające z przenoszenia wyrazów i konstrukcji rosyjskich do 
języka polskiego (transfer językowy, interferencja międzyjęzykowa). 
Typowe błędy podyktowane wpływami języka rosyjskiego to: Chcę się 
*na tobie ożenić (zamiast z tobą, por. ros. Я хочу на тебе жениться) 
czy *Ja uczyła polski (zamiast Uczyłam się języka polskiego, por. ros. 
Я учила польский).

2. Błędy wynikające z nakładania języka białoruskiego na język polski 
(transfer językowy, interferencja międzyjęzykowa – szczegółowe 
przykłady zostaną przeanalizowane w rozdziale III).

3. Błędy wynikające z mechanicznego przyswajania języka obcego, prze-
noszenia w niewłaściwe miejsca form, które jako pierwsze nasuwają 
się użytkownikowi języka7. Przykładowe błędy tego typu polegają na 
przeniesieniu w narzędniku lp. końcówki -em (na wzór On jest studen-
tem) na wszystkie formy rzeczowników męskoosobowych, jak w zdaniu: 
On jest *poetem (zamiast poetą).

5    Były to głównie wywiady radiowe dostępne przez pewien czas w Internecie, a więc możliwe do wielokrot-
nego przesłuchania.

6    Zob. R. Kaleta, Podstawowe błędy językowe Białorusinów uczących się języka polskiego, „Acta Alba-
ruthenica” 2009, nr 9, s. 232.

7    J. Arabski używa określenia analogia na opisanie sytuacji, gdy poznane już struktury tego samego sys-
temu językowego pomagają lub przeszkadzają w przyswajaniu nowych, por. błędne zastosowanie 
w języku angielskim reguł tworzenia regularnego czasu przeszłego do czasownika nieregularnego, np. 
Mr. Brown *flowed (flew) to Paris last week. Zob. J. Arabski, O przyswajaniu języka drugiego (obcego), 
Warszawa 1985, s. 67.
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4. Błędy wynikające z wpływów innych języków (interferencja języka 
obcego), np. języka angielskiego, stąd typowe błędy ortograficzne: tłu-
mach (zamiast tłumacz), chłopcy wychodzą *wiechorami (zamiast wie-
czorami) na ulicę, 2 *duzhe (zamiast duże) pokoje, gdzie cz oddawane 
jest na piśmie za pomocą ch, sz – za pomocą sh, ż – za pomocą zh.

To zaledwie przykłady, nie da się wszystkich błędów zakwalifikować do 
którejś z powyższych grup, zwłaszcza że w jednym zdaniu czy wypowiedze-
niu cudzoziemcy mogą popełnić jednocześnie błędy kwalifikowane do róż-
nych typów. Przedstawiona klasyfikacja jest siłą rzeczy uproszczona. Dużą 
grupę błędów stanowią przecież te wynikające niekoniecznie z interferen-
cji, lecz z niedostatecznego opanowania reguł języka polskiego, np. form 
trybu przypuszczającego (por. *Gdyby Anna była punktualna, tady niema 
problemy w pracy – zamiast Gdyby Anna była punktualna, to nie miałaby 
problemów w pracy). Inne sytuacje dotyczą błędów, które są popełniane tak-
że przez samych Polaków, np. uchylenia interpunkcyjne polegające m.in. 
na opuszczaniu przecinka (przykłady podano w rozdziale III, p. 3) czy re-
dundantne stopniowanie przymiotników (np. *najbardziej straszne zamiast 
najstraszniejsze).

Niektóre formy i konstrukcje opisane w książce (np. formy czasu przeszłego, 
zob. też przykłady z rozdziału III, p. 4.9, 5.4, 5.5) można uznać za stereotypo-
we błędy osób zza wschodniej granicy Polski, gdy mówią/piszą one po polsku. 
Błędy takie zdarzają się bardzo często i mogą uchodzić za językowe markery, 
odkrywające pochodzenie osób je popełniających. Z drugiej strony podobne 
formy mogą występować w języku osób ze wschodniej Polski, w polszczyźnie 
północnokresowej oraz w „języku kresowym” niektórych polskich pisarzy, np. 
Marii Rodziewiczówny8. Pomimo wielu analogii niniejsza książka nie jest po-
święcona sytuacji języka polskiego jako języka polskiej mniejszości narodo-
wej na Białorusi ani sytuacji języka polskiego wśród białoruskiej mniejszości 
narodowej w Polsce. Główna uwaga została poświęcona polszczyźnie w aspek-
cie glottodydaktycznym – jako językowi obcemu. Chodzi tu zatem o język polski 
jako obcy na Białorusi (np. na lektoratach uniwersyteckich czy komercyjnych) 

8 Zob. B. Malinowska, Kresowe elementy gramatyczne i leksykalne w prozie Marii Rodziewiczówny [w:] 
Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni, red. P. Czerwiński, 
przy współpracy M. Borek, Katowice 2001, s. 73–85.
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oraz język polski jako obcy w Polsce (dla osób, które na jakiś czas przyjeżdżają 
do Polski, oraz dla imigrantów z Białorusi).

W dalszej części pracy zostaną przedstawione jeszcze inne mechanizmy 
powstawania błędów oraz różne teorie na temat ich źródeł (por. np. rozwa-
żania Hanny Komorowskiej zreferowane w rozdziale I, p. 2.3). Czasem zda-
rzają się błędy, których mechanizm powstania jest dość skomplikowany; nie-
rzadko – z racji bliskiego pokrewieństwa języków – trudno odróżnić, czy dany 
błąd powstał pod wpływem języka rosyjskiego, czy białoruskiego, zwłaszcza 
że białoruscy studenci są dwujęzyczni9, o czym będzie jeszcze mowa. Trzeba 
także wziąć pod uwagę kwestię wpływów języka rosyjskiego na białoruski oraz 
tzw. trasiankę (o czym szerzej w dalszych rozważaniach). Wszystko to sprawia, 
że badanie przyczyn powstawania błędów językowych Białorusinów uczących 
się języka polskiego nie należy do zadań najłatwiejszych.

Białorusini nie są wyłącznie białoruskojęzyczni, znają język rosyjski (wielu 
uważa go za swój język ojczysty), więc analiza ich błędów w języku polskim 
jest badaniem także interferencji polsko-białorusko-rosyjskiej. Sytuacja socjo-
lingwistyczna na Białorusi oraz zagadnienie dwujęzyczności Białorusinów to 
kwestie bardzo skomplikowane10, które utrudniają badanie błędów glottody-
daktycznych w języku polskim. 

Na potrzeby niniejszego wstępu należy wspomnieć kilka podstawowych fak-
tów, które niekoniecznie muszą być wiadome polskim lektorom, są natomiast 
powszechnie znane Białorusinom.

Obecnie na Białorusi panuje oficjalny bilingwizm11. Oprócz białoruskiego 
wykorzystywany jest język rosyjski12. Jest to zapisane w konstytucji 

9  Zob. O. Guszczewa, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów [w:] Актуальныя 
праблемы паланістыкі, рэд. С. Важнік, А. Кожынава, Мінск 2006, s. 103–104.

10 Dogłębnie tę tematykę omawiają liczni badacze, np.: E. Smułkowa, Białoruś i pogranicza. Studia 
o języku i społeczeństwie, Warszawa 2002; Н.Б. Мячкоўская, Мовы і культура Беларусі. Нарысы, 
Мінск 2008; И.В. Калита, Современная Беларусь. Языки и национальная идентичность, Ústí nad 
Labem 2010.

11 Uwagi w tej części pochodzą z pracy: R. Kaleta, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, roz-
prawa doktorska napisana pod kier. prof. UW dr hab. N. Barszczewskiej, Katedra Białorutenistyki, 
Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2011, s. 127–129.

12 Więcej zob.: N. Barszczewska, Zakres użycia języka białoruskiego na przełomie XX–XI wieku, „Acta 
Albaruthenica” 2014, nr 14, s. 87–98; W. Kajtoch, Języki mniejszości narodowych w Polsce [w:] Polszczyzna 
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Republiki Białorusi. Dnia 26 stycznia 1990 r. została przyjęta ustawa o językach, 
która nadawała białoruskiemu status jedynego języka urzędowego na 
Białorusi. Nie miał on takiego umocowania prawnego od 1696 r., kiedy to 
Sejm Rzeczypospolitej podjął decyzję, że językiem urzędowym Wielkiego 
Księstwa Litewskiego będzie polski, który zastąpi dotąd używany 
starobiałoruski13. Sytuacja prawna ustanowiona przez ustawę z 1990 r. uległa 
zmianie w 1995 r. z inicjatywy prezydenta Alaksandra Łukaszenki. Obecnie 
z wielu przyczyn język białoruski bywa traktowany marginalnie (procesy 
rusyfikacji) i można spotkać opinie, że jego istnienie jest zagrożone. 
Konstytucja z 1996 r. nadała językowi rosyjskiemu status drugiego obok 
białoruskiego języka urzędowego na Białorusi, co sprawiło, że w życiu 
codziennym białoruski został praktycznie wyeliminowany – jest zastępowany 
rosyjskim. Po białorusku więcej się pisze, niż mówi14. Używanie tego języka 
w sytuacjach codziennych jest traktowane jako coś nienaturalnego, jako akt 
obrony i propagandy, czasem jako zaczepka, prowokacja czy demonstracja15. 
Wynika to też po części z kłamstwa (w które wielu wierzy w wyniku m.in. 
silnej propagandy), że są języki lepsze i gorsze16. 

Białoruski jest językiem z jednej strony wsi, a z drugiej strony – inteli-
gencji, naukowców, opozycjonistów (jest z nimi bardzo często pejoratywnie 
kojarzony) oraz niektórych muzyków rockowych propagujących wartości 
wolnościowe. Zwykli ludzie w miastach nie chcą mówić po białorusku, gdyż 
boją się posądzenia o działalność polityczną, opozycyjną, wywrotową, któ-
ra grozi utratą pracy, a nierzadko nawet więzieniem. W jednym z wierszy 
białoruskiego poety Uładzimiera Arłoua stwierdza się, że ludzie „milczą po 
białorusku”, tzn. niby chcą mówić, ale się czegoś obawiają. Język białoruski 
jest elitarny – nie można usłyszeć go wszędzie, choć nie jest to regułą. 

2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999, s. 285–287.

13 А. Белы, Л. Лыч, Прынялі закон аб мовах, Менск 1995, s. 3–4.

14 Н.Б. Мячкоўская, op. cit., s. 97.

15 Ibidem.

16 W historii i współcześnie także polszczyzna bywa(ła) uważana za język gorszy, zob. S. Dubisz, 
O dogmacie „wyższości” jednych języków nad drugimi, „Poradnik Językowy” 2012, z. 3, s. 120–122.
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Zauważalne są w społeczeństwie także tendencje odwrotne. Są osoby, któ-
re świadomie wybierają posługiwanie się językiem białoruskim, także wśród 
młodzieży oraz nowych pokoleń twórców. Prężnie działa Towarzystwo Języka 
Białoruskiego, które bardzo wiele robi, by promować język białoruski wśród 
Białorusinów i obcokrajowców, m.in. pracuje nad stworzeniem certyfikatu 
języka białoruskiego jako obcego17. Ciekawe są też projekty społecznej kam-
panii kulturalnej pod wiele mówiącym hasłem Будзьма беларусамі! (‘Bądź-
my Białorusinami!’)18. 

Ponadto język białoruski używany jest w Kościele katolickim, także w wy-
dawnictwach religijnych. Bywa wykorzystywany w reklamie. Zagraniczne fir-
my próbują w ten sposób przyciągnąć uwagę do wyróżnionego produktu wśród 
rosyjskojęzycznych billboardów. Białoruski obecny jest również w Polsce na 
Podlasiu oraz wśród emigrantów białoruskich, np. w Kanadzie, USA, Argenty-
nie. Warto też podkreślić, że język białoruski jest pewnym symbolem państwo-
wości białoruskiej, takim sztandarem, którego na co dzień może się nie używa, 
ale w ważnych dla kraju momentach powraca się do niego jako do symbolu 
właśnie19.

Warto przypomnieć, że w Polsce na Białostocczyźnie funkcjonuje liczna 
mniejszość białoruska20, która wydaje swoją prasę, np. gazetę „Niwa” czy 
miesięcznik polsko-białoruski „Czasopis”, a także kultywuje język białoruski 
w liceach z dodatkową nauką tego języka. Katedra Białorutenistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego organizuje olimpiady języka białoruskiego. Funkcjonu-
je Stowarzyszenie „AB-BA” na rzecz dzieci i młodzieży uczących się języka 
białoruskiego. Działają też białoruskojęzyczne media, np. Redakcja Białoruska 
Polskiego Radia dla Zagranicy, telewizja „Belsat”, Europejskie Radio dla Bia-
łorusi, Radio „Racyja”. Co roku organizowany jest festiwal rockowy „Basowisz-
cza” oraz odbywają się inne imprezy kulturalne21. Język białoruski funkcjonuje 

17 Więcej zob.: [online] http://tbm-mova.by/ [dostęp: 27.11.2014].

18 Więcej zob.: [online] http://budzma.by/ [dostęp: 27.11.2014].

19 Na przykład podczas zaprzysiężenia na urząd prezydenta Republiki Białorusi tekst przysięgi odczyty-
wany jest po białorusku.

20 Więcej: N. Barszczewska, op. cit., s. 95–98. 

21 Ibidem, s. 97.
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także jako język pomocniczy w gminach: Hajnówka, Orla (można tu napotkać 
dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości22), Narewka i Czyże23. 

W krótkiej charakterystyce obecnej sytuacji językowej na Białorusi trzeba 
wspomnieć o mieszance białorusko-rosyjskiej, zwanej popularnie trasianką24. 
Nazwa ta jest terminologiczną metaforą wywodzacą się ze sfery życia codzien-
nego, a oznacza nic innego jak ‘karmę dla krów’25. Na poziomie językowym 
trasianka jest mieszanką języka białoruskiego i języka rosyjskiego obejmującą 
wiele poziomów: fonetykę, leksykę, morfologię, składnię. Jest to swoista hy-
bryda – połączenie literackiego języka białoruskiego, jego społecznych i tery-
torialnych wariantów oraz języka rosyjskiego. Trasianka nie ma jednak żadnych 
norm, gdyż jest indywidualną sprawą każdego użytkownika. Trasianka powstała 
jako efekt uboczny komunikacji między białoruskojęzyczną wsią a rosyjskojęzycz-
ną administracją państwową, a także na skutek masowego przechodzenia (również 
przymusowego, jak w okresie stalinowskim) z języka białoruskiego na rosyjski.

Potoczny język białoruski ma zatem dwie odmiany – z jednej strony może to 
być ustny wariant języka literackiego, a z drugiej strony właśnie trasianka. Jest 
to zjawisko unikalne w skali europejskiej (porównywalne z ukraińskim surży-
kiem), ale na Białorusi ma charakter masowy. Białorusini używający wyłącznie 
języka rosyjskiego posługują się często właśnie trasianką – w ich języku (spon-
tanicznym mówieniu po rosyjsku) już na poziomie fonetycznym dostrzegalne 
są regularne cechy typowe dla białoruskiego systemu językowego. 

Trasianka jest poważnym zagrożeniem dla literackiego języka białoruskiego 
– stanowi zachętę do odchodzenia od jego norm na rzecz zbliżenia do języka 
rosyjskiego; to z kolei podaje w wątpliwość sens istnienia osobnego literac-

22 Zob. В. Трацяк, Двухмоўныя назвы на Беласточчыне, „Acta Albaruthenica” 2014, № 14, s. 262.

23 N. Barszczewska, op. cit., s. 97.

24  Więcej: І.У. Каліта, Трасянка як моўны і культурны нігілізм, [online] http://mowaznaustwa.
ru/2012/07/08/kalita-i-u-trasyanka-yak-mo%D1%9Eny-i-kulturny-nigilizm/ [dostęp: 4.03.2014],  
И.В. Калита, op. cit., s. 112–162;  Н.Б. Мячкоўская, op. cit.; Г. Цыхун, Крэалізаваны прадукт. 
Трасянка як аб’ект лінгвістычнага даследавання, „Arche” 2000, № 6 (artykuł dostępny także 
w Internecie).

25 Kiedy gospodarzowi brakuje dobrego siana, dodaje do niego słomę i taką mieszaniną karmi swoje 
zwierzęta, które nie widzą żadnej różnicy.
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kiego języka białoruskiego26. Istnieje zagrożenie, że trasianka zostanie w jakiś 
sposób skodyfikowana i osiągnie swój osobny status normatywny, co znów bę-
dzie podważać sens używania języka białoruskiego. Z drugiej strony trasianka 
przez zwykłych ludzi bywa traktowana pozytywnie jako etap przejściowy 
z języka rosyjskiego do mniej znanego języka ojczystego – białoruskiego. Lu-
dzie boją się robić błędy, czasem uważają, że nie sposób od razu zacząć mówić 
bezbłędnie po białorusku, stąd trasianka stanowi dla nich językową podporę, 
bezpieczną, komfortową i – w założeniu – czasową.

Przedstawione uwagi mają swoje przeniesienie na glottodydaktykę. Olga 
Guszczewa tak to komentuje w swoim artykule:

Ważną kwestią, wymagającą omówienia, jest dwujęzyczność wszyst-
kich moich studentów; mówiąc o błędach mamy więc do czynienia za-
równo z białorutenizmami, jak i rusycyzmami. Trudno jest ocenić pro-
porcje, w jakich oba te języki wpływają na wypowiedzi po polsku, a to 
dlatego, że

1) z powodu ich bliskiego pokrewieństwa często trudno jest stwierdzić, 
    czy dany wyraz to białorutenizm czy rusycyzm;
2) nie ma bezpośredniej zależności pomiędzy znajomością języków 
     rosyjskiego i białoruskiego, częstotliwością ich użycia a interferencją27.

Mimo to można zauważyć pewne prawidłowości. Studenci białoruscy – 
niezależnie od tego, czy na co dzień posługują się językiem rosyjskim, czy 
białoruskim – i tak odwołują się (świadomie czy nie) do języka białoruskie-
go przy nauce języka polskiego, gdyż „[...] w sytuacjach, kiedy nie mogą oni 
znaleźć polskiego odpowiednika, częściej sięgają po wyraz białoruski, a nie 
rosyjski, ponieważ w ich świadomości głęboko zakodowane jest przekona-
nie, że język białoruski jest bardziej podobny do polskiego niż rosyjski”28. 

26  Zob. Г. Цыхун, op. cit. 

27 O. Guszczewa, op. cit., s. 103.

28 Ibidem, s. 104.
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Co ciekawe, podobieństwo języka polskiego i języka białoruskiego może 
być także motywacją do rozpoczęcia nauki29. 

Właśnie wzajemne relacje i wpływy języka polskiego i języka białoru-
skiego w kontekście glottodydaktycznym zajmują centralne miejsce w roz-
ważaniach zawartych w dalszych rozdziałach. Dlatego niniejsza monogra-
fia poświęcona będzie przede wszystkim tym błędom glottodydaktycznym, 
które mogą wynikać z nakładania się języka białoruskiego na język polski. 
Jednakże, jak wspomniano wcześniej, nie zawsze takie precyzyjne rozróż-
nienie jest możliwe ze względu na złożoną sytuację językową na Białorusi 
oraz wzajemne podobieństwo języka białoruskiego i języka rosyjskiego, co 
sprawia, że niektóre konstrukcje (np. strony biernej) mają podobną bu-
dowę w obu językach. W takich przypadkach częściej zatem przypisu-
je się interferencję z języka rosyjskiego, choć wyżej przedstawiona teoria O. 
Guszczewej wydaje się interesującą alternatywą. Mimo wszystko nie zawsze 
da się precyzyjnie określić, czy dany błąd powstał w wyniku interferencji 
z języka rosyjskiego, czy języka białoruskiego. W konkretnym przypad-
ku trzeba by wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak identyfikowanie się 
ucznia z danym językiem, jego świadomość i tożsamość językową itd. Stąd nie-
które błędy zakwalifikowane w tej pracy jako wynik interferencji z języka 
białoruskiego mogą być w innych źródłach przypisywane interferencji z ję-
zyka rosyjskiego, zwłaszcza gdy konstrukcje w obu językach mają podobną 
budowę (np. osiągnąć *czegoś, bo brus. дасягнуць чагосьці albo ros. достичь 
чего-то). Jest to pewne uproszczenie – swoisty stereotyp, częściowo oczywi-
ście prawdziwy, wynikający z dominacji rosyjskiego, który jest najczęściej na-
uczanym językiem słowiańskim z racji liczby jego użytkowników. Często też 
nauczyciele uczący języka polskiego nie znają poza rosyjskim innych języków 
wschodniosłowiańskich, w tym języka białoruskiego, co prowadzi do prostego 
(uproszczonego) wniosku, że przyczyną błędu jest transfer negatywny właśnie 

29 J. Pitura, Specyfika motywacji dorosłych uchodźców i repatriantów do nauki języka polskiego [w:] Edu-
kacja międzykulturowa. Forum glottodydaktyczne. Materiały z konferencji naukowej Pracowni Glotto-
dydaktyki Kulturowej oraz Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONI-
CUM Uniwersytetu Warszawskiego, red. A. Rabczuk, Warzawa 2013, s. 450 (książka dostępna 
w Internecie).
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z języka rosyjskiego30. Dopiero pogłębiona analiza materiału pozwala poka-
zać błędne konstrukcje, które powstały pod wpływem języka białoruskiego, 
a nie języka rosyjskiego, np. wrażenia *od wycieczki, bo brus. уражанні ад 
чаго, a ros. впечетления о чем.

Podobieństwo języka białoruskiego i języka rosyjskiego sprawia, że uwagi 
zawarte w książce można odnosić także do innych Słowian uczących się języ-
ka polskiego jako obcego, zwłaszcza że większość z nich zna lub opanowuje 
wpierw właśnie język rosyjski, który może być pośrednim źródłem błędów glot-
todydaktycznych31 podobnych do tych zaprezentowanych w niniejszej rozpra-
wie32. To sprawia, że ma ona charakter uniwersalny33.

30 Zagadnienie to w literaturze przedmiotu zostało opisane dość szczegółowo (jak twierdzą A. Dąbrowska 
i M. Pasieka, rosyjski to język, który został najlepiej opisany w polskiej literaturze przedmiotu pod ką-
tem popełniania przez jego użytkowników błędów w języku polskim jako obcym/drugim, na co wska-
zuje liczba poświęconych mu prac, por. rozdział I, p. 2.9), natomiast wpływy języka białoruskiego na 
proces uczenia się języka polskiego jako obcego nie były aż tak szeroko omawiane (por. prace – choćby 
te zamieszczone w bibliografii – T. Biełockiej, O. Guszczewej, A. Kikliewicza i A. Paciechiny). 

31 Por. B. Ostromęcka-Frączak, Jak Słowianie mówią po polsku? [w:] Wrocławska dyskusja o języku pol-
skim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, 
Wrocław 2004, s. 30, 34–35; E. Markiewicz-Pławecka, Błędy w łączliwości składniowej w tekstach pisanych 
przez Słowian znających język polski na poziomie zaawansowanym [w:] Rozwijanie i testowanie bie-
głości w języku polskim jako obcym, red. A. Seretny, A. Lipińska, Kraków 2008, s. 115–128; B. Krucka, Konfron-
tatywne nauczanie języka polskiego w grupach Polonii ze Wschodu, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 137–144; M. Pančíková, Nauczanie Słowa-
ków na poziomie średnio zaawansowanym, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne 
Cudzoziemców” 1998, t. 10, s. 457–460.

32 Por. np. B. Krucka, Konfrontatywne nauczanie..., op. cit.

33 Przynajmniej jeśli chodzi o grupę języków wschodniosłowiańskich, w tym język ukraiński, 
por. T. Czernysz, Polsko-ukraińskie pułapki językowe. Korzyści i trudności nauczania języka pol-
skiego w kontekście bliskości lingwogenetycznej i typologicznej [w:] Nauczanie języka polskiego 
jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej 
Konferencji Glottodydaktycznej, red. P. Garncarek, Warszawa 2005, s. 477 i nast.; A. Krawczuk, Kłopoty z opa-
nowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania [w:] Rozwijanie i testo-
wanie biegłości…, op. cit., s. 129–140; O. Załecka, Szkolnictwo polskie na Ukrainie. Metody i problemy 
nauczania języka polskiego [w:] Wrocławska dyskusja…, op. cit., s. 123–131; O. Załecka, Z praktyki 
nauczania języka polskiego jako obcego na Ukrainie Zachodniej [w:] Język polski w kraju i za granicą. 
Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polonistów, Warszawa 14–16 września 1995 r., 
red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, t. II, Warszawa 1997, s. 267–270. 





I. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU  

1. Kształtowanie się koncepcji błędu językowego

Prac poświęconych analizie błędów jest bardzo wiele w różnych językach, 
o czym świadczy chociażby niezwykle bogate wydanie bibliograficzne (zawie-
rające prace także polskich autorów) poświęcone temu tematowi pt. Error 
analysis. A comprehensive bibliography34.

Zainteresowanie błędem językowym spowodowane było doraźnymi 
potrzebami rozwijającej się w latach 60. XX wieku glottodydaktyki. Pilną 
potrzebą było ustalenie listy pokazującej, które ze struktur języka obcego 
sprawiają największą trudność w przyswajaniu go. Temu celowi miały 
również służyć wyniki badań studiów kontrastywnych, które rozwinę-
ły się w Stanach Zjednoczonych również w latach 60. Miały one ustalić 
hipotetycznie, czyli przewidzieć, gdzie wystąpią trudności w przyswaja-
nych strukturach35. 

34 B. Spillner, Error analysis. A comprehensive bibliography, Amsterdam 1991 (fragmenty publikacji są 
dostępne w Internecie).  

35 J. Arabski, Błąd językowy w badaniach nad przyswajaniem języka obcego [w:] Błąd językowy w per-
spektywie komunikacyjnej, red. M. Kita, przy współpracy M. Czempki-Wewióry i M. Ślawskiej, Kato-
wice 2008, s. 63.
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Przewidywanie błędów nie zawsze przynosi zamierzony skutek, ale można je 
analizować i interpretować36.

Także w Polsce analizowanie błędów językowych popełnianych przez Po-
laków w języku ojczystym ma długą tradycję. Nie miejsce tu, by opisywać 
dokładnie historię tego zagadnienia37, ale należy podkreślić, że już w XIX i na 
początku XX w. błędom poświęcono różne prace i słowniki. Warto tu wspo-
mnieć o kilku z nich. 

W 1808 r. opublikowano rozprawę pt. Poprawa błędów w ustnéy i pisanéy mowie 
polskiéy Onufrego Kopczyńskiego38. W 1876 r. wydano w Warszawie Błędy nasze 
w mowie i piśmie, ku szkodzie języka polskiego popełniane, oraz prowincyonali-
zmy39. Już cztery lata później ukazała się pierwsza część książki pt. Jak nie należy 
mówić i pisać po polsku40 (część druga w 1931 r.)41. W 1881 r. została wydana publi-
kacja dotycząca języka prasy pt. O skażeniu obecnem języka polskiego w prasie42. 

Początek XX w. także obfitował w różnego rodzaju publikacje. Wydano Błędy 
językowe młodzieży szkolnej43, Słowniczek błędów językowych i najważniejszych 
prawideł gramatycznych44 i Błędy językowe zebrane przez Artura Passendorfe-
ra, nauczyciela i dyrektora jednego z lwowskich gimnazjów, który opisywał 
błędy m.in. swoich uczniów (1904 r.)45. W 1903 r. ukazały się Najpospolitsze 

36 Ibidem, s. 65.

37 Jako ciekawostkę można podać, że na Uniwersytecie Warszawskim jest prowadzony przedmiot ogólno-
uniwersytecki (o kodzie 4018-KON167-CLASS-OG) pt. Krótka historia błędu, w ramach którego 
z różnych perspektyw jest omawiane zagadnienie błędu w języku ojczystym.

38 O. Kopczyński, Poprawa błędów w ustnéy i pisanéy mowie polskiéy, Warszawa 1808.

39 Błędy nasze w mowie i piśmie, ku szkodzie języka polskiego popełniane, oraz prowincyonalizmy, zebr. 
A. Walicki, Warszawa 1876.

40  A.A. Kryński, Jak nie należy mówić i pisać po polsku, Warszawa 1880.

41 Idem, Jak nie należy mówić i pisać po polsku. Cz. 2, Warszawa 1931.

42 L. Szczerbowicz-Wieczór, O skażeniu obecnem języka polskiego w prasie, Płock 1881.

43 A. Passendorfer, Błędy językowe młodzieży szkolnej, Lwów 1902.

44 Idem, Słowniczek błędów językowych i najważniejszych prawideł gramatycznych, Warszawa 1904.

45 Idem, Błędy językowe, Lwów–Warszawa 1904; zob. też: idem, Z pobojowiska „błędów językowych”, 
wydał i opracował S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964. 
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błędy językowe, zdarzające się w mowie i w piśmie polskiem46, a w 1915 r. – Błę-
dy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie47. W latach 20., 30. i 40. poja-
wiały się kolejne rozprawy, np. O błędach językowych (1921)48, Język a my. Kilka uwag 
o tak zwanych błędach językowych (1923)49, Przyczyny i rodzaje błędów i pomyłek 
językowych (1934)50, Najczęstsze błędy językowe (1938 r.)51, oraz wydania słowniko-
we, np. Słowniczek polski i błędy językowe (1924 r.)52, Mów poprawnie! Słownik 
błędów językowych (1931 r.)53 i Słownik polskich błędów językowych (1947)54. 

W latach 50. publikowane są niektóre prace Witolda Doroszewskiego, doty-
czące błędów językowych, np. Kryteria poprawności językowej55, Fizjologiczny 
mechanizm błędów językowych56 czy Istota i mechanizm błędów językowych57. 

Od drugiej połowy XX w. do czasów współczesnych, pomimo obszernej 
literatury, wcale nie maleje zainteresowanie badaniami błędów w języku 
ojczystym. Wśród licznych badaczy nie sposób wspomnieć wszystkich, stąd 

46 A. Krasnowolski, Najpospolitsze błędy językowe, zdarzające się w mowie i w piśmie polskiem, Warsza-
wa 1903.

47 A. Łętowski, Błędy nasze. Rzecz o czystości języka polskiego na Litwie, Wilno 1915.

48 A. Gawroński, O błędach językowych, Warszawa 1921.

49 J. Rzewnicki, Język a my. Kilka uwag o tak zwanych błędach językowych, Płock 1923.

50 J. Sykulski, Przyczyny i rodzaje błędów i pomyłek językowych, Warszawa 1934.  

51 W. Barbasz, Najczęstsze błędy językowe, Warszawa 1938.

52 W. Baranowski, Słowniczek polski i błędy językowe, Warszawa 1924.

53 J. Szwed, Mów poprawnie! Słownik błędów językowych, Wilno 1931.

54 S. Słoński, Słownik polskich błędów językowych, Warszawa 1947.

55 Idem, Kryteria poprawności językowej, Warszawa 1950.

56  Idem, Fizjologiczny mechanizm błędów językowych, „Poradnik Językowy”1950,  nr 4, s. 1–5; 
nr 5, s. 1–5.

57 W. Doroszewski, Istota i mechanizm błędów językowych [w:] Rozmowy o języku. Seria 2, Warszawa 
1951, s. 9–25.
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wymienieni zostaną tylko niektórzy: Danuta Buttler58, Halina Kurkowska59, 
Halina Satkiewicz60, Zenon Klemensiewicz61, Walery Pisarek62, Stefan 
Garczyński63, Witold Cienkowski64, Franciszek Nowak65, Hanna Jadacka66, 
Jerzy Podracki67, Andrzej Markowski68, Jan Miodek69, Jerzy Bralczyk70, 

58 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gra-
matycznej, Warszawa 1986; eaedem, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej 
(słownictwo rodzime), Warszawa 1986.

59 Ibidem; H. Kurkowska, Uwagi krytyczne o języku prasy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Prasoznawstwo” 1956, nr 1, s. 21–32.

60 D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz, op. cit.

61 Z. Klemensiewicz, M. Kniagininowa, W. Pisarek, Ależ tak się nie pisze..., Kraków 1964.

62 Ibidem; W. Pisarek, Kultura języka ojczystego, Poznań 1966; idem, Słownik języka niby-polskiego, czyli 
błędy językowe w prasie, Wrocław 1978; idem, Słowa między ludźmi, Warszawa 2004; idem, Troska 
o kulturę języka polskiego wczoraj i dziś, „Język Polski” 2013, r. 93, z. 5, s. 322–325.

63   S. Garczyński, Błąd. Źródła, unikanie, Warszawa 1973.

64 W. Cienkowski, Sprawność językowa, błąd językowy, usterki i zakłócenia [w:] Socjolingwistyka, 1, 
red. W. Lubaś, Katowice 1977.

65 F. Nowak, Odchylenie od norm językowych, interpunkcyjnych i ortograficznych w pracach pisemnych 
kandydatów na studia, Bydgoszcz 1983.

66 H. Jadacka, Poradnik językowy dla prawników, Warszawa 2002; eadem, Kultura języka polskiego. 
Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005; eadem, Współczesne błędy wymawianiowe, „Po-
radnik Językowy” 2006, z. 10, s. 47–52; eadem, Czynniki utrudniające odbiór zdania (wielokrotnie) 
złożonego, „Poradnik Językowy” 2013, z. 1, s. 24–29.

67 J. Podracki, Czy to naprawdę po polsku? Poradnik językowy, Warszawa 1993; Polszczyzna płata nam 
figle. Poradnik językowy dla każdego, red. idem, Warszawa 1993.

68 Np. A. Markowski, Język czasopism technicznych, Warszawa 1978; Wielki słownik poprawnej polszczy-
zny PWN, red. idem, Warszawa 2004; idem, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, 
Warszawa 2007.

69 Np. J. Miodek, „Nowe drogi w językoznawstwie” – stare błędy interpunkcyjne, „Poradnik Językowy” 
1970, s. 326–327; idem, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983; idem, Jaka 
jesteś, polszczyzno?, Wrocław 1996; idem, Błąd błędowi nierówny. Ortografia w dydaktyce, „Warsztaty 
Polonistyczne” 2001, nr 3, s. 64–47; idem, Słownik ojczyzny polszczyzny, oprac. M. Zaśko-Zieliń-
ska, T. Piekot, Wrocław 2002; idem, Najczęstsze błędy współczesnej polszczyzny [w:] Ku interdyscy-
plinarności... Różne oblicza rzeczywistości [Acta Universitatis Wratislaviensis], red. E. Dobierzewska
-Mozrzymas, J. Gajda-Krynicka, A. Jezierski, Wrocław 2008, s. 309–316.

70 Np. J. Bralczyk, Przestrogi i porady językowe dla dziennikarzy, Warszawa 1984; idem, Mówi się. Pora-
dy językowe profesora Bralczyka, wybór, adapt. i red. I. Sroczyńska-Niwicz, Warszawa 2001.
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Mirosław Bańko71, Tomasz Karpowicz72, Małgorzata Kita73, Edward Polański74. 
Małgorzata Kita zebrała75 źródła dotyczące błędów językowych popełnianych 
przez przedstawicieli niektórych profesji, np. zecerów76 (por. chochlik 
drukarski), edytorów77, dziennikarzy78, polityków79 czy naukowców80. Osobną 
grupę stanowią błędy popełniane przez dzieci i młodzież81.

Lista nazwisk mogłaby być znacznie dłuższa, zwłaszcza jeśli uwzględnić 
autorów współczesnych poradników językowych czy szkolnych słowników 
poprawnościowych. 

Dalsza część niniejszego rozdziału będzie poświęcona teorii błędów języko-
wych glottodydaktycznych, historii badań oraz terminologii związanej z tą te-
matyką. Przegląd zagadnień teoretycznych dokonany zostanie w oparciu o wybrane 
prace polskie, napisane przez wybitnych znawców dziedziny i wydane w latach 

71 Np. M. Bańko, Mały słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa 2003; Poprawnie po polsku: poradnik ję-
zykowy, aut. odpowiedzi M. Bańko [et al.], oprac. A. Kubiak-Sokół, Warszawa 2007; M. Bańko, O normie 
i błędzie, „Poradnik Językowy” 2008, z. 5, s. 3–17; idem, Zdania typu „Rury przedziurawiły dzieci” 
we współczesnej prasie polskiej, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 34–43. Profesor komentuje błędy 
także m.in. w Poradni Językowej PWN. 

72 T. Karpowicz, Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

73 M. Kita, E. Polański, Słownik paronimów, czyli wyrazów mylonych, Warszawa 2004.

74 Ibidem.

75 Zob. M. Kita, Medialna kariera błędu językowego [w:] Błąd językowy w perspektywie…, op. cit., s. 44–45.

76 Np. S. Garczyński, Gafy. Komizm mimowolny, Warszawa 1986.

77 Np. J. Tazbir, Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.

78 Np. Wpadki komentatorów, czyli słońce zachodzi za wschodnią trybuną stadionu…, wybór i oprac. J. Łu-
czak, R. Nawrot, Poznań 2006.

79 Np. Kwiatki polityków, czyli Spieprzaj dziadu, Poznań 2006; Sejm się śmieje, wybór i oprac. M. Szym-
kiewicz, Poznań 2006.

80 Np. Kwiatki profesorskie, czyli co się wykłada na wykładach, Poznań 2006; R. Tokarczyk, Antologia 
anegdoty akademickiej, Warszawa 2006. 

81 Zob. np.: B. Bartnicka, Znajomość dialektologii w pracy nauczyciela polonisty [w:] Wybór prac z me-
todyki nauczania języka polskiego, red. B. Wieczorkiewicz, Warszawa 1962; J. Cofalik, I. Tabakowska, 
Kształtowanie języka ucznia w procesie nauczania języka polskiego, Warszawa 1969; Z. Saloni, Błędy 
językowe w pracach pisemnych uczniów liceum ogólnokształcącego. Próba analizy językoznawczej, 
Warszawa 1971.
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1978–201482. Przegląd prac pozwala dostrzec, jak złożone jest zagadnienie błę-
dów językowych, a także jak zmieniały się znaczenia terminów i podejście do 
wielu aspektów. 

2. Koncepcje teoretyczne i poglądy badaczy

2.1. Franciszek Grucza

Trudno jednak uznać za zadowalającą dydaktykę lub teorię uczenia się, która 
ignoruje zagadnienie błędu. […] błędy językowe uczniów są zjawiskiem całko-
wicie naturalnym i niekoniecznie powinny być oceniane negatywnie. […] Nie 
jest więc tak, że błędy językowe są jedynie skutkiem braku pilności, zdolności 
czy koncentracji albo zrozumienia […], lecz zjawiskiem wynikającym z samej 
natury języków, a także z natury procesu ich przyswajania. […] Znaczy to, że 
opanować jakiś język można jedynie drogą prób, a zatem popełniania błędów. 
[…] Zachodzi więc potrzeba radykalnej zmiany stosunku do nich. W procesie 
nauki trzeba się z ich istnieniem zgodzić. […] Zjawiska błędu nie należy zatem 
demonizować. Jest bowiem prawdą, że ten, kto będzie się bał prób komunika-
cyjnych tylko dlatego, żeby nie popełnić błędu, nigdy nie nauczy się żadnego 
języka83. 

Franciszek Grucza

Franciszek Grucza opracował teoretyczny opis zagadnienia błędów, któremu 
nadał kształt naukowy. Chociaż badanie błędów językowych (zwłaszcza 
w języku polskim jako ojczystym, ale nie tylko) nie jest żadnym novum, to 
jednak koncepcja lapsologii glottodydaktycznej – jak sam autor stwierdza – jest 
pierwszym, więc też niewyczerpującym, tego rodzaju opisem84. Badacz wyróż-

82 Część rozważań była publikowana w formie artykułu; zob. R. Kaleta, Dyskusja nad błędem językowym 
w wybranych polskich pracach językoznawczych wydanych w latach 1978–2008 (przegląd), „Lingwi-
styka Stosowana” 2009, t. 1, s. 151–171.

83 F. Grucza, Ogólne zagadnienia lapsologii [w:] Z problematyki błędów obcojęzycznych, red. idem, War-
szawa 1978, s. 14, 53–54.

84 Ibidem, s. 24.
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nił naukę o błędach zwaną lapsologią85. Publikacja temu poświęcona 
odbiła się szerokim echem w środowisku naukowym. Do koncepcji Francisz-
ka Gruczy odwoływali się liczni badacze (np. W. Cienkowski i H. Komorow-
ska, komentująca m.in. analizy lapsologiczne). 

Autor stwierdza: 

Popełnianie błędów jest zjawiskiem komplementarnym zjawiska 
uczenia się. Proces uczenia się implikuje w sposób niemal nieuchronny 
popełnianie błędów86. 

Błąd jest miernikiem stopnia przyswojenia sobie określonego zakresu wiedzy lub 
sprawności. I chociaż popełnianie błędów jest częstsze na początku procesu uczenia 
się i maleje w miarę trwania nauki, to jednak prawdopodobieństwo popełnienia błę-
du nigdy nie osiąga wartości zerowej. Stąd ogólny wniosek, że popełnianie błędów 
jest zjawiskiem naturalnym, niekończącym się i towarzyszącym wszelkiej aktyw-
ności człowieka, który jest istotą uczącą się od urodzenia aż do śmierci. Niemożli-
we jest absolutne i idealne opanowanie języka, zawsze można doskonalić sposoby 
posługiwania się nim. Autor rozróżnia dwie kategorie błędów:

a) błędy popełniane na skutek nieopanowania lub niedostatecznego opano-
wania danego języka (błędy sensu stricto; ang. errors, franc. erreurs);

b) błędy popełniane przez kompetentnych użytkowników danego języka, 
którzy są w stanie te błędy korygować (pomyłki językowe, czyli błędy 
sensu largo; ang. mistakes, franc. fautes, niem. Flűchtigkeitsfehler).

Zjawisko lapsologii jest tak istotne, że można wyobrazić sobie dydaktykę 
oraz teorię uczenia się skonstruowaną na podstawie pojęcia błędu. Franciszek 
Grucza podkreśla nawet, że trudno „uznać za zadowalającą dydaktykę lub teorię 
uczenia się, która ignoruje zagadnienie błędu”87, chociaż prawdą jest, że błędów 
jako źródła ważnych informacji glottodydaktycznych długo nie dostrzegano.

Najwcześniej problemem tym zainteresowano się na gruncie języka angiel-
skiego – badania nad błędami nazwano error analysis. W Polsce istniała kalka 

85 Zob. ibidem, s. 5–59.

86 Ibidem, s. 9.

87 Ibidem, s. 14.
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tego terminu – analiza błędów (językowych). Franciszek Grucza zaproponował, 
by zastąpić ją terminem lapsologia. Powstała ona w wyniku rozszerzenia kla-
sycznej lingwistyki konfrontatywnej, która badała zjawisko interferencji języ-
kowej. Konkurencyjnym terminem jest errologia88.

Autor stwierdza, że do powstawania błędnych struktur przyczynia się zjawi-
sko interferencji89. Żródłem błędów jest w tym ujęciu interferencja proaktywna, 
czyli interferencja struktur i systemów wcześniej przyswojonych na struk-
tury i systemy przyswajane chronologicznie później90. 

Błędy z przyczyn językowych powstają na skutek niepełnego czy niedokładnego 
opanowania kompetencji językowych, czyli systemu danego języka (langue), 
jak i niewłaściwej lub niepełnej realizacji (performancji) tego systemu (parole). 

Istnieją także źródła pozajęzykowe – natury psychologicznej i fizjologicznej, np. 
„brak koncentracji, brak motywacji, zmęczenie, znudzenie i różne stopnie uzdol-
nienia”91. Stąd wynikające błędy dotyczą wyłącznie płaszczyzny realizacyjnej, ale 
wzmacniają u uczniów motywację tworzenia błędów92. Błędy nie są jednak tylko 
skutkiem wymienionych czynników, są także zjawiskiem wynikającym z samej 
natury języków i sposobu ich przyswajania, a więc są czymś naturalnym i towarzy-

88 Błąd językowy w perspektywie..., op. cit., s. 5.

89 Szerzej: F. Grucza, Ogólne zagadnienia…, op. cit., s. 17.

90 Witold Cienkowski w artykule Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia 
i problematyka (zob. rozdział I, p. 2.2), w dużej mierze krytycznym wobec pracy Franciszka Gruczy, 
nie zgadza się do końca z tezą, że językową przyczyną powstawania błędów jest wyłącznie interferen-
cja. Częste jest również przedwczesne uogólnienie fragmentarycznej znajomości systemu i stosowanie 
takich uogólnionych reguł słowotwórczych, fleksyjnych, składniowych itp. Autor nie podważa oczywi-
stych skutków samej interferencji, jednak podkreśla fakt, że nie zawsze gra ona pierwszoplanową rolę, 
gdyż u przedstawicieli różnych narodów można zaobserwować zbliżone lub identyczne błędy typolo-
giczne (zob. W. Cienkowski, Błędy w języku ojczystym a błędy w języku obcym. Terminologia i pro-
blematyka, „Poradnik Językowy” 1980, z. 8, s. 447); podobnego zdania jest także Hanna Komorowska 
(zob. rozdział I, p. 2.3).

91 Witold Cienkowski termin źródła użyty przez Franciszka Gruczę uważa za zbyt ogólny, a zestawienie 
tych elementów za przypadkowe: „Pomieszano tu bowiem stany psychiczne (brak koncentracji, znu-
dzenie) ze stanami fizycznymi lub występującymi zwykle wespół z nimi (zmęczenie), pomieszano też 
chwilowe stany psychiczne z dyspozycjami psychicznymi lub stałymi cechami psychicznymi (różne 
stopnie uzdolnienia, ale: znudzenie i brak motywacji)”, zob. ibidem, op. cit., s. 445.

92 Zdaniem Witolda Cienkowskiego takie sformułowanie oznacza, że przyczyny powstawania błędów w języ-
ku obcym nie zostały gruntownie zbadane i poklasyfikowane, m.in. zhierarchizowane i odróżnione od 
czynników, które sprzyjają powstawaniu odchyleń od normy, ale nie są ich bezpośrednimi przyczynami 
właściwymi i pierwotnymi, zob. ibidem.
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szącym nauce zawsze. Opanować język można metodą prób, czyli popełniania 
błędów (dotyczy to języków obcych i języka ojczystego). Błędy trzeba potrak-
tować jako zjawisko nieuniknione w procesie glottodydaktycznym. „Zachodzi 
więc potrzeba radykalnej zmiany stosunku do nich”93. „[...] kto będzie się bał 
prób komunikacyjnych tylko dlatego, żeby nie popełnić błędu, nigdy nie na-
uczy się żadnego języka”94. 

Zagadnienie błędu jest wieloaspektowe. Istnieje możliwość badania go i opi-
sywania z punktu widzenia lingwistyki, psycholingwistyki, psychologii, so-
cjolingwistyki czy glottodydaktyki – jest to zagadnienie interdyscyplinarne. 
Można zatem wyróżnić różne odmiany lapsologii: lingwistyczną, psycholin-
gwistyczną, psychologiczną, glottodydaktyczną. Glottodydaktykę interesują 
informacje zawarte w błędach językowych, a nie błąd sam w sobie. Lapsologia 
glottodydaktyczna stanowi poddziedzinę glottodydaktyki i bada zjawisko błędu 
w specyficznym kontekście – układzie glottodydaktycznym. Do zadań lapsolo-
gii glottodydaktycznej według Franciszka Gruczy należą:

a) opis błędów i ich szczegółowe wyjaśnienie (analiza błędów językowych);
b) ocena aplikatywna zebranych informacji deskryptywno-eksplikatywnych 

(ewaluacja/ocena błędów językowych);
c) opracowanie środków profilaktycznych (profilaktyka i terapia błędów 

językowych).
Franciszek Grucza stwierdza, że głównym zadaniem lapsologii jest pro-

filaktyka.
Według autora analiza błędów obejmuje deskrypcję (opis), uwzględniającą 

warunki, w których błąd powstał, oraz eksplikację (wyjaśnienie). Analiza ta 
powinna stworzyć kontekst do przewidywania błędów językowych (prognozo-
wanie)95. 

93 F. Grucza, op. cit., s. 53.

94 Ibidem, s. 54.

95 Aleksander Szulc (zob. rozdział I, p. 2.4) stwierdza, że wszystkich błędów nie da się przewidzieć, bo 
czynniki zewnętrzne – takie jak uzdolnienia, motywacja, częstotliwość powtórzeń, metoda nauczania – 
mogą być przyczyną różnic indywidualnych, wymykających się wszelkim próbom prognozowania.
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2.2. Witold Cienkowski 

Witold Cienkowski w artykule Błędy w języku ojczystym a błędy w języku 
obcym. Terminologia i problematyka96 twierdzi, że między błędami ojczysty-
mi i błędami popełnianymi w języku obcym zachodzą znaczące różnice, np. 
genetyczne i typologiczne, chociaż cechą wspólną tych błędów jest na pewno 
nieuniknioność i naturalność. 

W artykule czytamy, że zagadnienie błędów językowych jest jednym z cen-
tralnych problemów językoznawstwa nie tylko normatywnego, lecz także glot-
todydaktycznego. Niewłaściwa postawa wobec błędów popełnianych przez 
uczących się języka obcego utrudnia nauczanie i opóźnia postęp w nabywaniu 
umiejętności językowych.

Autor omawia pojęcie błędu językowego i przytacza szereg synonimów, któ-
re oznaczają naruszenie norm, komunikują skutek tego naruszenia lub znaczą 
jedno i drugie. Terminy różnią się stopniem szczegółowości i specjalizacji, 
stopniem ostrości semantycznej i nasileniem zabarwienia emocjonalnego. Nie-
które z nich stosuje się też w innych dziedzinach i w innych znaczeniach. Oto te 
terminy: błąd, usterka, uchybienie, niedostatek, zakłócenie, niezręczność, nie-
właściwość, nieudolność, niechlujność, niechlujstwo, niedbalstwo (językowe), 
zakłócenie (językowe), kaleczenie (języka – głównie w odniesieniu do strony 
fonicznej języka), bełkot (w odniesieniu do większych całości tekstowych; od-
nosi się do komunikatywności języka), odchylenie od normy. 

Termin błąd jest nie we wszystkich sytuacjach adekwatny, gdyż 
jego niejako aprioryczne negatywne zabarwienie utrudnia obiektywne 
i rzeczowe określenie charakteru i stopnia błędności określonego obiektu 
językowego97.

 
Obiekt językowy rozumiany jest tu jako element (lub zespół elementów) języka 

stanowiący przedmiot badania naukowego. Według autora „nie wszystkie błędy 
są jednakowo błędne”.

96 W. Cienkowski, op. cit., s. 441–447.

97  Ibidem, s. 442.



  I. Przegląd literatury przedmiotu 37

W analizie błędów językowych w językach: obcym i ojczystym należy, zda-
niem Cienkowskiego, uwzględniać dwa elementy:

a) stopień zgodności obiektu językowego z normą, ewentualnie stopień jego 
odchylenia od normy;

b) charakter i stopień zakłócenia komunikacji językowej przez ten błąd po-
wodowanej.

Jednoczesne uwzględnienie obu wspomnianych aspektów błędów języ-
kowych jest konieczne przede wszystkim dlatego, że nie zawsze stopień 
niezgodności z normą językową danego obiektu językowego odpowiada 
stopniowi zakłócenia komunikacji językowej, który ta niezgodność 
wywołuje98.

Autor uważa, że w lapsologii glottodydaktycznej i językoznawstwie norma-
tywnym pożyteczniejsze od pojęcia i terminu błąd są termin i pojęcie odchy-
lenie od normy99. Termin błąd sugeruje jednakowy stopień nieakceptowalności 
wszystkich obiektów językowych za jego pomocą określonych, a to nie odpo-
wiada obiektywnej rzeczywistości językowej. Różna jest emocjonalna ocena 
społeczna tych błędów. Ogólny i obiektywny termin odchylenie od normy po-
zwala na dokładniejszą ocenę stopnia niezgodności danego obiektu językowe-
go z normą. Termin ten można uzupełniać dodatkowymi określeniami i dokład-
nie oddawać w razie potrzeby jego ocenę społeczną lub indywidualną. Oto jak 
autor definiuje odchylenie do normy: 

98  Ibidem, s. 443.

99 Jest to określenie eliptyczne dotyczące normy językowej. Jest to jasne zwłaszcza w kontekście artykułu 
autora. Wydaje się jednak, że pomimo zrozumiałych intencji autora, w niektórych kontekstach (np. 
popularnonaukowych czy w tytułach prac) może to być termin niefortunny zakłócający pierwotne za-
mierzenie autora, gdyż odchylenie od normy kojarzy się w języku potocznym z cechą kogoś, kto stracił 
rozum (por. tytuł Analiza odchyleń od normy Białorusinów vs. Analiza błędów Białorusinów). Dodanie 
precyzującego określenia (np. odchylenie od normy językowej/glottodydaktycznej) chroni przed takim 
skojarzeniem (por. tytuł Analiza odchyleń od normy językowej Białorusinów), ale sprawia, że termin 
jest dość długi i przez to mniej praktyczny niż zwięzły termin błąd, chociaż i błąd nie zawsze jest tylko 
językowy, więc także wymaga doprecyzowania (por. Analiza błędów Białorusinów vs. Analiza błędów 
językowych Białorusinów).
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Jest to takie użycie języka (elementu językowego lub zespołu elemen-
tów językowych), a) które jest niezgodne ze społecznie przyjętymi (sko-
dyfikowanymi lub nie) zwyczajami językowymi, b) które może wywoły-
wać emocjonalne reakcje ujemne u odbiorców (czytelników i słuchaczy) 
oraz c) które jest nieadekwatne do zamierzeń nadawcy100.

Termin odchylenie od normy obejmuje zarówno błędy (competence errors – 
skutek braku wiedzy o języku lub sprawności językowej rozumianej ogólnie), 
jak i pomyłki/omyłki (mistakes of performance – zakłócenia realizacji mimo 
ogólnego posiadania danej kompetencji). Autor zauważa także, że norma języ-
kowa w glottodydaktyce jest innego rodzaju niż norma w języku ojczystym101. 
Norma w glottodydaktyce ma charakter zróżnicowany zależnie od poziomu za-
awansowania.

Witold Cienkowski wyróżnia psycholingwistykę glottodydaktyczną, której 
zadaniem jest badanie ogólnych warunków powstawania konkretnych odchy-
leń od normy (lub typów odchyleń), badanie czynników umożliwiających po-
wstawanie tych odchyleń i czynników sprzyjających ich powstawaniu, badanie 
bezpośrednich czynników powstawania odchyleń od normy.

  We wnioskach autor omawianego artykułu stwierdza, że podstawą lapsologii 
(dotyczącej zarówno posługiwania się językiem ojczystym, jak i posługiwania 
się językiem obcym) jest określenie jej przedmiotu, czyli zdefiniowanie i do-
branie odpowiedniego terminu. Proponowane jest używanie terminu odchylenie 
od normy (w odniesieniu zarówno do języka ojczystego, jak i języka obcego) 
zamiast błąd, bo termin odchylenie od normy:

a) pozbawiony jest zabarwienia emocjonalnego;
b) pozwala na ogarnięcie szerszego zakresu zjawisk językowych, „a w prak-

tyce wszystkich – zarówno negatywnych, jak i pozytywnych – użyć 
i elementów języka jako tworzywa tych użyć – odbiegających od prze-

100 W. Cienkowski,  op. cit., s. 443.

101 Franciszek Grucza podkreślał konieczność odróżnienia normy lingwistycznej od normy glottodydak-
tycznej, zob. F. Grucza,  op. cit., s. 45.
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ciętnego, tj. społecznie obojętnego i komunikacyjnie sprawnego, użycia 
języka”102;

c) pozwala na stopniowanie określeń błędności elementów języka i ich pre-
cyzowanie.

Jeśli chodzi o błędy popełniane w języku ojczystym, to „można je absoluty-
zować albo też w odniesieniu do konkretnych programów, zwłaszcza do ma-
teriału, który przerobiono na zajęciach i którego opanowania się wymaga”103. 
Autor podkreśla wagę w procesie glottodydaktycznym takiego podwójnego 
spojrzenia na błędy w języku obcym104.

Dalej autor artykułu wskazuje na różnicę między pomyłkami (zakłóceniami 
realizacyjnymi) w języku obcym (które wynikają przeważnie z braku spraw-
ności) a tymi w języku ojczystym (które wynikają z czynników psychicznych 
i fizycznych).

Analiza odchyleń od normy językowej według Witolda Cienkowskiego po-
winna uwzględniać następujące zjawiska:

a) przyczyny powstawania tych odchyleń;
b) warunki i sytuacje, w których powstały te odchylenia;
c) dokonanie ogólnej klasyfikacji odchyleń i warunków ich powstawania;
d) zhierarchizowanie i wzajemne urelacjonowanie tych elementów.

Wyniki badań przyczyn i warunków powstawania językowych odchyleń od 
normy autor uważa za jedną z istotnych podstaw ich klasyfikowania.

2.3. Hanna Komorowska 

Hanna Komorowska zauważa105, że ogromne różnice ujawniają się w od-
niesieniu do błędu językowego w zależności od osoby uczącej się. Inne po-
dejście spotykane jest w stosunku do dziecka, inne – wobec osoby dorosłej. 

102  W. Cienkowski, op. cit., s. 446.

103  Ibidem.

104  Ibidem; autor przywołuje prace, w których w języku ojczystym temu procesowi odpowiadają propozy-
cje stopniowania normy.

105 H. Komorowska, Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja. Audiolingwalizm, kognitywizm, 
interferencja, Warszawa 1980.
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Błąd traktuje się jako przejaw nieodpowiedniego przebiegu procesu uczenia 
się, ewentualnie jako niewłaściwe przeprowadzenie przez nauczyciela ćwiczeń 
obejmujących daną partię materiału. Uważa się, że błędna wypowiedź może 
zostać utrwalona i zapamiętana i w ten sposób może blokować opanowanie 
formy poprawnej106. Z drugiej strony spotyka się hipotezy, że błąd może być 
wskaźnikiem zachodzących procesów uczenia się. W takiej sytuacji błąd trak-
towany jest pozytywnie, gdyż ukazuje postępy ucznia. Za słuszniejszą jednak 
autorka uważa tezę, że błąd należy zwalczać bezwzględnie, ale jego pojawienie 
się traktować jako wskazówkę dla nauczyciela, który dzięki niej będzie on wie-
dział, na jakie elementy języka czy na jakie sprawności powinien zwrócić uwa-
gę, by uczeń mógł osiągnąć lepsze wyniki. Autorka wspomina także o innym 
podejściu do błędu, zakładającym próby niedopuszczenia do powstawania 
błędów, przynajmniej w obecności nauczyciela, bo w naturalnej, nieustruktu-
ralizowanej sytuacji błędy zdarzają się prawie zawsze107. 

Zdaniem Hanny Komorowskiej należy możliwie najskuteczniej przeciw-
działać wszelkim błędom (także interferencyjnym) przy wykorzystaniu do 
tego celu odpowiedniej metody. Stąd wniosek, że warto zajmować się samą 
problematyką interferencji108, chociaż rozwiązanie tej kwestii nie usuwa 
wszystkich problemów w procesie nauczania i uczenia się języka obcego. 
Autorka polemizuje z tezą, że jedyną przyczyną (jedynym źródłem) wszyst-
kich błędów jest interferencja. Nie jest zwolenniczką poglądu o interferencji 
jako głównej przyczynie błędów popełnianych w trakcie nauki języka obce-
go. Twierdzenie, że przyswojenie języka obcego sprowadza się faktycznie 
do przyswojenia różnic między językiem ojczystym a językiem obcym, nie 
sprawdziło się w badaniach kontrastywnych. Zestawianie analiz kontrastyw-
nych z rezultatami obserwacji nauczycieli wykazywało, że prognozy oparte 
na analizach kontrastywnych są niepełne, niedokładne, cząstkowe. Interfe-
rencja odgrywa ważną rolę i jest istotnym źródłem błędów, ale przypisywanie 

106 Stąd nauczyciel nie powinien pisać np. na tablicy błędnych form, lecz podawać od razu te poprawne, by 
rzucały się w oczy i były zapamiętywane. Bywa i tak, że błędne formy są zapisywane z gwiazdką lub 
przekreślane, co ma pomóc w utrwaleniu, iż są one niepoprawne.

107  H. Komorowska, op. cit., s. 82.

108  Ibidem, s. 96; autorka polemizuje z niektórymi pracami zagranicznymi, które ignorują zjawisko błędu.
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jej nadmiernie dużej roli jest zbyt daleko idące, nie wyczerpuje zagadnienia 
błędów i trudności w przyswajaniu języka obcego (warto także stawiać pytanie 
o psychologiczne podstawy interferencji, które dla autorki są ważne)109. Hanna 
Komorowska pisze, że H.V. George obliczył, iż błędy interferencyjne stanowią 
mniej więcej jedną trzecią błędów popełnianych przez uczących się110. Wynika 
z tego, że muszą być i inne źródła błędów. W przyswajaniu języka dużą rolę 
odgrywają różne procesy, np.:

a) transfer językowy, czyli przenoszenie reguł języka ojczystego (interferencja);
b) transfer uczenia się, czyli przenoszenie w niewłaściwe miejsca takich 

form, które częściej były ćwiczone na lekcji i jako pierwsze nasuwają się 
uczniowi;

c) strategia opanowywania języka obcego, czyli tendencja uczących się do 
wprowadzania daleko idących uproszczeń w obcojęzycznym systemie ję-
zykowym (np. niechęć do rozważania problemu rodzajników, czego skut-
kiem jest ich opuszczanie);

d) strategia komunikowania się w języku obcym, czyli opuszczanie przez 
uczącego się konstrukcji pasujących do danego kontekstu, lecz zbyt trud-
nych;

e) nadmierna generalizacja materiału językowego języka obcego, czyli sto-
sowanie poznanych już reguł obcojęzycznych w sytuacjach, w których 
nie powinny one zostać użyte.

Każdy z wymienionych procesów może być źródłem błędu, dlatego w języku 
uczącego się (języku pośrednim, interjęzyku) wyróżnia się:

a) błędy wynikające z wybranego przez ucznia sposobu opanowywania 
języka obcego;

b) błędy wynikające z wybranego przez nauczyciela sposobu nauczania;
c) błędy wynikające z obranego przez ucznia sposobu porozumiewania się 

w języku obcym;
d) błędy interferencji języka ojczystego;

109  Zob. ibidem, s. 96–97, 102–103, 116.

110  Ibidem, s. 98.
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e) błędy interferencji języka obcego, a ściślej: jego uprzednio poznanych 
struktur111.

    Autorka jest zdania, że badania ukierunkowane na analizę błędów są ważne 
i potrzebne, ale w większości przypadków mogą być traktowane jako sugestie, 
a nie podstawa twierdzeń o przebiegu procesu uczenia się. Nie ma nigdy pew-
ności, czy błędy badanych są reprezentatywne. Trzeba by stworzyć kryteria (ty-
pologiczne, statystyczne) doboru badanych i stosować metodologiczne wymogi 
reprezentatywności. 

Glottodydaktykom prowadzącym analizy lapsologiczne jest niezmier-
nie trudno ustalić przyczyny pojawiania się błędów oraz zaszeregować 
błąd do określonej grupy i określić źródło jego występowania. W tym 
celu należałoby dysponować wiedzą o wszystkich najważniejszych czyn-
nikach wpływających na wyniki nauczania, np. o przygotowaniu języ-
kowym i metodycznym nauczycieli, sposobie prowadzenia przez nich 
ćwiczeń językowych, o indywidualnych charakterystykach ucznia, 
takich jak motywacja, postawy, organizacja pracy własnej czy też 
pewne zmienne środowiskowe. Od tych wszystkich czynników zale-
ży bowiem liczba i charakter popełnianych przez ucznia błędów. Jest 
całkowicie prawdopodobne, że przy innych cechach nauczyciela, innych 
metodach nauczania czy innych cechach samego ucznia – analizy wyka-
zywałyby także innego rodzaju błędy112.

2.4. Aleksander Szulc 

Aleksander Szulc pisze o dwóch koncepcjach błędu językowego113. Według 
pierwszej z nich błąd językowy jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym 
opanowywaniu języka obcego. Fenomen ten jest nie do przewidzenia i dlatego 
bezcelowe są wysiłki prognozowania błędów i przeciwdziałania im. Druga 

111  Ibidem, s. 99–100 i nast.

112  Ibidem, s. 101.

113  A. Szulc, Błąd językowy a dydaktyka języka obcego, „Języki Obce w Szkole” 1982, z. 5, s. 260 i nast.
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teoria mówi, że błąd jest całkowicie przewidywalny i dlatego można i trzeba 
go prognozować. Obie te skrajne hipotezy mają wady. Mankamentem pierw-
szej hipotezy jest, według autora, wykluczenie prognozowania, drugiej zaś 
– twierdzenie, że wszystkie błędy dadzą się przewidzieć. Aleksander Szulc 
przyjmuje tezę, że błąd językowy nie jest ani całkowicie przewidywalny, ani 
też całkowicie przypadkowy, dlatego proponuje wprowadzić zasadnicze roz-
różnienie między typem błędu wynikającym z determinowanej pozajęzykowo 
przypadkowości a prawdopodobieństwem popełnienia błędu, wynikającym z analizy 
kontrastywnej języka wyjściowego i docelowego. 

Na tym tle uzasadniona wydaje się próba ustalenia typu błędu języko-
wego na podstawie określonego modelu funkcjonowania kodu językowego 
i wyciągnięcia konkretnych wniosków m.in. w odniesieniu do prawdopo-
dobieństwa wystąpienia błędu w określonym podsystemie języka, w za-
leżności od osiągniętego przez ucznia stopnia kompetencji językowej114.

 Autor rozróżnia odchylenia od normy (redundantne, jeśli idzie o system 
języka) i odchylenia od systemu języka (funkcjonalne, przebudowujące dany 
system językowy, wprowadzające konkretne zaburzenia w komunikacji języ-
kowej). Uczeń może dokonać odstępstwa od gramatyczności (błąd systemo-
wy) lub od akceptabilności (odchylenie od normy). Tu powstaje pytanie, 
w jaki sposób dochodzi do tych odchyleń, co je powoduje115.

Przejęzyczeń autor nie zalicza do błędów sensu stricto. Źródłami błędów są 
interferencja wewnątrzjęzykowa (kontaminacja struktur języka ojczystego) 
oraz interferencja międzyjęzykowa (kontaminacja struktur języka ojczyste-
go i języka obcego)116. Im bardziej język wyjściowy i język docelowy są spo-
krewnione, tym więcej subsystemów języka może ulec interferencji.

114  Ibidem, s. 260.

115  Ibidem; autor przyznaje, że to pytanie dla psychologa, który jednak nie może na nie odpowiedzieć bez 
znajomości funkcjonowania kodu językowego. 

116 Interferencja międzyjęzykowa może też być pośrednia: jeden język obcy oddziałuje na drugi, zwłaszcza 
gdy są spokrewnione, np. ang. I have + imiesł. cz. przeszł. (tzw. Present Perfect), które jest równo-
kształtne z konstrukcją niemiecką: ang. I have seen – niem. Ich habe gesehen. Jednak użycie syntagma-
tyczne jest już inne w obu językach – niem. Ich habe ihn gestern gesehen odpowiada ang. I saw him 
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Autor wyróżnia także błędy pozakodowe, niedające się przewidzieć wy-
łącznie w oparciu o znajomość danego kodu językowego. Błędy takie pole-
gają na nieadekwatnym do danej sytuacji użyciu form językowych, które w 
innym kontekście zostałyby uznane za poprawne117. Są to błędy ekspresyjne, 
czyli stylistyczne (np. niem. abkratzen – ‘wykitować’, zamiast niem. ster-
ben – ‘umrzeć’), i błędy glottopragmatyczne, polegające na nieadekwatnym 
do sytuacji wyborze poprawnej skądinąd wypowiedzi językowej. Takie błędy 
mogą prowadzić do poważnych zaburzeń komunikacyjnych, tym większych, 
im bardziej zaawansowany językowo jest mówiący118 (np. niem. *ich hőre 
zamiast podania nazwiska po podniesieniu słuchawki telefonicznej119). 
Aleksander Szulc zalicza te błędy do interakcyjnych sensu stricto, bo po-
legają na użyciu poprawnych form językowych w niewłaściwej sytuacji. 
Takie błędy interakcyjne (pozakodowe) to wyłącznie efekt odchylenia od 
normy społecznej, inaczej niż błędy systemowe (kodowe), które są odchy-
leniem od systemu lub normy. Odchylenie od normy może w konkretnej 
sytuacji spowodować większe zaburzenie w komunikacji językowej niż 
błąd systemowy (gramatyczny)120. Błędy interakcyjne mogą występować 
mimo dobrej znajomości języka, bo zależą nie tylko od znajomości kodu 
językowego, lecz także od stopnia adaptacji społecznej użytkownika języ-
ka obcego do środowiska posługującego się tym językiem. Są stosunkowo 
najtrudniejsze do usunięcia zwłaszcza w wypadku nauczania języka poza 
środowiskiem obcojęzycznym121.

yesterday, a nie *I have seen him yesterday). Interferencja międzyjęzykowa może być źródłem licznych 
błędów. Ibidem, s. 262.

117  Ibidem, s. 265.

118  Ibidem, s. 263.

119 Tego typu błędy działają w obie strony: „Niemiec rozmawiający z Polakiem użyje nieraz formy adresatywnej 
zawierającej nazwisko (panie Kowalski), co z punktu widzenia polskiej normy komunikacyjnej jest niesto-
sowne – choć językowo poprawne. Polak w takiej sytuacji zwróci się do partnera komunikacji za pomocą 
formy proszę pana […]”; zob. M. Marcjanik, O niestosowności komunikacyjnej na materiale językowych 
zachowań grzecznościowych [w:] Błąd językowy w perspektywie…, op. cit., s. 151.

120 A. Szulc, op. cit., s. 265.

121 Ibidem, s. 266.
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Przy interferencji międzyjęzykowej ważne jest psychologiczne dążenie do 
równokształtności (izomorfii) reguł języka wyjściowego i języka docelowe-
go, co w oparciu o fałszywą hipergeneralizację może się przemienić w dąże-
nie do różnokształtności (heteromorfii), np. gdy Polak mówiący po rosyjsku 
często niepoprawnie akcentuje wyrazy mające to samo miejsce akcentu w obu 
językach. Czyni to na podstawie hipergeneralizacji reguły, że wyrazy rosyj-
skie mają akcent inny niż odpowiednie wyrazy polskie122. 

Głównym przedmiotem zainteresowania glottodydaktyki (zwłaszcza jeśli 
chodzi o przygotowywanie materiałów dydaktycznych) powinien być aspekt 
błędu językowego. Akcent powinien być położony na kwestie językoznaw-
cze, co nie wyklucza współpracy psychologów, psycholingwistów w bada-
niach nad procesem przyswajania języka obcego123. Autor ostrożnie jednak 
podchodzi do prognozowania. Wszystkich błędów nie da się przewidzieć, bo 
czynniki zewnętrzne, jak: uzdolnienia, motywacja, częstotliwość powtórzeń, 
metoda nauczania, mogą być przyczyną różnic indywidualnych, wymykają-
cych się wszelkim próbom prognozowania124.

2.5. Grażyna Balkowska 

Grażyna Balkowska także podziela pogląd125, że większość błędów po-
pełnianych przez cudzoziemców jest wynikiem interferencji126. Ma jednak 
świadomość, że przyczyny tych błędów mogą tkwić również w przyjętych 
sposobach i technikach uczenia się i nauczania127. Stoi ponadto na stanowi-
sku, że poznanie najczęściej popełnianych błędów i określenie ich podłoża 

122 Ibidem, s. 265–266.

123 Ibidem, s. 266.

124 Ibidem, s. 259; podobny sceptycyzm – tylko wobec badań lapsologicznych – przejawiała H. Komorowska.

125 G. Balkowska, Zagadnienia interferencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Poradnik Języko-
wy” 1986, z. 8, s. 549 i nast.

126 Autorka powołuje się na pracę J.A. Czochralskiego, O interferencji językowej [w:] Polska myśl glottodydaktyczna 
1945–1975. Wybór artykułów z zakresu glottodydaktyki ogólnej, red. F. Grucza, Warszawa 1979, s. 535.

127 Autorka odwołuje się także do pracy H. Komorowskiej, op. cit., s. 96 i nast.
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przyczyni się do lepszej organizacji procesu dydaktycznego i skuteczniej-
szego nauczania128.

Stała obserwacja błędów popełnianych przez studentów, pobudzanie 
ich do samodzielnego formułowania wniosków gramatycznych i wza-
jemnego korygowania wypowiedzi to tylko doraźne rozwiązania, jakie 
można stosować w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Aby opra-
cować program i podręcznik do nauczania języka polskiego jako obcego, 
niezbędne jest podjęcie systematycznych badań lapsologicznych i kon-
trastywnych129.

Autorka uważa, że tylko tak można rzeczywiście uwzględnić potrzeby cu-
dzoziemców uczących się języka polskiego.

2.6. Bożydar L.J. Kaczmarek 

Bożydar L.J. Kaczmarek przypomina130, że dziecko próbujące opanować język 
ojczysty popełnia wiele błędów, i to nie tylko w strukturze wypowiedzi, lecz 
także w wymowie. Terminem dyslalia fizjologiczna określa się przejściowy i na-
turalny charakter tego typu błędów. Niepoprawianie dziecka stymuluje je do 
dalszych prób, jeśli zaś rodzice każą mu ciągle powtarzać źle wypowiedziane 
wyrazy, może to doprowadzić do jego zamilknięcia, a nawet do poważnego 
opóźnienia rozwoju mowy131. 

Podobne efekty uzyskuje nieraz nauczyciel języka obcego zaciekle 
zwalczający błędy swoich podopiecznych. Wytwarza bowiem u ucznia 

128 G. Balkowska, op. cit., s. 549.

129 Ibidem, s. 554.

130 B.L.J. Kaczmarek, Psychospołeczne uwarunkowania trudności w opanowywaniu języka obcego [w:] Język, 
kultura – kompetencja kulturowa. Materiały z XIII Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Lingwistyki 
Stosowanej UW, Zaborów, 5–8 listopada 1987 r., red. F. Grucza, Warszawa 1992, s. 110–114.

131 Kilka lat wcześniej na podobną kwestię zwracała uwagę H. Komorowska, która stwierdzała, że błąd 
dziecka uznawany jest za naturalny, niezbędny etap prowadzący do opanowania języka. Dziecko nie 
spotyka się z negatywną oceną, jest zachęcane do mówienia; zob. H. Komorowska, op. cit., s. 82.
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przekonanie, iż [ten] nigdy nie opanuje danego języka w dostatecz-
nym stopniu132. 

Emocje, stres mogą przecież zaburzać wypowiedzi rodzimych użytkowników 
języka, a wpływają także na uczących się języka obcego, którzy często gorzej 
wypowiadają się na zajęciach niż na spotkaniach towarzyskich. Wynika to stąd, 
że uczący się wie, iż na zajęciach wykładowca zwraca uwagę na poprawność 
wypowiedzi, a w czasie rozmowy towarzyskiej ważniejsze są przekazywane tre-
ści133. Autor omawianego artykułu podkreśla, że ciągłe wytykanie uczniowi po-
pełnionych błędów wpływa na niego deprymująco i może całkiem zniechęcić 
do dalszej nauki mimo dużej motywacji134. Lęk przed ośmieszeniem paraliżuje 
dorosłego i przekłada się na gorsze wyniki w nauce. Dlatego tak ważne jest, 
by dać uczącemu się poczucie satysfakcji, wynikającej np. z poprawnego zbu-
dowania zdania, zrozumienia tekstu itp. Jest to podstawowe prawo uczenia się 
– prawo efektu135.

132 B.L.J. Kaczmarek, op. cit., s. 110.

133 Ibidem, s. 113. Inna kwestia to rozmowa dwóch native speakerów (np. Francuzów) i dwóch obcokrajowców 
rozmawiających w języku obcym (np. francuskim). W tym drugim przypadku rozmówcy mogą się czuć bar-
dziej rozluźnieni, gdyż wiedzą, że współrozmówca jest w podobnej sytuacji, tj. używa języka obcego. Popeł-
nianie błędów nie jest wówczas zatem aż tak stresujące, gdyż prawdopodobnie pojawiać się będą one także 
u współrozmówcy. Najważniejsza będzie komunikatywność, a popełniane błędy mogą być nawet podobne 
u obu rozmówców, co jednak nie musi zakłócić ich porozumienia. Z kolei Francuz przysłuchujący się 
takiej rozmowie może mieć problem z jej zrozumieniem. Inaczej bowien rozmawia się z native speakerem. 
Bardziej dobiera się słowa, zwraca uwagę na poprawność wypowiedzi. Można nawet czuć lęk przed taką 
rozmową, obawę przed byciem niezrozumianym z powodu popełniania błędów.

134 Ibidem, s. 114. Dlatego też nauczyciel nie powinien przerywać co chwila wypowiedzi ucznia, by popra-
wić wszystkie błędy. Znacznie lepiej jest dać uczniowi możliwość wypowiedzenia się, usłyszenia siebie 
mówiącego w języku obcym, a dopiero po wypowiedzi scharakteryzować najważniejsze lub najczęściej 
się pojawiające błędy. Zdarzają się jednak uczniowie (zwykle z silną motywacją lub podejściem per-
fekcjonistycznym), którzy chcą, by poprawiać im wszystkie błędy, są niezadowoleni, kiedy nauczyciel 
„puszcza” choćby najmniejsze nieścisłości. Zależy to więc od typu ucznia i nauczyciel powinien się 
starać delikatnie wybadać, jakie są oczekiwania uczniów i jak na nich wpływa omawianie błędów. 
Ważna jest także forma stosowana w takim omówieniu. Nauczyciel musi to robić w sposób przyjazny 
i z wyrozumiałością. Tylko wtedy można poczuć, że omawianie błędów ma służyć tylko temu, by się 
na nich uczyć. Nauczyciel zatem musi być w pewnym sensie dyplomatą i psychologiem, by dobrze 
rozeznać sytuację i zastosować odpowiednie środki. 

135 Ibidem.
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2.7. Krystyna Chomicz-Jung, Urszula Żydek-Bednarczuk 

Dla Krystyny Chomicz-Jung oraz Urszuli Żydek-Bednarczuk przy analizie 
błędów językowych ważne jest pojęcie normy glottodydaktycznej. Zagadnienie 
to zostało szeroko opisane w literaturze, tu zostanie podkreślona tylko jedna 
funkcja wspomnianej normy – norma glottodydaktyczna jako klucz do typo-
logii błędów. „Pozwala [ona] na zrelatywizowanie pojęcia błędu w zależności 
od przyrostu treści glottodydaktycznych oraz ich struktury”136. Powstaje nowe 
pojęcie – błąd glottodydaktyczny, uznawany za niezgodność z normą glottody-
daktyczną. Błędem takim jest 

tylko takie zachowanie językowe ucznia, którego ilościowe i jakościo-
we charakterystyki znajdują się poniżej normy glottodydaktycznej prze-
widzianej dla danego etapu (okresu) nauczania137.

 Norma glottodydaktyczna umożliwia opracowanie typologii błędów ade-
kwatnej do nauczania i przyswajanych treści. Błędy glottodydaktyczne dzielą 
się na: językowe, metajęzykowe, wykonawcze, komunikacyjne, socjolingwistycz-
ne i realioznawcze138.

Po raz kolejny także reprezentowany jest pogląd:

Błędy językowe popełniane przez studentów uczących się języka 
polskiego jako obcego mają swoje podłoże zarówno w braku 
wiedzy o systemie języka polskiego, jak i interferencji [...]139.

136  K. Chomicz-Jung, Norma glottodydaktyczna i jej rola w procesie glottodydaktycznym, „Przegląd Glot-
todydaktyczny” 1990, t. 11, s. 29.

137  Ibidem, s. 29.

138  Ibidem.

139  U. Żydek-Bednarczuk, Błędy językowe a zjawisko interferencji międzyjęzykowej, „Przegląd Glotto-
dydaktyczny” 1993, t. 12, s. 69.
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2.8. Ewa Lipińska

Ewa Lipińska wymienia następujące czynniki wpływające na przyswajanie 
języka docelowego przez uczących się:

a) wiek;
b) płeć;
c) motywacja;
d) środowisko (dom, szkoła);
e) wybrane cechy indywidualne (inteligencja, zdolności, ambicja, 

temperament)140.
Uwaga przesuwa się tu na czynniki ściśle pozajęzykowe, które wpływają na 

opanowywanie języka obcego, mają też zapewne wpływ na popełnianie lub 
niepopełnianie błędów przez uczących się. Do tej pory w literaturze przedmiotu 
tego typu czynniki były opisywane jako te, które mogą sprzyjać powstawaniu 
lub niepowstawaniu błędów, ale uznawano je za czynniki akcesoryjne, a nie 
źródła, choć – jak pisał Witold Cienkowski – błędy nie zostały odróżnione od 
czynników, które wywołują odchylenia od normy, ale nie są ich pierwotnymi 
przyczynami. 

2.9. Anna Dąbrowska, Małgorzata Pasieka

Artykułów na temat błędów językowych popełnianych przez uczących się 
różnych języków jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o błędy cudzoziemców uczą-
cych się języka polskiego jako obcego, to warte polecenia są prace m.in. Anny 
Dąbrowskiej i Małgorzaty Pasieki, zajmujących się tworzeniem korpusu błę-
dów popełnianych przez obcokrajowców. Na podstawie korpusu powstał arty-
kuł szczegółowo wyjaśniający błędy osób różnych narodowości uczących się 
języka polskiego141.

140  E. Lipińska, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków 2003, 
s. 49–76.

141 Zob. A. Dąbrowska, M. Pasieka, Odesyci, badawcy, lekkoatletyści. O błędach językowych studentów 
zaawansowanych [w:] Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawan-
sowanych [Język, kultura, społeczeństwo], red. J. Mazur, Lublin 2000, s. 97–109; A. Dąbrowska, Naj-
częstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego jako obcego [w:] Opisy-
wanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego, red. A. Seretna, W. Martyniuk, 
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Z kolei w artykule pt. Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka 
w sprawności czy niewłaściwa strategia?142 autorki dzielą się swoimi rozważa-
niami teoretycznymi na temat zagadnienia błędu, a następnie analizują konkret-
ne przykłady przedstawicieli trzech języków (angielski, niemiecki, rosyjski), 
uczących się języka polskiego jako obcego. Autorki wprowadzają także swoje 
sformułowania, które następnie rozszyfrowują. Niedostatek kompetencji jest 
to brak w kompetencji lingwistycznej (na poziomie fonetyki, fonologii, gra-
matyki, leksyki), kompetencji pragmalingwistycznej i glottopragmatycznej143. 
Kompetencja lingwistyczna to prawidłowe stosowanie reguł systemowych, 
normatywnych, uzualnych, kompetencja pragmalingwistyczna zaś to popraw-
ne użycie struktur językowych w zależności od sytuacji komunikacyjnej. 
Luka w sprawności jest przejawem niedostatku kompetencji. Nie musi się ona 
pojawić w wypowiedzi, gdyż czasem wynika ze stosowania strategii uników, 
gdy np. cudzoziemiec celowo unika odmiany liczebników144. Niewłaściwa 
strategia to strategia nauczania i uczenia się oraz strategia kształtowania wy-
powiedzi przez uczącego się. 

Autorki przytaczają różne postawy wobec błędów, uznawanych albo za zło, 
które koniecznie należy wyplenić (metoda audiolingwalna), albo za element 
procesu przyswajania języka wskazujący na postępy uczącego się (metoda ko-
gnitywna). Błędy mogą być trudne do przewidzenia lub – przeciwnie – bywają 
przewidywalne i dają się prognozować, wynikają z interferencji. Autorki 
podkreślają, że niezależnie od podejścia, trudne jest określenie przyczyn po-
wstawania błędów, gdyż mają one różnoraką naturę. Nie bez znaczenia są tu 
czynniki pozajęzykowe (brak koncentracji, zdenerwowanie, trema, nieśmia-
łość, stres, luki w pamięci, cechy charakterologiczne), czynniki fizyczne (zmę-
czenie czy choroba), okoliczności zewnętrzne (pośpiech) czy wreszcie bra-

E. Lipińska, Kraków 2004, s. 105–136; A. Dąbrowska, M. Pasieka, Nowa typologia błędów popełnia-
nych przez cudzoziemców w języku polskim [w:] Błąd językowy w perspektywie…, op. cit., s. 73–102.

142 A. Dąbrowska, M. Pasieka, Błąd językowy – niedostatek kompetencji, luka w sprawności czy niewła-
ściwa strategia? [w:] Sprawności przede wszystkim. Materiały z konferencji Sekcji Glottodydaktycznej 
Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego 
jako Obcego (Kraków, 18–19 marca 2005), red. A. Seretny, E. Lipińska, Kraków 2006, s. 15–35.

143  Ibidem, s. 15.

144  Ibidem, s. 15–16.
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ki w kompetencji lingwistycznej języka drugiego. Te wszystkie przyczyny 
mogą na siebie zachodzić w różnym stopniu145.

Autorki stawiają także pytanie o przyczyny braków w kompetencji uczącego 
się: „dlaczego ktoś czegoś nie wie?”. Wymieniają trzy główne czynniki:

1) słaba językowa kompetencja komunikacyjna uczącego się w jego języku 
ojczystym (np. ubogie słownictwo, słaba znajomość pragmatyki języko-
wej, proste struktury składniowe);

2) przyczyny natury psychicznej, do których zostały zaliczone m.in. leni-
stwo i ograniczone uzdolnienia do nauki języka obcego, a także bezmyśl-
ność uczącego się;

3) stosowanie błędnych dla danej osoby strategii uczenia się i nauczania, 
nieodpowiednich materiałów dydaktycznych, wprowadzanie słownictwa 
i struktur gramatycznych w nieodpowiedniej kolejności146.

Do tego należy dodać zbyt krótki czas uczenia się. Uczestnik kursu na pozio-
mie początkującym będzie miał większe braki w kompetencji niż osoba średnio 
zaawansowana czy zaawansowana.

Ważnym czynnikiem jest także podobieństwo strukturalne języka ojczyste-
go i języka drugiego. Im bardziej ich struktury są sobie bliższe, tym częściej 
pojawiają się błędy interferencji (można by dodać, że dotyczy to także błędów 
tłumaczeniowych): „im języki są bliżej ze sobą spokrewnione, tym wcześniej 
dochodzi między nimi do transferu negatywnego”147. Autorki przytaczają także 
pogląd mówiący, że aż 85 proc. wszystkich błędów ma charakter uniwersalny, 
tj. nie jest zależnych od języka ojczystego uczących się ani od metod ucze-
nia się i nauczania (G. Hyde). 

Jak twierdzą autorki, rosyjski i niemiecki to języki, które zostały najlepiej 
opisane w polskiej literaturze przedmiotu pod kątem popełniania przez ich 
użytkowników błędów w języku polskim jako obcym/drugim, na co wskazuje 

145  Ibidem, s. 16.

146  Ibidem, s. 17.

147  Ibidem, s. 19.
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liczba prac poświęconych tym językom. Co ciekawe, język angielski nie został-
pod tym kątem tak dobrze opracowany148.

Autorki stwierdzają we wnioskach – między innymi – że ustalenie przyczyn 
danego błędu językowego jest bardzo trudne, a nawet jeśli uda się określić 
prawdopodobną przyczynę, to nie ma całkowitej pewności, że jest to powód 
rzeczywisty. Za najsilniejszy mechanizm błędotwórczy została uznana 
interferencja zewnętrzna, gdyż jest możliwa w dużej liczbie przypadków, choć 
błędy powstają w wyniku działania kilku rodzajów przyczyn, które nie zawsze 
można dokładnie odtworzyć149. 

Niezwykle cenne jest przedstawienie prawdopodobnego mechanizmu po-
wstawania błędów popełnianych przez cudzoziemców w języku polskim w formie 
prekursorskiego schematu uwarunkowań tego typu błędów językowych150. 

2.10. Ryszard Jedliński 

Tekst Ryszarda Jedlińskiego to – jak określa sam autor – pierwsza próba 
rozpatrywania kwestii błędów językowych z perspektywy teorii relewancji, zako-
rzenionej w psychologii kognitywnej oraz w koncepcji komunikacji Herberta 
Paula Grice’a151.

Zachowanie nadawcy związane z użyciem błędnej wypowiedzi jest 
dla odbiorcy zachowaniem ostensywnym, tzn. czyni ono widoczną intencję 
odbiorcy, że chce on coś innego uczynić widocznym. Zachowanie osten-
sywne w samej swej istocie zawiera gwarancję relewancji (istotności). 
Bodziec ostensywny musi przykuwać uwagę odbiorcy i kierować ją 
na to, co nadawca świadomie, a czasami nieświadomie, chce zakomu-
nikować. Bodziec ostensywny może dotyczyć zarówno wartościowania 

148  Ibidem.

149  Ibidem, s. 30.

150 Zob. ibidem, s. 31.

151 Zob. R. Jedliński, Błąd językowy jako przypadek relewancji negatywnej w dyskursie szkolnym, „Anna-
les Academiae Paedagogicae Cracoviensis” 2008, nr 56, s. 159.
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pozytywnego, jak i negatywnego. Błąd i usterka będą traktowane jako 
antywartość, czyli wartość negatywna152.

Autor wyróżnia trzy etapy zależne od siebie w analizie błędów. Są to: roz-
poznanie, opis, objaśnienie153. Żeby analiza mogła mieć miejsce, musi na-
stąpić rozpoznanie błędu – przez nauczyciela lub kompetentnych uczniów. 
Samo objaśnienie błędu językowego autor uznaje za zagadnienie języko-
znawcze o charakterze inferencyjno-kodowym, którego istotą jest stwier-
dzenie, na czym polega odchylenie od normy językowej (jakie reguły zo-
stały naruszone, użyte błędnie, pominięte). Inny sposób polega na analizie 
błędu językowego w aspekcie psycholingwistycznym – tu ważne jest szuka-
nie przyczyn naruszenia lub pominięcia reguł przez uczącego się154.

Autor wspomina nie tylko o błędach, których definicję przytacza za Encyklo-
pedią językoznawstwa ogólnego, lecz także o przejęzyczeniu, które definiowa-
ne jest jako:

a) przypadkowa, doraźna deformacja wyrazu, niezamierzone odstępstwo 
od normy wymawianiowej, powstałe niezależnie od stopnia opanowania 
mowy;

b) pomyłka, doraźny błąd, który jest jednym z objawów zniekształceń syn-
tagmatycznych formy wyrazu – związku frazeologicznego, konstrukcji 
składniowej lub tekstowej.

Przejęzyczenie w odróżnieniu od błędu językowego, który jest zjawiskiem 
powtarzającym się, ma charakter doraźny, jednorazowy. Może być korygowane 
przez nadawcę dzięki zdobytej wiedzy oraz pod wpływem działania obwodów 
kontroli mowy, a więc kontroli słuchowej i kinestetycznej. Przejęzyczenie (pa-
rapraksja, parapraxis) bywa definiowane różnie. Według Słownika psychologii 
może to być pomyłka zazwyczaj obserwowana w mowie, na piśmie, przy nie-
groźnych wypadkach, lukach pamięci itp. Zygmunt Freud twierdził, że nie były 

152 Ibidem, s. 160.

153 Ibidem.

154 Autor powołuje się na pracę S.P. Cordera, Analiza błędu językowego [w:] Kurs edynburski języko-
znawstwa stosowanego, t. II, red. J.P.B. Allen, S.P. Corder, A. Davies, J. Rusiecki, Warszawa 1983, 
s. 116–131.
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to zwykłe niewinne zachowania, ale wynik działania podświadomych życzeń 
lub konfliktów, które często można wykorzystać do ujawnienia funkcjonowania 
nieświadomości u normalnego zdrowego człowieka (pomyłka freudowska)155.

Przejęzyczenia lub lapsusy w języku ojczystym są obecnie przedmiotem 
interesujących badań psycholingwistycznych i neurolingwistycznych, któ-
re dostarczają ważnych faktów wyjaśniających, jak się wypowiedzi planuje 
i jak się je realizuje. Skoro częstotliwość przejęzyczeń niewątpliwie zwięk-
sza się w warunkach napięcia (np. stresu lekcyjnego), niezdecydowania 
i zmęczenia, zakłada się, że podobne przejęzyczenia spotkamy u uczącego 
się drugiego języka. Odróżnienie takich przejęzyczeń i pomyłek od błędów, 
wynikających z niedoskonałej kompetencji w języku docelowym, nie za-
wsze okazuje się łatwe156.

Interpretacja wypowiedzi błędnie sformułowanej przez nadawcę nie zawsze 
bywa możliwa, ale często nauczyciel korygujący błąd (odbiorca wypowiedzi) 
wyciąga z danej przesłanki wniosek zakładany przez nadawcę. Jest to możli-
we dzięki hipotezie wspólnej wiedzy (ang. mutual knowledge hipothesis, sha-
red knowledge hipothesis), stanowiącej kontekst, w którym przetwarzany jest 
zbiór przesłanek. Wspomniany kontekst traktowany jest jako konstrukt psy-
chologiczny, na który składa się pewien zbiór założeń o rzeczywistości (ang. 
assumption), automatycznie kształtowany przez uczestników procesu komu-
nikacji. Udowodnienie tezy o wspólnej wiedzy jako gwarancji komunikacji 
jest jednak bardzo trudne, jeśli w ogóle możliwe157. W warunkach szkolnych 
nauczyciel może zadawać uczniowi pytania, by ustalić, co ten miał na myśli, 
a następnie wyjaśnić istotę błędu i wdrożyć ćwiczenia utrwalające. Ustala się 
więc różnice między wypowiedzią zrealizowaną a jej prawdopodobną lub 
autorytatywną rekonstrukcją. 

155 A.S. Reber, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, red. I. Kurcz, K. Skarżyńska, 
Warszawa 2002, s. 487.

156  R. Jedliński, op. cit., s. 162; autor powołuje się znów na pracę Cordera.

157 Ibidem, s.165–166; por. też: E. Artowicz, Reprezentacja wiedzy w systemie informacyjno-wyszukiwaw-
czym, Warszawa 1997.
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Opis błędu jest przede wszystkim procesem porównawczym, przy 
czym porównujemy oryginalną wypowiedź błędną, która ujawniła się 
w czasie lekcji, z wypowiedzią zrekonstruowaną poprawnie przez na-
uczyciela lub kompetentnych uczniów. Celem badań jest wyjaśnie-
nie błędu w kategoriach językoznawczych (inferencyjno-kodowych) 
i psychologicznych, tak aby pomóc we właściwej interpretacji przed-
stawianej kwestii158.

Pojedyncze wystąpienie błędu nie daje podstawy do stwierdzenia, czy w reje-
strze ucznia jest to zjawisko regularne, czy po prostu tylko pomyłka, przejęzy-
czenie, efekt zgadywania. Dopiero gdy dany błąd występuje regularnie, można 
mówić o regułach, którymi uczeń zdaje się kierować. „Tylko błędy występują-
ce systematycznie można brać pod uwagę przy układaniu programów kursów 
zwykłych i korekcyjnych”159.

Językoznawstwo opisuje błędy, ich objaśnianiem natomiast zajmuje się psycho-
lingwistyka, która próbuje rozwiązać problem, dlaczego i jak błędy powstają.

Jak widać, istnieje wiele propozycji, jak nazywać błędy, jak je badać i klasy-
fikować. Są też różne teorie dotyczące źródeł błędów, ich prognozowania, prze-
ciwdziałania im i – co chyba najważniejsze – wykorzystywania ich w procesie 
dydaktycznym.

158 R. Jedliński, op. cit., s. 168.

159 Ibidem; o tym wspominała już choćby H. Komorowska w latach 80. XX w.
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3. Słownikowe definicje błędu językowego

Warto prześledzić, jak przedstawiają się definicje słownikowe błędu 
językowego.

A. Encyklopedia wiedzy o języku polskim (1978), Encyklopedia języka pol-
skiego (1999)

Błąd językowy to nieświadome odstępstwo od współczesnej normy 
językowej, usankcjonowanej zwyczajem językowym i poczuciem języ-
kowym środowisk uznanych społecznie za użytkowników kulturalnej 
odmiany danego jęz. narodowego. [...] Ponieważ język musi się stale roz-
wijać, a tym samym zmieniać, nie można wszystkich innowacji pojawia-
jących się w mowie i na piśmie uważać za błędy. Błąd zatem można trak-
tować jako innowację funkcjonalnie nie uzasadnioną. Przyczyną błędu 
językowego jest brak troski o to, jak się mówi i pisze, oraz niedostateczna 
znajomość języka, a ściślej – jego kulturalnej odmiany ogólnej. Nikt bowiem 
nie zna całości języka z doświadczenia własnej mowy. Jest ono zawsze czę-
ściowe i jednostronne. Rozstrzygnąć, czy dany twór językowy jest błędem, 
pomagają teoretycznie kryteria poprawności środków językowych, praktycz-
nie zaś – zwłaszcza niejęzykoznawcom – poradniki językowe160.

B. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego (2003)

„Błąd językowy. Element tekstu w danym języku nie mieszczący się 
w normie tego języka. Błąd językowy może niekiedy naruszać podstawowe 
zasady narzucane jej przez system. Jest wówczas oznaką niedostatecznego 
opanowania języka już to przez cudzoziemca, już to przez osobę niewystar-
czająco wykształconą (w wypadku pisanej wersji języka narodowego). U ro-
dzimych użytkowników języka błąd powstaje często w wyniku rozszerzone-
go zastosowania mechanizmów działających w systemie języka. Pojawia się 

160 Definicja Walerego Pisarka, Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, M. Kucała, Wrocław 
1999, s. 37 (definicja została przytoczona w wersji skróconej). Ta sama definicja widnieje także w Encyklo-
pedii wiedzy o języku polskim, red. S. Urbańczyk, Wrocław 1978, s. 34.
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wtedy forma nie aprobowana przez normę i – z punktu widzenia oceniające-
go ją z zewnątrz (nie uczestniczącego w akcie komunikacyjnym, do którego 
została wprowadzona) – zbędna. W tym wypadku błąd językowy może być 
traktowany jako innowacja nie uzasadniona funkcjonalnie. Błędy językowe 
powstają również często pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak 
zmęczenie, zdenerwowanie161.

C. Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN (2004) oraz Encyklopedia 
szkolna WSiP. Nauka o języku (2006)

Błąd językowy, innowacja językowa w tekście albo systemie języka, 
którą trudno uzasadnić, gdyż nie wyraża nowych treści, nie przekazuje 
w nowy sposób ekspresji, nie usprawnia porozumiewania się itd. [...] 
Jako odstępstwo od dotychczasowych zwyczajów i przyjętych norm 
językowych, zarówno poziomu normy wzorcowej, jak i normy użytko-
wej, błąd razi osoby świadomie posługujące się językiem. Wszystkie 
błędy językowe można podzielić na takie, które są związane z zapisem 
tekstu, i takie, które dotyczą ogólnie użycia elementów językowych. Te 
pierwsze to błędy zewnętrznojęzykowe: ortograficzne i interpunkcyjne. 
Nie naruszają one zasad rządzących użyciem języka, choć często są ści-
śle z nimi związane [...]. Błędy wewnątrzjęzykowe powodują narusze-
nie normy w pewnym zakresie używania języka. Zazwyczaj wyróżnia 
się błędy gramatyczne (fleksyjne i składniowe), błędy leksykalne, fraze-
ologiczne, słowotwórcze, błędy fonetyczne (wymowy i akcentowania) 
oraz błędy stylistyczne. 

Innym kryterium podziału błędów językowych jest to, w jakim stopniu 
naruszają normę językową. Z tego powodu wyróżnia się błędy rażące, 
pospolite i usterki językowe. Popełnienie błędu rażącego powoduje za-
kłócenie podstawowej, komunikatywnej funkcji przekazu językowego. 
Tekst z takim błędem albo jest niezrozumiały dla odbiorcy, albo przeka-
zuje mu informacje niezgodne z intencją nadawcy, co w obu wypadkach 
prowadzi do nieporozumień. [...] Błędy pospolite nie powodują na ogół 

161 Definicja Zygmunta Saloniego, Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław 
2003, s. 77.
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nieporozumień, jednakże narażają tego, kto je popełnia, na negatywną 
ocenę słuchacza (czytelnika). [...] Usterki językowe naruszają normę 
tylko w niewielkim zakresie. [...] 

Błąd językowy jest wynikiem czynności niezamierzonej, jest nieświa-
domy; poznanie norm językowych zmniejsza możliwość popełniania 
błędów. Od błędów językowych należy odróżnić celowe odstępstwa od 
norm językowych, umotywowane zamiarem artystycznym autora lub 
robione w celach zabawowych [...]. 

Ewolucja normy językowej, pozostającej pod stałym naciskiem zwy-
czaju językowego, powoduje, że pewne formy językowe, które były 
błędami (nie mieściły się w normie), z czasem mogą zostać uznane za 
dopuszczalne, a wreszcie za równoprawne162.

Jak widać, powyższe definicje dotyczą rodzimych użytkowników języka pol-
skiego. Autorzy nie uwzględniają w swoich definicjach wielu innych aspektów. 
Brakuje pojęcia błędu glottodydaktycznego oraz normy glottodydaktycznej. 
Tylko jedna definicja (Zygmunta Saloniego) wspomina o obcokrajowcach. 
Autorzy definicji nie uwzględnili także błędów tłumaczeniowych. 

4. Prace analityczne

Teoria błędów językowych ma oczywiście swoje odzwierciedlenie w prakty-
ce. Wielu przecież praktyków spotyka się w pracy z konkretnymi konsekwen-
cjami błędów swoich słuchaczy. Zagadnienie lapsologii glottodydaktycznej 
było i jest szeroko opisywane. Ogromna część prac została wymienio-
na w publikacji pt. Studium języka polskiego dla cudzoziemców Uniwersytetu 
Łódzkiego w latach 1952–2002163. Interesujące artykuły na ten temat można 
także znaleźć w tomie pt. Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. 

162 Definicja Andrzeja Markowskiego, Encyklopedia szkolna WSiP. Nauka o języku, red. A. Markowski, 
Warszawa 2006, s. 33–34 (definicję podano w skrócie, gdyż jest dość długa); zob. także obszerną defi-
nicję w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny…, op. cit., s. 1553–1555.

163 D. Wielkiewicz-Jałmużna, Studium języka polskiego dla cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego 
w latach 1952–2002, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 
2008, t. 15, s. 94–96, 102–106.
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Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”164. Z bardzo 
różnych perspektyw badawczych (m.in. filozofia, muzykologia, psycholingwisty-
ka, komunikacja międzykulturowa, neurolingwistyka, glottodydaktyka, języko-
znawstwo ogólne) prezentowane jest zagadnienie błędu w książce pt. Błąd języko-
wy w perspektywie komunikacyjnej wydanej w Katowicach w 2008 r.165. Cenny jest 
także artykuł dotyczący poprawiania błędów w wypowiedziach pt. Tak się 
nie mówi – o poprawianiu błędów w wypowiedziach ustnych166.

Warto wspomnieć o publikacjach, w których jest omawiany wpływ języka 
białoruskiego na popełnianie błędów w języku polskim. W latach 30. XX w. ukazał się 
artykuł pt. Spostrzeżenia nad błędami językowymi młodzieży szkolnej w Słonimie167. 
Słonim to miejscowość, która w latach 1921–1939 przynależała do województwa 
nowogródzkiego II Rzeczypospolitej, a dziś znajduje się w obwodzie grodzieńskim 
na Białorusi. W 1978 roku ukazał się artykuł pt. Problemy językowe w szkołach 
podstawowych na terenach zamieszkałych przez ludność polską i białoruską168. 
Nawiązuje on w dużej mierze do badań Jerzego Kuźmiuka, przedstawia podobne 
przykłady, z których część charakterystyczna jest także dla Białorusinów uczących 
się języka polskiego. W latach 70. i 80. ukazywały się publikacje wspomnianego 
już Jerzego Kuźmiuka: Супрацоўніцтва паланіста з настаўнікам беларускай 
мовы169, Wpływy białoruskie w języku polskim uczniów klas V–VIII we wschodniej 
części Białostocczyzny170 oraz trzecia, większa publikacja (nawiązująca 

164  Wrocławska dyskusja…, op. cit.

165 Błąd językowy w perspektywie..., op. cit.

166 M. Grys, W. Zehetbauer, L. Madelska, Tak się nie mówi – o poprawianiu błędów w wypowiedziach 
ustnych [w:] Edukacja międzykulturowa..., op. cit., s. 185–196.

167 J. Sykulski, Spostrzeżenia nad błędami językowymi młodzieży szkolnej w Słonimie, „Poradnik Języko-
wy” 1935/36, s. 9–11.

168 K. Cukrowska, Problemy językowe w szkołach podstawowych na terenach zamieszkałych przez ludność 
polską i białoruską, „Polonistyka” 1978, nr 2, s. 112–114.

169 Ю. Кузьмюк, Супрацоўніцтва паланіста з настаўнікам беларускай мовы, „Ніва” 1971, № 
43, s. 4–5.

170 J. Kuźmiuk, Wpływy białoruskie w języku polskim uczniów klas V–VIII we wschodniej części Białostoc-
czyzny [w:] Kultura językowa uczniów i inne zagadnienia z zakresu poprawności językowej. Materiały 
z sesji IKNiBO, Koszalin 1978, s. 235–250.
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do wcześniejszych) z 1982 r. pt. Regionalizmy językowe uczniów szkół 
podstawowych Białostocczyzny. Zagadnienia metodyczne171, dotycząca obszaru 
wschodniej Polski, gdzie zamieszkuje spora mniejszość białoruska używająca 
języka białoruskiego. Autor prowadził badania w 73 szkołach z dodatkową 
nauką języka białoruskiego, w których uczyło się wielu uczniów posługujących 
się na co dzień gwarą białoruską lub przejściową białorusko-ukraińską172. 
Przez regionalizmy językowe autor rozumie białorutenizmy i ukrainizmy 
występujące w gwarze miejscowej, czyli także w wypowiedziach badanych 
uczniów, mające wpływ na popełnianie przez nich błędów w polszczyźnie 
w wyniku interferencji językowej173. Wiele zagadnień analizowanych przez 
autora jest podobnych do kwestii odnotowanych także w niniejszej książce, 
choć dotyczy gwar, a nie białoruskiego języka literackiego. Rozprawa 
J. Kuźmiuka zawiera m.in. przykłady ćwiczeń, przykładowe konspekty lekcji 
oraz cenne wskazówki metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, zaleca 
także współpracę nauczyciela polonisty z nauczycielami innych języków, 
w tym języka białoruskiego. Najlepiej zaś, by nauczyciel znał oba języki i stale 
do nich nawiązywał, stosując metodę porównawczą174.

W tym wypadku wskazane będzie stałe nawiązywanie przy naucza-
niu gramatyki języka polskiego do wiadomości z gramatyki języka 
białoruskiego metodą porównawczą, a także zestawianie podobieństw, 
zwłaszcza różnic w analogicznych kategoriach językowych polskich 
i białoruskich175.

Autor postuluje, by nauczyciel polonista znał choćby w stopniu dostatecznym 
także język białoruski, co pomogłoby w eliminowaniu błędów uczniów 

171 Idem, Regionalizmy językowe uczniów szkół podstawowych Białostocczyzny. Zagadnienia metodyczne, 
Białystok 1982. 

172  Ibidem, s. 5.

173  Ibidem, s. 7; zob. też: B. Bartnicka, op. cit., s. 337.

174  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 35–36.

175  Ibidem, s. 36.
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i w nauce polskiego języka literackiego176. Pojawienie się błędów należy, we-
dług Jerzego Kuźmiuka, traktować jako wskazówkę: 

Pojawienie się błędów lub wątpliwości u uczniów będzie dla nauczy-
ciela sygnałem, że na te formy należy zwrócić szczególną uwagę, tzn. 
trzeba je wyjaśnić i utrwalić177.

Nowsze prace poświęcone są Polakom ze Wschodu czy środowiskom polo-
nijnym w krajach byłego ZSRR. Znane są publikacje pod redakcją Jana Mazu-
ra, np. Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce178, Kształcenie sprawności 
komunikacyjnej Polaków ze Wschodu179, Merytoryczne kształcenie Polaków 
ze Wschodu180 czy Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu181, 
zawierające artykuły poświęcone lapsologii, np. Błędy językowe charaktery-
styczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu182. Wpływy języka rosyjskiego anali-
zuje też Barbara Krucka w swych licznych pracach (wspomina też krótko o języku 
białoruskim), np. w rozprawie Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii 
a zjawiska interferencji: na podstawie języka polskich studentów ze Wschodu183 czy 
w artykułach: Konfrontatywne nauczanie języka polskiego w grupach Polonii ze 
Wschodu184 oraz Błędy frazeologiczne w języku Polonii ze Wschodu185. Nową 

176  Ibidem, s. 36–37.

177  Ibidem, s. 63.

178 Kształcenie rodaków ze Wschodu w Polsce (1989–1995), red. J. Mazur, Lublin 1996.

179 Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu, red. idem, Lublin 1995.

180 Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu, red. idem, Lublin 1994.

181 Metodyka kształcenia językowego Polaków ze Wschodu, red. idem, Lub lin 1993.

182 M. Górecki, M. Stawska, Błędy językowe charakterystyczne dla młodzieży polskiej ze Wschodu 
[w:] Metodyka kształcenia językowego…, op. cit., s. 49–55.

183 B. Krucka, Kontrasty polsko-rosyjskie w zakresie morfologii a zjawiska interferencji: na podstawie 
języka polskich studentów ze Wschodu, Łask – Warszawa 2006.

184 B. Krucka, Konfrontatywne nauczanie…, op. cit., s. 137–144.

185 Eadem, Błędy frazeologiczne w języku Polonii ze Wschodu [w:] Język polski w kraju i za granicą, 
t. I, red. B. Janowska, J. Porayski-Pomsta, Warszawa 1997, s. 62–71.
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rzeczywistość potomków Polaków ze Wschodu charakteryzuje Radosław Bu-
dzyński w artykule pt. Edukacja polonistyczna uczniów z krajów byłego ZSRR 
w polskiej szkole186.

Obszernym opracowaniem służącym lektorom pracującym z Polakami ze 
Wschodu jest książka pt. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla na-
uczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie187. Publikacja ta omawia 
wpływy wschodniosłowiańskie w języku polskim Polaków ze Wschodu (por. 
rozdział Trudne miejsca polszczyzny. Typowe błędy popełniane przez uczniów 
mówiących językami wschodniosłowiańskimi) głównie z perspektywy języka 
rosyjskiego188, ale – co nie jest takie częste – wspominane są (siłą rzeczy w uproszczo-
nej formie) także języki: ukraiński i białoruski. W książce tej można znaleźć 
również obszerny spis bibliograficzny różnorakich pomocy dydaktycznych do-
tyczących języka polskiego jako obcego189 oraz propozycję ćwiczeń służących 
korygowaniu najczęstszych błędów (każdy lektor może sam opracowywać po-
dobne ćwiczenia lub wspomagać się gotowymi materiałami czy propozycjami 
opisywanymi także w artykułach naukowych190). Omawiany poradnik nawiązu-
je do wcześniejszych tego typu publikacji, w tym do książki pt. Uczymy polskie-
go na Wschodzie191, która również przedstawia najczęstsze trudności, z jakimi 
spotykają się słuchacze w krajach byłego ZSRR, i podsuwa lektorom konkretne 
rozwiązania metodyczne. Jest to pozycja godna polecenia wszystkim, których 
interesuje wpływ języka rosyjskiego na przyswojenie języka polskiego.

Szerokie pojęcie Wschodu bywa niekiedy zawężane do konkretnego 
kraju (np. Białoruś, Kazachstan, Rosja, Ukraina) czy określonej grupy osób. Tutaj 

186 R. Budzyński, Edukacja polonistyczna uczniów z krajów byłego ZSRR w polskiej szkole, „Języki Obce 
w Szkole” 2014, nr 1, s. 103–108.

187 A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka 
polskiego jako obcego na Wschodzie, Warszawa 2010.

188 Ibidem, s. 9.

189 Ibidem, s. 49–58.

190 Np. B. Krucka, Propozycja ćwiczeń przeciwdziałających interferencji języka rosyjskiego (na pod-
stawie struktur składniowych oznaczających przyczynę), „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie 
Polonistyczne Cudzoziemców” 1998, t. 10, s. 337–345.

191 M. Foland-Kugler, Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny, Warszawa 1998.
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zwracamy uwagę głównie na Białoruś. I tak, w artykule pt. O języku Polaków 
na Białorusi192 zostały na przykładach omówione wpływy wschodniosło-
wiańskie widoczne w języku polskim Polaków z Białorusi. Przeanalizowano 
fonetykę (m.in. akanie), fonologię, prozodię, słowotwórstwo, fleksję, składnię, słow-
nictwo i frazeologię. Istnieją też prace poświęcone określonemu terenowi Biało-
rusi, np. Polszczyzna Polaków współczesnej Grodzieńszczyzny193 czy Trudności 
młodzieży grodzieńskiej w przyswajaniu rodzaju gramatycznego niektórych rze-
czowników polskich194. Tatiana Biełocka – co jest niezwykle cenne – pokazuje 
także błędy w polszczyźnie spowodowane interferencją z języka białoruskiego, 
a nie tylko rosyjskiego. 

W większości prac przeważa pogląd, że uczenie Polaków na Wschodzie 
jest właściwie tym samym co uczenie nie-Polaków, a więc jest to język 
polski jako obcy. Innymi słowy, Polaka z Białorusi traktuje się tak samo 
jak Białorusina. W związku z tym stosuje się takie same metody i materiały 
jak dla obcokrajowców195. Prac poświęconych Białorusinom (nie-Polakom) 
uczącym się języka polskiego jest (przynajmniej w Polsce) mniej. Niektóre 
błędy studentów Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego omawiane są 
w artykułach: Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów196, 
Projekt dystrybutywnego słownika polsko-białoruskiego197. Niestety w artykule 
Najczęstsze błędy popełniane przez cudzoziemców uczących się języka polskiego 
jako obcego198 brakuje przykładów białoruskich (choć są ukraińskie i rosyjskie, 
a także wspomnianych zostało wiele innych języków: czeski, słowacki, 

192 E. Rudnicka-Fira, A. Skudrzykowa, O języku Polaków na Białorusi [w:] Najnowsze dzieje polszczyzny. 
Język polski poza granicami kraju, red. S. Dubisz, Opole 1997, s. 79–91.

193 E. Breza, Polszczyzna Polaków współczesnej Grodzieńszczyzny, „Język Polski” 1995, nr 3, s. 161–166.

194 T. Biełocka, Trudności młodzieży grodzieńskiej w przyswajaniu rodzaju gramatycznego niektórych rze-
czowników polskich [w:] Język polski w kraju…, op. cit., t. II, s. 24–30.

195 Podobne poglądy panują już od dawna, zob. Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych, 
red. K. Krakowiak, J. Mańdziuk, Lublin 1980; por. A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, op. cit., s. 7.

196 O. Guszczewa, op. cit., s. 103–110.

197 A. Paciechina, Projekt dystrybutywnego słownika polsko-białoruskiego [w:] Język polski w kraju…, op. cit., 
s. 116–119.

198 A. Dąbrowska, Najczęstsze błędy..., op. cit., s. 105–136.
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bułgarski, macedoński, serbski, chorwacki, hiszpański, francuski, rumuński, 
angielski, niemiecki, wietnamski, węgierski, fiński, grecki, japoński, kurdyjski, 
mołdawski, mongolski, niderlandzki i czeczeński). W nowszym artykule autorki 
podają przykłady błędów, które przypominają te omawiane w niniejszej książce, 
a więc które mogłyby zostać popełnione przez Słowian wschodnich, w tym 
Białorusinów, np.: Ten dom został wybudowany moim dziadkiem (zamiast przez 
mojego dziadka); O Białorusi jak o państwie wiedzą nieliczni politycy (zamiast 
jako o państwie); Metą mego wyjazdu do Polski jest poznanie polskiej kultury i języka 
polskiego (zamiast Celem mego wyjazdu)199.

Błędami Białorusinów uczących się (na Białorusi i w Polsce) języka pol-
skiego jako obcego zajmował się także autor niniejszej książki, np. w artyku-
łach (niektóre są dostępne w Internecie): Цяжкасці польскае мовы: памылкі 
беларусаў, якія вывучаюць польскую мову200, Język polski w Mińsku201, Pod-
stawowe błędy językowe Białorusinów uczących się języka polskiego202, Błę-
dy fonetyczne Białorusinów uczących się języka polskiego203, Język polski jako 
obcy – wyzwania wobec rosnącej imigracji białoruskiej204.

Warto też dotrzeć (co w Polsce może nie jest takie łatwe) zarówno do 
serii monografii naukowych „Паланістыка – Полонистика – Polonistyka”, 
która jest wydawana od 1998 r. w Mińsku przez Centrum Badań Europy 
Wschodniej przy wsparciu Instytutu Polskiego w Mińsku (red. A. Kiklewicz, 
S. Ważnik), jak i zbiorów pokonferencyjnych pt. Актуальныя праблемы 
паланiстыкi (red. S. Ważnik, A. Kożynawa). W obu seriach można zna-
leźć artykuły poświęcone problemom polonistycznym na Białorusi, kon-
taktom językowym białorusko-polskim, a także materiałom i podręcznikom 

199 A. Dąbrowska, M. Pasieka, Nowa typologia błędów…, op. cit., s. 84, 93 i 95.

200 Р. Калета, Цяжкасці польскае мовы: памылкі беларусаў, якія вывучаюць польскую мову, „Arche” 
2010, № 4, s. 358–400.

201 R. Kaleta, Język polski w Mińsku, „Kwartalnik Polonicum” 2009, nr 8, s. 50–54.

202 Idem, Podstawowe błędy językowe…, op. cit., s. 230–245.

203 Idem, Błędy fonetyczne Białorusinów uczących się języka polskiego, „Lingwistyka Stosowana” 2010, t. 
2, s. 121–132.

204 Idem, Język polski jako obcy – wyzwania wobec rosnącej imigracji białoruskiej, „Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu” 2014, nr 3, s. 120–128.
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w aspekcie historycznym, jak np. w artykule pt. Заметки об учебниках 
польского языка как иностранного205. 

Bardzo ważne jest, by powstawały podręczniki języka polskiego jako obcego 
przeznaczone dla konkretnych grup narodowościowych, napisane  przez repre-
zentantów tych grup, którzy dobrze rozumieją problemy w nauce języka pol-
skiego, napotykane przez ich rodaków, na co białoruska badaczka A. Kożynawa 
zwraca uwagę w artykule pt. Gramatyka jest ważna!206.

Podsumowując, warto podkreślić, że wiele opracowań odwołuje się (co wi-
dać często już w tytule) do ogólnego określenia „Wschód”. Jest to z jednej stro-
ny nawiązanie do spuścizny ZSRR, a z drugiej strony tendencja do uogólnia-
nia pewnych spostrzeżeń i nadawania im wydźwięku uniwersalnego. W wielu 
przypadkach jest to uzasadnione. Wydaje się, że w nowych opracowaniach 
należałoby dostrzegać i podkreślać także różnorodność kulturową i językową 
byłych republik radzieckich. Wielu (zwłaszcza młodych) Białorusinów czy 
Ukraińców nie identyfikuje się już z byłym ZSRR ani też z dzisiejszą 
Rosją i Rosjanami (choć są i tacy, którym taka postawa jest bliska). Nie lubią 
zatem być z nimi utożsamiani, gdyż mają własną tożsamość, którą odkry-
wają i budują. Jest to (być może) proces powolny i nie każdy przechodzi go 
w takim samym stopniu czy tempie, jest to jednak zauważalna oznaka zmian 
cywilizacyjnych. W Polsce coraz więcej jest Białorusinów i Ukraińców, 
przodują oni w statystykach imigrantów i zagranicznych studentów polskich 
uczelni, stąd warto byłoby też opracowywać publikacje skupione tylko na nich, 
już nie Polakach ze Wschodu, lecz Białorusinach czy Ukraińcach uczących się 
języka polskiego jako obcego. Zwłaszcza że pozycje wspomniane w tym roz-
dziale mogłoby być świetnym punktem wyjścia opracowywania takich właśnie 
materiałów.

205 А.A. Кожинова, Заметки об учебниках польского языка как иностранного, „Актуальныя 
праблемы паланiстыкi”, Мiнск 2005, s. 111–119.

206 A. Kożynawa, Gramatyka jest ważna! [w:] Польский язык и литература в средней и высшей школе 
в Беларуси: Материалы Респуб. науч.-метод. «круглого стола» (Гродно, 17 февр. 2007 г.), Гродно 
2008, s. 7.





II. RÓŻNICE MIĘDZY JĘZYKIEM BIAŁORUSKIM 
A JĘZYKIEM POLSKIM

W tym rozdziale zostaną scharakteryzowane najważniejsze różnice i rozbieżności 
między językiem białoruskim a językiem polskim. Prezentowany tu materiał jest 
wynikiem analizy kontrastywnej obu języków (dalej będzie używana nazwa: kon-
trast białorusko-polski). Porównywanie głównie gramatyki i leksyki pozwala wy-
kazać różnice między językami oraz podobieństwa rzeczywiste i pozorne. Zwłasz-
cza te ostatnie mogą być przyczyną powstawania błędów. Wcześniejsza znajomość 
tych trudnych miejsc może pozwolić nauczycielowi odpowiednio przygotować 
zajęcia i zestawy ćwiczeń dzięki antycypacji problemów, jakie mogą powstawać 
w czasie uczenia się czy używania języka obcego przez rodzimych użytkowników. 

Fakt istnienia niezwykle skomplikowanego systemu międzyjęzykowych 
tożsamości i kontrastów implikuje nauczanie języka polskiego w ujęciu kon-
frontatywnym. Tylko systematyczne i uporządkowane przedstawienie podo-
bieństw i różnic pozwoli na przezwyciężenie interferencji207.

 Także dla samych uczących się zaznajomienie się z kontrastem białorusko-
-polskim może być bardzo korzystne, gdyż uczuli ich na pewne kwestie 

207  B. Krucka, Konfrontatywne nauczanie…, op. cit., s. 137.
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językowe i wzmocni czujność. Być może zapobiegnie nawet nadmiernej ge-
neralizacji i zbyt pochopnemu przenoszeniu reguł jednego języka do drugiego, 
co jest częstym zjawiskiem, zwłaszcza gdy dotyczy języków blisko spokrew-
nionych. 

Słowianie uczący się języka polskiego zestawiają i porównują jego 
system z językiem wcześniej przyswojonym, najczęściej ojczystym. 
Nauczyciel powinien im to ułatwić, pokazując podobieństwa i różnice 
między językami, zwłaszcza zaś wskazując na niebezpieczeństwo inter-
ferencji208. 

Co do tej kwestii badacze są zgodni. Podobny pogląd jest dość często spoty-
kany także w nowszych publikacjach: 

Język polski i rosyjski (a także m.in. białoruski i ukraiński) to języki 
strukturalnie ogólnie podobne (choćby ze względu na wspólnotę gene-
tyczną), znacznie różniące się jednak w szczegółach, i to w odniesieniu 
do wszystkich podsystemów języka – fonetyki i fonologii, morfologii, 
składni i leksyki. Wpływ języków wschodniosłowiańskich powoduje, że ich 
użytkownicy popełniają w języku polskim określone typy błędów. Istnieje 
pewność, że przynajmniej część z nich pojawi się wcześniej czy później 
u wszystkich (lub u większości) studentów. Metodą zapobiegania takim błę-
dom jest systematyczne ćwiczenie oraz – co bardzo ważne – kontrastywne 
pokazywanie różnic i podobieństw gramatyki i leksyki języka polskie-
go i rosyjskiego (ewentualnie ukraińskiego i białoruskiego)209. 

Chociaż te opinie zostały zawarte w opracowaniach naukowo-dydaktycz-
nych, to wydaje się, że są one często po prostu co najmniej intuicją osób zajmu-
jących się nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Kolejno przedstawiono najważniejsze wyniki analizy kontrastywnej210.

208  B. Ostromęcka-Frączak, op. cit., s. 30.

209 A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, op. cit., s. 14.

210 Na podstawie: Б. Плотнікаў, Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў, „Роднае слова” 2000, 
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1. Alfabet

Pierwszą podstawową różnicę między dwoma językami stanowi alfabet. 
W języku białoruskim jest to odmiana cyrylicy, w języku polskim – odmiana 
alfabetu łacińskiego211. 

2. Akcent

Druga ważna różnica dotyczy akcentu – wymawianie słów ze złym akcentem 
jest podstawą błędów fonetycznych. W języku białoruskim akcent jest swobod-
ny i ruchomy i może zmieniać miejsce w paradygmacie, np. рука – рукі (‘ręka’ 
– ‘ręce’), касіць – косім (‘kosić – kosimy’). W języku polskim natomiast ak-
cent jest stały, na ogół paroksytoniczny (pada na drugą sylabę od końca). 

Akcent
Język białoruski

swobodny i ruchomy
Język polski

stały i paroksytoniczny
рука – рукі ręka – ręce
касіць – косім kosić – kosimy

Istnieją oczywiście wyjątki212:

1. Czasowniki 1. i 2. osoby lm. czasu przeszłego mają akcent na trzeciej 
sylabie od końca:  gra-li-śmy, wy-ko-na-li-ście.

№ 11, s. 49; zob. też R. Kaleta, Białorusko-polska homonimia…, op. cit., s. 131–137.

211 Warto pamiętać o nieoficjalnej białoruskiej łacince oraz przypomnieć pewien fakt z historii. Kiedy Pol-
ska znajdowała się pod zaborami i silne były tendencje rusyfikacyjne, pojawiały się próby zmiany pol-
skiego alfabetu na polski wariant cyrylicy. Takie projekty rusyfikacyjne były przygotowywane za cara 
Mikołaja I. Za cara Aleksandra II próbowano natomiast wprowadzić do szkół podstawowych polskoję-
zyczne podręczniki napisane cyrylicą; zob. M. Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki 
dla klasy I szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane grażdanką, Kraków 2006.

212 Zob. H. Jadacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, A. Markowski, ABC gramatyki [w:] Polszczyzna na co 
dzień, red. M. Bańko, Warszawa 2006, s. 97–101.
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2. Czasowniki trybu przypuszczającego w liczbie pojedynczej i w 3. osobie 
lm. mają akcent na trzeciej sylabie od końca: na-ry-so-wał-bym, prze-ko-

     -nał-byś, wy-stą-pił-by, na-u-czy-li-by.
3. Czasowniki trybu przypuszczającego 1. i 2. osoby lm. mają akcent na 

czwartej sylabie od końca: po-dzi-wia-li-byś-my, na-ma-lo-wa-li-by-ście;
4. Rzeczowniki zapożyczone z łaciny i zakończone na -ika/-yka mają akcent 

na trzeciej sylabie od końca: po-li-ty-ka, e-ty-ka, a-stro-nau-ty-ka.
5. Rzeczowniki jednosylabowe z cząstką arcy-, eks-, wice- mają akcent na 

ostatniej sylabie: eksmąż, arcymistrz, wicekról.

Wyjątków jest więcej, ale nawet w języku potocznym dominuje akcentowanie 
ich na drugą sylabę od końca, co jest uznawane już za normę potoczną213.

3. Prasłowiańskie zbitki spółgłoskowe i l epentetyczne

W języku białoruskim nie przetrwały do dzisiaj prasłowiańskie zbitki spół-
głoskowe *dl i *tl – występują one w języku polskim, np. brus. мыла, вёў, por. 
pol. mydło, wiódł. Zachowało się natomiast l epentetyczne, którego brakuje w 
języku polskim, np. brus. зямля, люблю, por. pol. ziemia, lubię.

4. Miękkie r (r’)

Ani w języku białoruskim, ani w języku polskim nie występuje miękkie 
r (r’). W języku białoruskim uległo ono stwardnieniu, a w języku polskim 
przeszło w rz, np. brus. рака, перад – pol. rzeka, przed.

5. Samogłoski nosowe

W wielu językach (także białoruskim) nie zachowały się nosówki. Istnieją one 
natomiast w języku polskim, co go wyróżnia na tle innych. Samogłoski nosowe 
można by analizować z punktu widzenia różnic w historycznym rozwoju języka 
polskiego i języka białoruskiego, ale nie jest to przedmiotem niniejszej pra-

213  Ibidem, s. 97–98.
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cy. Z perspektywy glottodydaktycznej można w skrócie stwierdzić, że dość często 
tam, gdzie występują polskie nosówki: ą, ę, w analogicznych sytuacjach w języku 
białoruskim występują samogłoski: у, a, np.:

pol. ą i brus. у

dąb – дуб 
bądź – будзь 
mąka – мука 
mąż – муж 
sąd – суд 
ząb – зуб 
ale: dziewiąty – дзявяты

pol. ę i brus. ’a (я)

dziewięć – дзевяць
mięso – мяса 
pamięć – памяць 
pięć – пяць
ale: dęby – дубы, męka – мука, ręka – рука, sędzia – суддзя

Jak wynika z tych przykładów, schemat pol. ą i brus. у oraz pol. ę i brus. ’a (я) 
jest bardzo uproszczony, stworzony na potrzeby glottodydaktyczne, obfitujący 
w wyjątki. Nie można zatem uczynić z niego reguły obowiązującej zawsze214.

6. Krótkie formy zaimków osobowych 

Bardzo ważną kwestią różniącą oba języki jest brak w języku białoruskim krót-
kich form zaimkowych: go, mi, mu, ci215, np. brus. Я скажу табе – pol. Powiem ci. 

214 Por. T. Czernysz, Polsko-ukraińskie pułapki językowe…, op.cit., s. 477–478.

215 Mowa o języku literackim, gdyż w gwarach w bierniku występują krótkie formy, np. це, се, zob. 
Э. Блінава, Е. Мяцельская, Беларуская дыялекталогія, Мінск 1969, s. 76.
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7. Cząstka zwrotna -ся (się)

Ważną cechą odróżniającą jest cząstka zwrotna -ся (się), którą w języku bia-
łoruskim pisze się z czasownikiem łącznie, a w języku polskim – rozłącznie. 

Cząstka zwrotna -ся (się)
Język białoruski Język polski

мыццaa) myć się

я мыюся myję się

ты мыешся myjesz się

ён/яна/яно мыеццаb) on/ona/ono myje się

мы мыемся myjemy się

вы мыецеся myjecie się

яны мыюццаc) myją się

a)  Postfiks -ся przybiera formę -ца w bezokolicznikach na -ць (np. мыць – мыцца), zob. 
Кароткая граматыка беларускай мовы. У дзвюх частках. Частка 1. Фаналогія, 
марфаналогія, марфалогія, навук. рэд. А.А. Лукашанец, Мінск 2007, s. 199–200; 
В.M. Сіўковіч, Сучасная беларуская мова. Даведнік, Mінск 2005, s. 168.

b)  Postfiks -ся przybiera formę -цца w czasownikach I koniugacji w 3. osobie 
lp., np. рухае – рухаецца, zob. Н.Ю. Павловская [и др.], Белорусский язык для 
стран СНГ. Учебник, Москва 2012, s. 83.

c)  Postfiks -ся przybiera formę -ца w formach 3. osoby lm. czasowników 
z końcówkami: -уць (-юць), -аць (-яць), np. мыюць – мыюцца, zob. Кароткая 
граматыка…, op. cit., s. 199; В.M. Сіўковіч, op. cit., s. 168.

8. Wołacz

W języku białoruskim używanie wołacza (brus. клічны склон) jest dosyć 
ograniczone216. W języku polskim wołacz stosowany jest częściej, choć praw-

216 Tak jest w oficjalnej pisowni języka białoruskiego (tzw. narkamauka), gdyż w gwarach wołacz wystę-



II. Różnice między językiem białoruskim a językiem polskim 73

dopodobnie pod wpływem języka angielskiego (w którym mianownik równa 
się wołaczowi) wykorzystanie wołacza w stylu potocznym także się zawęża. Są 
jednak sytuacje, w których użycie wołacza jest absolutnie konieczne do tego, 
by uniknąć błędu językowego.

Wołacz
Język białoruski Język polski

Спадар прафэсар/дырэктар! Panie profesorze/dyrektorze!a)

Добрай раніцы, спадар Mарак/
Радак/Tомак!

Dzień dobry panie Marku/Radku/
Tomku!

Спадрыня Mарта/Mоніка! Pani Marto/Moniko!

              
a)   W wersji pisanej, np. w listach, e-mailach, oba słowa ze względów grzecznościowych 

zapisywane są wielką literą, np. Panie Profesorze!, Szanowny Panie Dyrektorze!.

Jeśli w polszczyźnie zwracamy się do osoby, której mówimy po imieniu, to 
możemy używać obydwóch form: w wołaczu lub mianowniku, np. Marto! albo 
Marta!, Tomek! albo Tomku!217.

9. Formy czasu przeszłego

Język polski i język białoruski różnią się w zakresie form czasu prze-
szłego.  W języku białoruskim występują jednakowe końcówki czasowników 
rodzaju męskiego (brus. я, ты, ён бачыў) oraz czasowników obu rodzajów 

puje często, co odzwierciedla też gramatyka B. Taraszkiewicza i oparta na niej nieoficjalna pisownia 
języka białoruskiego, tzw. taraszkiewica (клясычны правапіс). Tego niuansu nie wszyscy są świadomi, 
stąd upraszczając sprawę, często przyjmują (zwłaszcza w wydaniach polskich), że wołacz w języku 
białoruskim nie występuje (por. A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, op. cit., s. 15), a są przykłady, 
które temu przeczą, np. суседзе, браце, хлопча, Піліпе, Максіме, хмелю, коню, zob. Ф. Янкоўскі, 
Роднае слова. З навукова-папулярных нарысаў, Мінск 1967, s. 57 і 66.

217 Zob. M. Foland-Kugler, Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców, Warszawa 2006, s. 82; więcej: 
A. Dąbrowska, Występowanie i funkcje wołacza w języku polskim, Wrocław 1988.
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lm. (brus. мы, вы, яны бачылі); w języku polskim występują formy 
męsko- i niemęskosobowe i każda z tych form ma swoją końcówkę. 

W języku polskim zaimek oni jest używany w stosunku do grupy albo męż-
czyzn, albo mężczyzn i kobiet razem, zaimek one natomiast – wyłącznie do 
grupy kobiet (oraz przedmiotów czy zwierząt). W języku białoruskim z kolei 
mamy jeden zaimek, który łączy w sobie wszystkie te funkcje – яны.

Czas przeszły
Język białoruski Język polski

я быў/была byłem/byłam
ты быў/была byłeś/byłaś
ён быў / яна была / яно было był/była/było
мы былі byliśmy/byłyśmy 
вы былі byliście/byłyście
яны былі (oni) byli / (one) były

Znajomość i świadomość przedstawionych różnic i pozornych podobieństw 
mogłaby pomóc uniknąć wielu błędów opisanych w następnym rozdziale.



III. TYPOLOGIA BŁĘDÓW 
W RAMACH POLSKO-BIAŁORUSKIEJ 

LAPSOLOGII GLOTTODYDAKTYCZNEJ
 
Typologia błędów w tym rozdziale prezentowana218 nie wyczerpuje omawia-

nego zagadnienia, stanowi jedynie zestawienie bardzo często występujących 
odstępstw od normy. Wymienione przykładowe typy mogą służyć jako wska-
zówki zarówno dla lektora, jak i dla słuchacza. Podpowiadają, które trudne 
miejsca w polszczyźnie powinny być szczególnie ćwiczone podczas nauki 
języka polskiego jako obcego. 

Należy także podkreślić, że wiele z omawianych błędów występuje jedno-
cześnie219 w wypowiedziach ustnych i pisemnych słuchaczy z Białorusi. Dla 
przejrzystości w niniejszej pracy są one analizowane osobno.

218 Zob. R. Kaleta, Błędy fonetyczne Białorusinów…, op. cit., s. 121–132; idem, Podstawowe błędy języko-
we…, op. cit., s. 230–245.

219 A. Dąbrowska i M. Pasieka określają tego typu błędy jako konstrukcje dysmorficzne, czyli „błędy komplek-
sowe powstałe w wyniku nakładania się kilku rodzajów błędów – składniowych, fleksyjnych, leksykalnych 
i/lub stylistycznych”; zob. A. Dąbrowska, M. Pasieka, Nowa typologia błędów…, op. cit., s. 75.
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1. Błędy fonetyczne

Ogólnie rzecz ujmując, do kategorii błędów fonetycznych zalicza się: nie-
poprawną wymowę samogłosek nosowych, grup głoskowych, redukcję gło-
sek lub ich grup, a także niepoprawne akcentowanie. 

Całkowite opanowanie systemu fonetycznego języka obcego zakłada opa-
nowanie dwóch procesów, a mianowicie: a) percepcji obcej głoski oraz 
b) jej realizacji przez uczącego się220.

Oczywiście każda grupa obcokrajowców z danego państwa będzie miała 
swój zbiór trudności fonetycznych, przyczyniający się do popełniania błę-
dów dla niej charakterystycznych. W dalszej części książki zaprezentowano 
przykłady pułapek fonetycznych, w które dość często wpadają Białorusini221.

Pierwszą omawianą grupę stanowią błędy związane z akcentowaniem. Naj-
więcej z nich popełniają osoby początkujące i niefilolodzy. 

1.1. Błędy akcentowe

Akcent wyrazowy w języku białoruskim jest swobodny i ruchomy, w języ-
ku polskim zaś stały, w większości przypadków – paroksytoniczny. Różnice 
te powodują powstawanie licznych błędów akcentowania wyrazów polskich, 
zwłaszcza tam, gdzie brzmią one w obu222 językach podobnie; mamy wów-

220 A. Szulc, Interferencja w systemie fonetycznym jako zakłócenie procesu komunikacji [w:] Polska myśl 
glottodydaktyczna…, op. cit., s. 626.

221 Zob. też J. Szpyra-Kozłowska, M. Radomski, Wymowa polska w ocenie cudzoziemców i polszczyzna 
cudzoziemców w opinii Polaków. Badania ankietowe, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4, s. 61–74 (w badaniu 
wzięło udział czterech Białorusinów).

222 A czasem w trzech – również w rosyjskim. Jak wspomniano wcześniej, nie zawsze można stwierdzić, 
który język – białoruski czy rosyjski – ma w danym momencie wpływ na realizację językową w języku 
polskim, por. pol. student, brus. студэнт, ros. студент (akcent w dwóch ostatnich przykładach pada 
na tę samą sylabę).
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czas do czynienia z akcentowaniem wyrazów (czy połączeń wyrazowych) 
polskich w taki sposób, w jaki akcentowane są one w języku ojczystym. 

1.1.1. Błędne akcentowanie całych wyrazów

Oto lista przykładów:
1) *ale – zamiast ale, bo brus. але; 
2) *bazar – zamiast bazar, bo brus. базар;  
3) *dusza – zamiast dusza, bo brus. душа;  
4) *kino – zamiast kino, bo brus. кіно;  
5) *student – zamiast student, bo brus. студэнт;  
6) *pacjent – zamiast pacjent, bo brus. пацыент; 
7) *ściana – zamiast ściana, bo brus. сцяна; 
8) *akademia nauk – zamiast akademia nauk, bo brus. aкадэмія навук; 
9) *kościół – zamiast kościół, bo brus. касцёл; 
10) *kapelusz – zamiast kapelusz, bo brus. капялюш;
11) *wampir – zamiast wampir, bo brus. вампір; 
12) *bałagan – zamiast bałagan, bo brus. балаган;
13) *z drugim – zamiast z drugim, bo brus. з другім; 
14) *z książkami – zamiast z książkami, bo brus. з кніжкамі; 
15) *na parkingu – zamiast na parkingu, bo brus. на паркінгу; 
16) *oni byli – zamiast byli, bo brus. яны былі;
17) *odwieź Hanię do domu – zamiast odwieź, bo brus. адвязі. 

Proces ten dotyczy także czasowników z przedrostkiem wy-, np.:

1) *wyjechać – zamiast wyjechać, bo brus. выеxаць; 
2) *wypisać – zamiast wypisać, bo brus. выпісаць; 
3) *wypłacić – zamiast wypłacić, bo brus. выплаціць.  

Trzeba zaznaczyć, że taki błąd zdarza się także w innych częściach mowy, 
np. *wyborczy – zamiast wyborczy, bo brus. выбарчы.
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W języku białoruskim zawsze akcentowana (pod akcentem) jest samogłoska 
o. Ta reguła przeniesiona do języka polskiego może być przyczyną usterek 
akcentowych, np. pol. ciepło odczytywane bywa jak ciepło.

1.1.2. Błędne akcentowanie połączeń przyimków z zaimkami 
                jednosylabowymi

W języku białoruskim w takich połączeniach akcentowany jest zaimek, np. 
brus. для вас, у нас. Poniższe przykłady pokazują konsekwencje przeniesienia 
tej zasady do języka obcego (polskiego):

1) *dla nas – zamiast dla nas;
2) *dla nich – zamiast dla nich;
3) Módl się *za mnie – zamiast za mnie;
4) Nie pisałem *do was od 5 miesięcy – zamiast do was;
5) *U nas wszyscy mówią po polsku – zamiast U nas.
6) Zadzwoń *do mnie wieczorem – zamiast do mnie;
7) Zjem *za nią – zamiast za nią;

Czasem zasada ta jest przenoszona także na połączenia przyimków z innymi 
jednosylabowymi częściami mowy (niekoniecznie z zaimkami), np. Mieszkamy 
*na wsi – zamiast na wsi.

1.1.3. Błędne akcentowanie jednosylabowych form czasowników 
                zaprzeczonych

Bardzo możliwe, że zasada opisana w p. 1.1.2 przenoszona jest także na inne 
połączenia wyrazów jednosylabowych, a więc również na jednosylabowe for-
my czasowników zaprzeczonych. Oto przykłady:

1) *Nie ma – zamiast Nie ma, bo brus. няма;
2) *Nie wiem – zamiast Nie wiem;
3) *Nie znam pani Kowalskiej – zamiast Nie znam.
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W języku białoruskim i języku rosyjskim zaprzeczone czasowniki wie-
dzieć i znać są akcentowane, por. brus. не ведаю (ня ведаю) i ros. не знаю, 
co może mieć też wpływ na akcentowanie form polskich, chociaż – jak widać 
– czasowniki te nie są jednosylabowe.

1.1.4. Błędne akcentowanie wyrazów z cząstką zwrotną się

Często zdarza się także błędne akcentowanie wyrazów z enklitykami, np. 
*składa się – zamiast składa się, *ukłonił się – zamiast ukłonił się223. W języku 
białoruskim cząstka zwrotna się pisana jest z czasownikiem łącznie. Być może 
dlatego również polskie czasowniki zwrotne traktowane są przez Białorusinów 
jako całość. Ma to swoje konsekwencje, jeśli chodzi o akcent. Skoro akcent 
w języku polskim zwykle pada na drugą sylabę od końca, a czasowniki zwrot-
ne traktowane są jak jedno słowo, to naturalne wydaje się akcentowanie typu: 
*składa się (traktowane jak jedno słowo *składasię – akcent na drugą sylabę od 
końca). Warto wspomnieć, że tego typu akcentowanie w polszczyźnie wystę-
powało kiedyś, ale uległo zmianie w okresie nowopolskim; nastąpiła wów-
czas zmiana miejsca akcentowania, np. z nazywa się na nazywa się224.

W podsumowaniu uwag na temat akcentu warto podkreślić, że na Białorusi 
na zajęciach uniwersyteckich z języka polskiego dużą wagę przywiązuje się do 
poprawnego akcentowania. Jeśli student sam się nie poprawi, to korygują go 
koledzy lub wykładowca. Uczy się także wzorcowego akcentowania na trzecią 
sylabę od końca w odpowiednich wyrazach, np. zrobiliśmy, muzyka, chociaż 
większość osób w Polsce zaakcentuje w takich kontekstach drugą sylabę od 
końca, co mieści się już w normie potocznej225. Podczas zajęć uczestnicy kursu 
językowego powinni być o niej poinformowani, gdyż jeśli będą w Polsce, to na 
co dzień właśnie taki sposób akcentowania przeważnie będą słyszeć.

Przykłady zaprezentowane w tej części pokazują, że ćwiczenie wymowy nie 
jest kwestią błahą. Świadomość różnic, które mogą być przyczyną błędów, 

223  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 16.

224  А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, Польская мова, Мінск 2000, s. 12.

225  Zob. H. Jadacka, D. Zdunkiewicz-Jedynak, A. Markowski, op. cit., s. 98.
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pozwala nauczycielowi przygotować dla swoich słuchaczy odpowiednie ćwi-
czenia fonetyczne. Problem polega na tym, że nauczyciel języka polskiego, któ-
ry nie zna języka białoruskiego (czy rosyjskiego) i pracuje na co dzień z osobami 
np. z Europy Zachodniej, może nie być świadomy tego typu pułapek. Stąd rodzi 
się potrzeba opracowywania materiałów dydaktycznych dostosowanych do da-
nej grupy narodowościowej (językowej), dzięki czemu odpowiednie ćwiczenia 
zostałyby zaproponowane już przez autora podręcznika. Także uczestnik kursu 
zaopatrzony w taki podręcznik mógłby uświadomić sobie niebezpieczeństwa, 
które czyhają w procesie poznawania języka polskiego. Pozorne podobieństwo 
niektórych wyrazów może bowiem uśpić czujność językową. Formy podobne 
na pierwszy rzut oka (np. pol. student i brus. студэнт) w efekcie okazują 
się fałszywymi przyjaciółmi akcentowymi226.

1.2. Błędna wymowa spółgłosek

Błędy zdarzają się także w wymowie polskich spółgłosek, które realizowane 
są przez Białorusinów tak jak w wyrazach rodzimych.

1.2.1. Błędna wymowa spółgłoski w po spółgłoskach bezdźwięcznych

Białorusini posługujący się językiem polskim często wymawiają dźwięczne 
w po spółgłoskach bezdźwięcznych (taka wymowa jest normą w języku biało-
ruskim). Ma to miejsce np. w zaimkach: [twuj] – zamiast [tfuj] (twój), [swuj]  
– zamiast [sfuj] (swój), lecz także w innych sytuacjach, np. [moskwa] – zamiast 
[moskfa] (Moskwa), [litwa] – zamiast [litfa] (Litwa), [kw’at] – zamiast [kf’at] 
(kwiat), [s’w’ińa] – zamiast [śf’in’a] (świnia), [čwarty] – zamiast [čfarty] 
(czwarty), [čwartek] – zamiast [čfartek] (czwartek), [xw’il’i] – zamiast [xf’il’i] 
(w tej chwili), [kw’ec’en’] – zamiast [kf’ec’eń] (kwiecień), [pan’stwowy] – za-
miast [państfowy] (państwowy) itp.

226  Por. R. Kaleta, Białorusko-polska homonimia…, op. cit., s. 142–145.



III. Typologia błędów w ramach polsko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej 81

W Polsce taką artykulację uznaje się za regionalną, mieszczącą się w po-
tocznej normie regionalnej (jednak poniżej normy wzorcowej)227. Z taką mamy 
właśnie do czynienia na Podlasiu, w gwarach sejneńsko-suwalskich o podłożu 
białoruskim (białoruski substrat językowy)228, a także w przeważającej liczbie 
wyrazów w polszczyźnie północnokresowej pod wpływem dialektów wschod-
niosłowiańskich (białoruskiego na północy, ukraińskiego na południu)229.

1.2.2. Błędna wymowa spółgłoski l

Do regionalnej normy użytkowej (północno-wschodnia Polska) zaliczana jest wy-
mowa miękkiego l, np. [l’as], [l’ewy]230. Są to wpływy wschodnie, nie dziwi więc 
następująca wymowa Białorusinów: [l’ehka suk’enka] (lekka sukienka – wymowa 
z dźwięcznym h, po białorusku lekki to лёгкі [l’ohk’i]); [l’ampa] (lampa), [pol’e] 
(pole), [l’upa] (lupa), [l’ody] (lody), [w škol’e] (w szkole), [fspan’al’e] (wspaniale), 
[mys’l’ał] (myślał), [sformul’owac’] (sformułować) itp. (por. p. 2.5.2.2).

1.2.3. Błędna wymowa spółgłosek: h oraz ł

W języku białoruskim występuje dźwięczne h (г) i bezdźwięczne ch (х). Jedy-
nie w leksyce obcego pochodzenia dopuszczalne jest wymawianie dźwięczne-
go h jako g, ale zauważalna jest też tendencja do ujednolicania wymowy, czyli 
wymawiania dźwięcznego h także w wyrazach zapożyczonych.

Na początkowym etapie nauki języka polskiego mogą zachodzić sytuacje wy-
mawiania polskiego g jak h231. Wyraz ogólny może być więc wymawiany jak 

227 Por. A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 34.

228 Por. także: T. Zdancewicz, Wpływy białoruskie w polskich gwarach pod Sejnami, Poznań 1966.

229 Por. I. Grek-Pabisowa, Współczesne gwary polskie na Litwie i Białorusi. Fonetyka, Warszawa 2002, 
s. 116–117.

230 A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 34, 107–108.

231 Zachodzą one także w białoruskiej wymowie rosyjskiego г, np. ros. говорить [gavarit’] bywa wy-
mawiane jak [havarit’]; jest to jedna z cech tzw. trasianki (mieszanki białorusko-rosyjskiej); por. też 

      J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 19–20.
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*[ahulny], a gość jak *[hos’c’], zwłaszcza że tak właśnie brzmią te wyrazy po 
białorusku232. 

Innym przykładem jest wymowa głoski ł. W języku białoruskim jest to 
ł przedniojęzykowe. Taka realizacja ł występowała w polszczyźnie kresowej, 
dziś spotykana jest także we wschodniej Polsce233 i uznawana za normę: 

W normie wzorcowej mieści się też wymawianie bądź niewymawia-
nie dźwięcznego h, a także przedniojęzykowego ł234. 

Dźwięczne h i przedniojęzykowe ł są charakterystyczne dla wschodniej Pol-
ski, ich brak zaś – dla reszty kraju. Skoro więc oba sposoby artykulacji miesz-
czą się w normie wzorcowej, chociaż są ograniczone terytorialnie, to zrozumiała 
jest w tym kontekście wymowa dźwięcznego h i przedniojęzykowego ł wśród 
Białorusinów. Lektor języka polskiego powinien poinformować swoich słucha-
czy, że taka realizacja jest charakterystyczna tylko dla wschodniej Polski i że w innych 
częściach kraju bywa traktowana niezbyt przychylnie jako niezgodna z przy-
zwyczajeniami, wielu osobom wydaje się więc błędna (gorsza). 

Wśród Białorusinów uczących się języka polskiego (czy posługujących się tym 
językiem) usłyszeć można wymowę przedniojęzykowego ł w niektórych wyrazach, 
np. w słowie łyżka. Zauważalna jest też tendencja do wymawiania w niektórych ta-
kich sytuacjach polskiego l zamiast polskiego ł (por. p. 2.5.2.3).  Następuje to tam, 
gdzie wyrazy w obu językach są podobne. Wtedy wyraz polski wymawiany jest jak 
białoruski albo jakaś głoska jest wymawiana po białorusku, np.: 

1) *[falšywy] – zamiast [fałšywy], bo brus. фальшывы; 
2) *[ona jest wesola | ladna | ma dlug’e wlosy] – zamiast [ona jest wesoła | 

ładna | ma dług’e włosy].

232 W tej sytuacji trudno odróżnić, czy jest to białoruska wymowa polskiego słowa, czy po prostu przenie-
sienie całego wyrazu z języka białoruskiego do polskiego. Możliwe, że wersja pierwsza jest bardziej 
prawdopodobna, gdyż wyrazy te są wymawiane podobnie przy odczytywaniu ich z polskiego tekstu.

233 Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 19; K. Cukrowska, op. cit., s. 113.

234 A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 107. Wymowa dźwięcznego h obecna jest 
także w polszczyźnie północnokresowej, por. I. Grek-Pabisowa, op. cit., s. 96–97, co do wymowy ł zob. 
s. 92–94; h występuje na południowym Śląsku – są to wpływy czeskie, a przedniojęzykowe ł – również 
w dialektach śląskich granicznych z morawskimi, w dialekcie podhalańskim.
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1.2.4. Błędna wymowa spółgłosek: dź, ć, ź, ś 

Kolejnym przykładem interferencji jest zastępowanie szeregu głosek środko-
wojęzykowych (spółgłosek ciszących): dź, ć, ź, ś szeregiem głosek przednio-
językowych: dz’, c’, z’, s’ (jak w wyrazach: Missisipi, sinus, sinusoida, Zanzi-
bar, Zimbabwe). Częsta jest więc wymowa: [s’ano] – zamiast [śano] (siano), 
[s’c’ana] – zamiast [śćana] (ściana), [ludz’e] – zamiast [ludźe] (ludzie) itd. 
Proces ten sięga czasem tak daleko, że zmiękczane są głoski, które w polskich 
wyrazach są twarde, a w wymowie białoruskiej – zmiękczone, np. pol. zbie-
rać znaczki [zb’eradź značk’i] wymawiane jest jak [z’b’jeradz’ značk’i], czyli 
miękkość zyskuje cała grupa spółgłoskowa zb [z’b’], a nie tylko spółgłoska 
b [zb’]. Kolejny przykład to pol. wyraz zmiana [zm’ana] wymawiany jako 
[z’m’ana] pod wpływem brus. [z’m’ena]235.

Wymowa przedniojęzykowa wpłynęła na gwary polskie wschodniej Polski. 
W języku północno-wschodniej Polski jest nazywana „śledzikowaniem”236 i za-
liczana do regionalnej normy użytkowej237. Zróżnicowana wymowa tych mięk-
kich spółgłosek występuje także w polszczyźnie północnokresowej238.

1.2.5. Błędna wymowa wymian spółgłoskowych

Do języka polskiego przenoszone zostają wymiany, które występują 
w języku białoruskim (por. p. 4.7), np. *[papuz’e] – zamiast [papudze], bo 
w języku białoruskim występuje wymiana g (h) : z’, np. Прага – у Празе 
(г : з’).

235 W języku polskim zbitka spółgłoskowa zm może mieć w wymowie wariant miękki tylko w wygłosie, 
np. dopuszczalne są oba sposoby wymowy: [romantyźm’e/romantyzm’e] (w piśmie tylko: ro-
mantyzmie). W nagłosie jednak wymowa zmiękczona jest błędem fonetycznym: poprawnie [zm’ana], a nie 
*[źm’ana] (w piśmie tylko: zmiana). W środku wyrazu przed spółgłoskami wargowymi miękkimi pi-
szemy zawsze z, np. marazmie; wyjątki: weźmiesz, weźmie, weźmiemy, weźmiecie.

236 Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 46.

237 Por. A. Markowski, Kultura języka polskiego…, op. cit., s. 107–108. 

238  Zob. I. Grek-Pabisowa, op. cit., s. 88–89.
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1.2.6. Błędna wymowa grup spółgłoskowych

W niektórych wyrazach obserwujemy uproszczenie grup spółgłoskowych 
w wymowie, np. *[p’ica] zamiast [p’icca] (pizza), bo brus. піца.

Charakterystyczna jest wymowa nazwiska znanego polskiego reżysera 
Krzysztofa Zanussiego: *[zanus’i], bo brus. Занусі. 

1.3. Błędna wymowa samogłosek 

Błędy zdarzają się także w wymowie polskich samogłosek, które wymawiane 
są tak jak w wyrazach rodzimych.

1.3.1. Błędna wymowa samogłoski o

Samogłoska o wymawiana przez Białorusinów jest labializowana i bar-
dziej ściągnięta niż ta, którą szeroko i bez zaokrąglania wypowiadają Po-
lacy, np. brus. лёс [lôs] i pol. los [los]. W wyrazach typu: obiad, ojciec, 
piwonie, boję się, spotkał samogłoska o jest silnie akcentowana, bardziej 
labializowana i ściągnięta. 

Taka wymowa stosowana do polskich wyrazów jest od razu słyszalna i może 
razić Polaków, którzy nie pochodzą ze wschodnich terenów Polski.

1.3.2. Błędna wymowa samogłoski i

Wyrazy, które w obu językach wyglądają podobnie, są przyczyną wielu 
usterek. Wyraz polski jest wtedy wymawiany jak wyraz białoruski albo w ca-
łości, albo w części – zwykle jest to jedna głoska, np. *[festywal] – zamiast 
[fest’iwal], bo brus. фестываль. 

W polszczyźnie Białorusinów spójnik i wymawiany jest w pozycji akcento-
wanej z tzw. prejotacją, czyli jak *[ji], co jest standardem w języku białoruskim. 
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1.3.3. Błędna wymowa samogłosek: a, e, u

W niektórych wyrazach polskich Białorusini zamiast samogłoski a wyma-
wiają samogłoskę e, zwłaszcza tam, gdzie występuje ona w wyrazach rodzi-
mych, np.:

1) *[b’elarusk’i] – zamiast [b’ałorusk’i], bo brus. беларускі; 
2) *[b’elarus’] – zamiast [b’ałoruś], bo brus. Беларусь – Rosja musi zwra-

cać uwagę na to, co się dzieje w *[b’elarus’i].

Bardzo często samogłoska e jest odczytywana z polskich tekstów jako [je] 
(przykłady: 1 i 2) oraz [’e], gdyż Białorusini często przypisują miękkość spół-
głoskom występującym w pozycji przed polskim e (przykład 3), np.: 

1) Idź do *[jetka] – zamiast [etka] (Edka);
2) To jest *[jewa] – zamiast [ewa] (Ewa);
3) Gdzie jest *[gaz’eta]? – zamiast [gazeta] (gazeta).

Taka realizacja bierze się stąd, że w języku białoruskim i języku rosyjskim 
występuje podobna graficznie litera е, którą odczytuje się właśnie jako [je] oraz 
[’e] (por. p. 2.4.2).

Odnotowano także inne przykłady błędnej wymowy samogłosek, np. *[žołty] 
– zamiast [žułty], bo brus. жоўты. 

Można by się zastanawiać, czy nie zachodzi tu po prostu przeniesienie całego 
wyrazu z języka rodzimego na grunt języka obcego (polskiego). Błędy tego 
typu zdarzają się jednak także podczas odczytywania polskiego tekstu. Można 
więc przypuszczać, że uczący się nie czytają dokładnie, gdyż widząc znany im 
wyraz, sądzą, iż go dobrze znają, a że jest on podobny do białoruskiego, wypo-
wiadają go właśnie „z białoruska” (por. p. 1.4).
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1.3.4. Akanie 

Zjawisko akania w języku białoruskim jest powszechne. Skrótowo 
rzecz ujmując, polega ono na zmianie samogłosek: o oraz e na a w słabej 
(nieakcentowanej) pozycji, np. brus. дом – дамы (proces ten nie występuje 
w polszczyźnie, por. pol. dom – domy). W drugim wyrazie białoruskim akcent 
pada na końcówkę -ы, więc o nie jest akcentowane i dlatego przeszło w a239. 
Proces ten znacznie wpływa na wymowę Białorusinów, co można zaobserwować 
w następujących przykładach: *[głasowac’] (głosować), *[ap’isuje] (opisuje), 
*[atpow’eć] (odpowiedź), *[kab’eta] (kobieta), *[paw’inny] (powinni), 
*[spadz’ewac’ s’e] (spodziewać się), *[zabran’ony] (zabroniony), *[zastan’e] 
(zostanie), *[razmaw’ali] (rozmawiali), *[kalejka] (kolejka). Tym sposobem 
w rozumieniu Białorusinów „nieakcentowane” o powinno przejść w a. Są też 
sytuacje, kiedy wyrazy: polski i białoruski różni tylko akcent, który pociąga za 
sobą zjawisko akania, np. pol. spotkanie i brus. спатканне, pol. projekt i brus. 
праект, pol. koncert i brus. канцэрт, pol. tobie i brus. табе. Stąd białoruska 
wymowa w języku polskim typu: *[spatkan’e], *[prajekt], *[kancert], *[tab’e].    

Słowa polskie są nie tylko wymawiane z białoruska, lecz także odczytywane 
w ten sposób z polskich tekstów, w których są przecież zapisane inaczej, np.:

1)   Ona *[gatuje] od 19 lat – zamiast [gotuje];
2)   Z tego *[pawodu] ludzie zaczynają pić – zamiast [powodu];
3) Nikt go nie *[razum’e] – zamiast [rozum’e];
4) Każdy człowiek *[paw’in’en] sam rozumieć, kiedy należy przestać –  
      zamiast [pow’in’en];
5)  Nie było *[w’iktara] – zamiast [w’iktora];
6) Nie *[pačuli] ognia – zamiast [poczuli];
7)  Nie mógł *[parušyć] palcem – zamiast [porušyć];
8)  Ktoś *[acaleje] – zamiast [ocaleje];
9)  Przygotowanie *[da kalacji] – zamiast [do kolacji];
10) Patrzy okiem *[spakojnym] – zamiast [spokojnym].

239  Zob. Кароткая граматыка…, op. cit., s. 35; В.M. Сіўковіч, op. cit., s. 50.
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Co ciekawe, zjawisko akania (chociaż nieco w innej formie) charakterystycz-
ne jest dla języka dawnych Kresów: 

Występuje w całej polszczyźnie północnokresowej – w dawnym języku 
pisarzy pochodzenia kresowego, w pismach kancelaryjnych i dokumen-
tach (od XVI w. i wcześniej), polszczyźnie regionalnej mówionej w prze-
szłości i dziś, w gwarach współczesnych na całym terytorium dawnych 
Kresów północnowschodnich240. 

J. Kuźmiuk i K. Cukrowska odnotowują ten proces także w języku uczniów 
szkół podstawowych Białostocczyzny241.

1.3.5. Jakanie

Oprócz akania opisanego w p. 1.3.4 w języku białoruskim występuje podob-
ny proces – jakanie. Polega on na tym, że samogłoski е oraz ё w pierwszej 
sylabie przed akcentem oznaczane są w piśmie jako я242, np. ездзіць – язда, 
сем – сямнаццаць, мёд – мядок243.

Partykułę не Białorusini wymawiają jak ня [n’a], jeśli kolejne słowo ma akcent 
na pierwszej sylabie, np. не быў [n’а^byu]244, co wpływa na wymowę w polszczyź-
nie, np. *[n’a był] – zamiast [n’e był]. Możliwa jest także interferencja białoruskiej 
wymowy przyimka без [b’ez/b’es], wymawianego jako бяз [b’az/b’as], na polski 
przyimek bez245, który przez Białorusinów może być wymawiany jako *[b’az/b’as] 

240  I. Grek-Pabisowa, op. cit., s. 16.

241  J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit.,  s. 10 i 17; K. Cukrowska, op. cit., s. 112.

242 Zob. Закон Рэспублікі Беларусь. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: § 6. Перадача 
якання на пісьме [online], http://libelli.narod.ru/misc/rules.htm#_Toc204867427 [dostęp: 10.02.2014].

243  Ibidem.

244 Por. В.M. Сіўковіч, op. cit., s. 50. W oficjalnej ortografii białoruskiej (tzw. narkamauka), partykułę tę 
zapisuje się właśnie jako не, choć wymawia się ją także jako ня (np. не быў [н’а^быў]). Powinno się 
tak wymawiać, choć nieodzwierciedlanie tej cechy piśmie przyczynia się do tego, że bywa inaczej. Wy-
mowę odzwierciedla w piśmie klasyczna ortografia białoruska, tzw. taraszkiewica (ня быў [н’а^быў]). 

245 Warto przypomnieć, że pierwotnie w języku polskim przyimek ten był miękki, stwardnienie zaś nastą-
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(pod wpływem jakania) albo jako *[b’ez/b’es], jak w sloganie: Nie ma wolnej Eu-
ropy *[b’ez] wolnej Białorusi i wolnej Białorusi *[b’ez] wolnej Europy.

1.4. Błędne odczytywanie wyrazów 

Często się zdarza, że spójnik albo czytany jest jak *abo. Wynika to stąd, że 
w języku białoruskim (zwłaszcza w wersji oficjalnej, tzw. narkamauka) wystę-
puje właśnie spójnik або. Trzeba jednak dodać, że oprócz niego spotyka się 
białoruskie formy альбо, chociaż częściej są one wykorzystywane w pisowni 
klasycznej (tzw. taraszkiewica). 

Niektóre słowa, podobne w obu językach, mogą być odczytywane po białoru-
sku, np. pol. będzie realizowane bywa jako *[budz’e], bo brus. будзе.

Charakterystyczne rzeczowniki rodzaju żeńskiego zakończone na -ia  
z tekstu polskiego odczytywane bywają w specyficzny sposób, np. pol. poezja 
wymawiane jest jako *[paez’ija], pol. chirurgia jako *[x’irurh’ija]. Po biało-
rusku te wyrazy wyglądają odpowiednio: паэзія, хірургія. Białorusini w tego 
typu kontekstach jakby odruchowo wymawiają końcówkę -ija.

Warto przypomnieć, że w języku polskim wyrazy tego typu także miały tę 
końcówkę. W okresie nowopolskim (poł. XVIII – 1845 r.) nastąpiła zmiana 
połączeń -ija/-yja w -ia, np. opinija → opinia246.

2. Błędy ortograficzne 

Ortografia polska nie należy do najłatwiejszych. Białorusini, którzy dopiero 
rozpoczynają naukę języka polskiego, pytają o „kreseczki”247 w wyrazach typu 
gośćmi. Intuicja im czasem podpowiada, że chodzi o oznaczanie miękkości. 
Niektóre błędy wynikają z niedostatecznego opanowania polskich zasad czy ty-

piło pod wpływem czeskim, por. J. Rieger, J. Siatkowski, Kontakty polszczyzny z językami słowiańskimi  
[w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin 2001, s. 542. 

246  А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, op. cit., s. 12.

247 Analogiczne pytania Polaków rozpoczynających naukę języka białoruskiego czy języka rosyjskiego 
dotyczą znaku miękkiego.



III. Typologia błędów w ramach polsko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej 89

powych liter języka polskiego, np. *Chciałby mieć kobietę, kturą kocha i ktura 
kocha go – zamiast którą, która.

Inne błędy wynikają z nałożenia się reguł białoruskich i polskich, czyli nie-
dostatecznego opanowania odrębnych zasad konwencjonalnych w obu języ-
kach248.

2.1. Błędna pisownia łączna

2.1.1. Błędna pisownia łączna cząstki zwrotnej się

W języku białoruskim cząstka zwrotna pisana jest z czasownikami łącznie. 
Stąd błędy następującego typu:

1) *bawiłasię z koleżanką – zamiast bawiła się;
2) *przygotowujęsię – zamiast przygotowuję się;
3) *Interesujemysię językiem polskim – zamiast Interesujemy się;
4)  Dawniej *tańczyłosię tango – zamiast tańczyło się;
5) Kiedyś nie *czytałosię tylu kolorowych pism – zamiast czytało się.

Ta różnica między językiem polskim a językiem białoruskim ma też – jak 
wspomniano wcześniej – konsekwencje w postaci błędnego akcentowania 
(zob. p. 1.1.4).

Lektor języka polskiego powinien omówić różnice między dwoma językami 
także na przykładzie cząstki zwrotnej (zob. rozdział II, p. 7) i zaproponować 
ćwiczenia utrwalające.

248 Por. też A. Dąbrowska, Poprawność ortograficzna a zrozumiałość tekstu, „Poradnik Językowy” 1999,  
z. 7, op. cit., s. 16–29; J. Miodek, Błąd błędowi nierówny…, op. cit., s. 64-47; H. Wiśniewska, 
Problemy nauczania ortografii nauczycieli ze Wschodu [w:] Metodyka kształcenia językowego…, 
op. cit., s. 33–38.
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2.1.2. Błędna pisownia łączna wyrażeń przyimkowych, partykuły nie,           
                 zaimków

Błędy zaprezentowane w tym podrozdziale wynikają z przeniesienia za-
sad pisowni z języka białoruskiego do języka polskiego, zwłaszcza że niektóre 
wyrazy w obu językach są bardzo podobne, ale różni je właśnie sposób zapisu, np.:

1) Zdrowia, *naprzykład, nie kupisz – zamiast na przykład, bo brus.        
     напрыклад;
2) słońce *wzimie – zamiast w zimie, bo brus. узімку;
3) *Odrazu do ciebie zadzwonię – zamiast od razu, bo brus. адразу;
4) *Niewiadomo, co będzie w następnym tygodniu – zamiast nie wiadomo, 

bo brus. не вядома;
5) Niestety, *niema – zamiast nie ma, bo brus. няма;
6) Nie *zawcześnie? – zamiast za wcześnie, bo brus. зарана;
7) *Półroku uczyłam się polskiego – zamiast Pół roku, bo brus. паўгода.

Lektor języka polskiego na podstawie tych i innych tego typu pozornych po-
dobieństw między dwoma językami może napisać ćwiczenia, które pomogłyby 
utrwalić polskie zasady.

2.2. Błędna pisownia rozdzielna

Główny problem stanowi tu pisownia cząstki by w trybie przypuszczają-
cym. W języku polskim cząstka ta z osobowymi formami czasownika pisana 
jest łącznie, w języku białoruskim – rozdzielnie i może występować nawet 
przed czasownikiem, co widać w przykładzie 3 (*ona b ne miala). Jeśli 
białoruski czasownik kończy się samogłoską (w rodzaju żeńskim i nijakim 
oraz w lm.), to jego początkowa postać бы ulega redukcji do postaci same-
go б. Przeniesienie tych zasad do języka polskiego widać na przykładzie 
następujących błędów:
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1) Jeśli możemy spotkać się w innym terminie, to dla mnie *było by to wy-
godniej – zamiast byłoby;

2) On *stał by w miejscu – zamiast stałby;
3) Gdyby Anna była punktualna, ona *b nie miała / nie *miała by proble-

mów w pracy – zamiast by nie miała / nie miałaby.

Błędy w pisowni zdarzają się także w innych sytuacjach, np. Właśnie *dla 
tego wybrałem wydział zarządzania na UW – zamiast dlatego. 

Co prawda tryb przypuszczający nie jest omawiany na początkowym etapie na-
uki języka polskiego, ale jeśli uczący się próbują się nim posługiwać, to lektor po-
winien zwrócić uwagę na pozorne podobieństwa między językami w tym zakresie.

2.3. Błędne użycie łącznika

Błędy tego typu wynikają z różnic w przyjętych konwencjach. Rodzimy 
zwyczaj jest przenoszony przez Białorusinów do języka polskiego, co wi-
dać w następujących przykładach:

1) Możemy się spotkać o 13. lub 17. *gdzie-kolwiek w centrum – zamiast 
gdziekolwiek, bo brus. дзе-небудзь (choć lepszym ekwiwalentem wydaje 
się gdzieś – gdzieś w centrum);

2) Mama stoi w czystym polu i coś *cicho-cicho mówi – zamiast cicho, cicho.

Warto wspomnieć, że konwencje ortograficzne nie są kwestią łatwą także dla 
Polaków. Ze względu na złożoność tego zagadnienia podobne tematy omawia-
ne są z cudzoziemcami podczas lektoratu na poziomie zaawansowanym.
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2.4. Błędna pisownia samogłosek

2.4.1. Błędna pisownia samogłosek: o, a, i

Błędy dotyczą także pisowni samogłosek pod wpływem leksemów białoruskich:

1) Jestem zdrowsza niż *moj brat – zamiast mój, bo brus. мой;
2) *Przyniosł do domu kotka – zamiast przyniósł, bo brus. прынёс;
3) *szasnastei – zamiast szesnastej, bo brus. шаснаццатая;
4) miejsca *dawnich osiedlisk – zamiast dawnych; *dawni cmentarz – za-

miast dawny, bo brus. даўні;
5) Rok uczyła się języka polskiego, ale nie *intensiwnie – zamiast intensyw-

nie, bo brus. інтэсіўна. 

Procesy akania i jakania, które były opisywane w rozdziale dotyczącym fonetyki 
(por. p. 1.3.4 oraz 1.3.5), mają swoje odzwierciedlenie również w pisowni, np.:

1)   Potem się *okazała – zamiast okazało, bo brus. аказалася;
2)    *Paczucie humoru powinni *pawiększyć Amerykanie i Arabowie, 
        a Rosjanie muszą zmniejszyć – zamiast poczucie, powiększyć249, bo brus. 
      пачуццё, brus. павялічыць;
3)   *czasam – zamiast czasem, bo brus. часам;
4)   *nawat – zamiast nawet, bo brus. нават;
5)   *razam – zamiast razem, bo brus. разам;
6)   *częsta – zamiast często, bo brus. часта;
7)    Ile to *kasztuje? – zamiast kosztuje, bo brus. каштуе;
8)       Mieszka z *bratam – zamiast bratem, bo brus. з братам;
9)   Każdy włos jest inny, czy to biały, czy to żółty, czy to *żółtabiały – zamiast żółto-
       biały, bo brus. жоўта-белы;
10) *zmianilibyśmy – zamiast zmienilibyśmy, bo brus. змяніць;
11)  Kończę zajęcia o trzeciej *piatnascie – zamiast piętnaście, bo brus. пятнаццаць.

249 O ile w ogóle zdanie to ma pozostać w takiej formie, gdyż właściwie wymaga przeredagowania. 
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2.4.2. Błędna pisownia samogłosek: e oraz ę 

Bardzo często zdarza się mylenie białoruskiej (a także rosyjskiej) litery i gło-
ski е [je]/[‘e] z polską literą i głoską e [e] (por. p. 1.3.3), stąd błędy jak w przy-
kładach przedstawionych w kolejnych podrozdziałach250:

2.4.2.1. Błędne zapisywanie e zamiast je

Ten rodzaj błędu wynika stąd, że w języku białoruskim między innymi dźwięk 
[je] jest zapisywany – inaczej niż w polszczyźnie – za pomocą litery е: 

1)    *ego siostra – zamiast jego, *Ego historia jest długa – zamiast Jego;
2)    To nie *est prawda; Jaki *est pani numar telefonu? – zamiast jest;
3)    *Ednym z najciekawszych wspomnień w moim życiu będzie podróż do  
       Warszawy – zamiast Jednym; Mam nadzieję, że jeszcze nie *eden raz tu
    przyjadę. Warszawa jest piękna – zamiast jeden; *Edne z najciekawszych 
       miast w świecie – zamiast Jedno;
4)    Adam *edzie do Krakowa – zamiast jedzie; 
5)    Jan *poechał do Warszawy – zamiast pojechał;
6)    Czy *podróżuesz sam? – zamiast podróżujesz;
7)    Prawdziwy mężczyzna *mye podłogę – zamiast myje;
8)    Ile to *kosztue? – zamiast kosztuje;
9)   *Żye – zamiast Żyje; 
10) *Brakye – zamiast Brakuje;
11) *swoego – zamiast swojego.

2.4.2.2. Błędne zapisywanie e zamiast ie

Ten rodzaj błędu wynika stąd, że w języku białoruskim między innymi dźwięk 
[’e] jest zapisywany – inaczej niż w polszczyźnie – za pomocą litery е:

250  Występują w nich jeszcze inne rodzaje błędów. Będą one analizowane w dalszych rozważaniach.
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1)    Jadę na wakacje z dużym *plecakem – zamiast plecakiem;
2)   *dome – zamiast domie;
3)   Ewa nie *jedźe/jedze – zamiast jedzie;
4)    Jej *ne budze – zamiast nie będzie;
5)   *Ne było – zamiast nie; Teraz *ne pracuje – zamiast nie;
6)    pół kilo szynki *polskej – zamiast polskiej;
7)   *Nigdze nie ma tej książki – zamiast nigdzie;
8)    Był popularnym *człowiekem – zamiast człowiekiem; 
9)   *smacznejsze – zamiast smaczniejsze;
10) *ważnejszy – zamiast ważniejszy;
11) *Meczysław – zamiast Mieczysław;
12) *tradycyjne – zamiast tradycyjnie;
13) Pomówić *poważne – zamiast poważnie;
14) W finale *weźme udział pięcioro dzieci – zamiast weźmie;
15) kwadrans po *drugej – zamiast drugiej;
16) Anna to *najzdolnejsza studentka na roku – zamiast najzdolniejsza;
17) Ten test jest *trudnejszy niż ostatni – zamiast trudniejszy;
18) Ta sukienka jest *ładnejsza niż tamta – zamiast ładniejsza;
19) Teatr Wielki w Warszawie to *najnowocześnejsza scena w Polsce – za-

miast najnowocześniejsza;
20) *najprzystojnejszy – zamiast najprzystojniejszy;
21) *łatwejszy – zamiast łatwiejszy;
22) rejon *Dubroweński251 – zamiast dubrowieński; 
23) *lepej – zamiast lepiej;
24) Mieszkam w *Warszawe – zamiast Warszawie;
25) *Meszkam w akademiku – zamiast Mieszkam;
26) Niestety nie *umem252 tańczyć – zamiast umiem.

251  Brus. Дубровенскі.

252 To słowo trzeba było wpisać w luce w tekście, reszta zdania została podana. Mimo to słuchacz nie 
zauważył, jak się pisze np. nie, niestety.
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Podobna pisownia nie jest stosowana przez Białorusinów konsekwentnie, co 
pokazuje choćby przykład 8: *człowiekem. Widać tutaj niekonsekwencję, gdyż 
druga sylaba zapisana jest poprawnie (-wie-), ale trzecia już nie (*-kem). 

Warto wyjaśnić słuchaczom z Białorusi, po jakich głoskach może/powinno 
występować ie. Czasem bowiem zdarzają się błędy w drugą stronę – zapisywa-
nie ie zamiast e, np. Wiem, że to jest *nie spiecjalnie – zamiast specjalnie, bo 
brus. спецыяальна; *spiektakl – zamiast spektakl, bo brus. спектакль; Co pan 
*chcie studiować? – zamiast chce.

Niepoprawna pisownia jak w przykładach: 12 i 13 powoduje zmianę części 
mowy. W miejsce poprawnej formy Pomówić poważnie (jak? – przysłówek) 
w wyniku błędu powstaje Pomówić poważne (jakie? – przymiotnik). Kontekst 
od razu pokazuje, że takie połączenie w zapisie jest bezsensowne, choć odczy-
tane z tekstu brzmi już poprawnie (e czytane jako ’e). 

2.4.2.3. Błędne zapisywanie ę zamiast -ię oraz -ję

Czasami jak litera e traktowana jest także litera ę, która zastępuje poprawną 
pisownię -ię oraz -ję. Można to zaobserwować w następujących przykładach:

1) *Lubę lato; Bardzo *lubę jeździć na rowerze – zamiast lubię;
2) Zupełnie nie chciał wracać *sę do Warszawy – zamiast się253;
3) *pęńć – zamiast pięć;
4) *Interesuę się historią – zamiast interesuję.

Jeśli się naucza, że głoski: e lub ę same nie zmiękczają, ale występują po gło-
skach miękkich, to warto wyjaśnić, że nie jest tak zawsze. W przeciwnym razie 
mogą się zdarzać błędy typu: *chcię – zamiast chcę. 

Jak wynika z przedstawionych przykładów, duży problem sprawia Białorusi-
nom odróżnianie szeregów: e – ie – je oraz ę – ię – ję. Lektor języka polskiego 
powinien więc zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię i zaproponować odpo-
wiednie ćwiczenia. 

253 W tym kontekście cząstka się w ogóle nie jest potrzebna. Ten rodzaj błędu został opisany w p. 6.2.
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2.5. Błędna pisownia spółgłosek

Błędna pisownia spółgłosek jest wynikiem wpływów wzorców rodzimych, np.:

1) *nizki – zamiast niski, bo brus. нізкі (podobnie w języku rosyjskim);
2) Wojtek jest wyższy od Piotra o pięć *santymetrów – zamiast centymetrów, 
    bo brus. сантыметр;
3) rejon *Nieświezski – zamiast rejon nieświeski, bo brus. Нясвіжскі раён;
4) wpół do *pierszej – zamiast pierwszej, bo brus. першы;
5) Miałam 5 *ekzaminów – zamiast egzaminów, bo brus. экзамен;
6) ze *skrynki – zamiast skrzynki, bo brus. скрынка;
7) W *kabinecie – zamiast gabinecie, bo brus. кабінет;
8) Mam dwa *mieszkannia – zamiast mieszkania; w języku białoruskim występują 
     spółgłoski wzdłużone, m.in. spółgłoska n, np. памяшканне;
9) Ojciec ma *wiesiołe usta – zamiast wesołe, bo brus. вясёлыя.

Błędy wynikają często z oddania w piśmie w wyrazach polskich wymo-
wy białoruskiej. Dotyczy to zwłaszcza tych leksemów, które w obu językach 
brzmią podobnie, np.: 

1) Warto dowiedzieć się, jak *źmieniają się pory roku – zamiast zmieniają 
się, bo brus. змя няцца ([z’m’an’acca])254;

2) Drzewa zaczynają *źmieniać swój kolor – zamiast zmieniać;
3) W końcu podejmujesz decyzję, by wreszcie coś w swoim życiu *źmienić – za-

miast zmienić;
4) To jest nie do *źniesienia – zamiast zniesienia, bo brus. знесці ([z’n’es’c’i]).

Czasem jednak, by uniknąć błędnego zmiękczenia spółgłoski w grupie spół-
głoskowej jak w przytoczonych przykładach (błąd typu *źmiana), Białorusini 
unikają zmiękczenia tam, gdzie akurat powinno ono być, np. *przyjazń – za-
miast przyjaźń.

254 W klasycznym wariancie ortografii białoruskiej (tzw. taraszkiewica) wymowa taka była oddawana 
w piśmie za pomocą miękkiego znaku: зьмяняцца.
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2.5.1. Literówki

Najczęstsze literówki wynikają z podobieństw graficznych liter w alfabetach 
obu języków. Litery podobne graficznie, ale różniące się znaczeniowo zostały 
przedstawione w tabeli.

Alfabet 
łaciński

Cyrylica
(i łacińskie odpowiedniki)

B В, в = W, w
H Н, н = N, n
C, c С, с = S, s
P, p Р, р  = R, r 
m m (małe) = t 
Y, y У, у = U, u
X, x Х, х = Ch, ch

 Nałożenie się dwóch alfabetów zdarza się bardzo często (zwłaszcza na po-
czątkowym etapie nauki), np.:

1) *weczopami – zamiast wieczorami, p = r;
2) Teraz *jesmem szczęśliwa – zamiast jestem, m = t;
3) *Brakye – zamiast Brakuje, y = u;
4) *bytelka wody – zamiast butelka, y = u;
5) *Jaki est pani nymar telefonu? – zamiast numer, y = u;
6) *W pobliży – zamiast pobliżu, y = u.

  Czasem zdarzają się błędy w drugą stronę:

 1) Najbardziej moja mam podobna do lisa, ale mama nie jest bardzo *chutra 
– zamiast chytra;

 2) Anna *bula chora; To nie *bula prawda – zamiast była;
 3)*mędzu – zamiast między.
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Tego typu błędów trudno uniknąć na początkowym etapie nauki. Jest to 
naturalny proces przyswajania alfabetu języka obcego (polskiego) i zwy-
kle etap przejściowy. Warto jednak, by lektor języka polskiego uczulał na 
tę kwestię czy choćby przedstawił tabelę, która może pomóc słuchaczom 
wzrokowcom. 

Alfabet 
łaciński

Cyrylica
(odpowiedniki)

B = Б
H = Г
C, c = Ц, ц
P, p = П, п 
m = м 
Y, y = Ы, ы
X, x = Кс, кс

2.5.2. Błędna pisownia liter: ł oraz l

Białorusini mają duży problem z rozróżnianiem w języku polskim liter: ł oraz 
l. Często mylą je zarówno w wymowie, jak i w piśmie. Wynika to prawdopo-
dobnie z tego, że w języku białoruskim л (ł) to jeden fonem mający dwa warian-
ty, w języku polskim natomiast ł oraz l to dwa odrębne fonemy. W języku biało-
ruskim w piśmie występuje tylko jedna litera л (ł), która – w zależności od tego, 
czy po niej następują samogłoski szeregu przedniego, czy tylnego (zmiękcza-
jące czy niezmiękczające) – odczytywana (wymawiana) jest albo twardo, albo 
miękko, np. brus. лапа (‘łapa’)255, brus. локаць (‘łokieć’), brus. луг (‘łąka’), 
brus. лыжка (‘łyżka’), ale: brus. левы (‘lewy’), brus. лёс (‘los’), brus. ліпа 
(‘lipa’), brus. людскі (‘ludzki’), brus. лямпа (‘lampa’). Stąd pojawiają się błędy 
jak te przedstawione w kolejnych podrozdziałach.

255  Nie zawsze białoruskie ла jest w języku polskim oddawane jako ła, por. np. brus. планаваць (‘planować’).
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2.5.2.1.  Błędne zapisywanie ł zamiast l

Oto kilka przykładów zapisywania ł zamiast l:

1) Też jest *zapłanowane – zamiast zaplanowane;
2) *Byłiśmy wczoraj na kolacji – zamiast Byliśmy;
3) *zmieniłibyśmy – zamiast zmienilibyśmy.

Lektor języka polskiego powinien podczas kursu wymienić te połączenia, 
które w polszczyźnie w zasadzie nie występują, np. łi256.

2.5.2.2. Błędne zapisywanie litery l

W części poświęconej fonetyce była już mowa o wymawianiu mięk-
kiego l (zob. p. 1.2.2). W tym miejscu zostanie zaprezentowane to zjawisko 
oddawane w piśmie:

1) *Wspanialie jest spacerować – zamiast Wspaniale;
2) Jeśli będzie się Pan stosował do diety, to stan Pana zdrowia będzie coraz 

*liepszy – zamiast lepszy;
3) *w ogulie; Czy w *ogólie to jest zawód? – zamiast w ogóle;
4) Lubi muzykę *populiarną – zamiast muzykę popularną;
5) Ja myślę *komplietnie inaczej – zamiast kompletnie; 
6) Wczoraj widziałem twojego *przyjacielia – zamiast przyjaciela; 
7) Opowiedz mi o swoim nowym *przyjacieliu – zamiast przyjacielu;
8) Kobieta powinna ich *liubić jak siebie – zamiast lubić.

2.5.2.3. Błędne zapisywanie l zamiast ł

1)   Stoję tu *pól godziny – zamiast pół;
2)   Gdyby Anna *byla punktualna…  – zamiast była;
3)   *Pojehalabym do domu – zamiast Pojechałabym;

256 Zob. A. Nowakowska, Problemy ortograficzne w nauczaniu cudzoziemców, „Poradnik Językowy” 
1999, z. 7, s. 47; autorka wymienia też inne połączenia: ky, gy, żi, ąr, bj.
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4)   Nie kupiliśmy jeszcze *krzesel – zamiast krzeseł;
5)   W piątek nie *poszedlem na egzamin – zamiast poszedłem;
6) *mloda – zamiast młoda; 
7)  *latwiejszy – zamiast łatwiejszy;
8)   *chlopcy – zamiast chłopcy;
9)    Mam *niezwyklą żonę – zamiast niezwykłą;
10) *Jadlam dużo tłustych potraw – zamiast Jadłam;
11) *wpól do pierwszej – zamiast wpół;
12) *szkolę średnią – zamiast szkołę średnią.

2.6. Błędna pisownia małej/wielkiej litery

Do najczęstszych błędów w tej grupie należy używanie małej litery przy 
pisowni nazw narodowości257. W języku białoruskim są one pisane małą literą, 
w języku polskim zaś – wielką:

1) *polak – zamiast Polak, bo brus. паляк;
2) Było dużo *amerykańczyków258 – zamiast Amerykanów, bo brus. 

амерыканец. 

Odnotowano także inne błędy wynikające z nieznajomości zasady konwen-
cjonalnej polskiej ortografii, różniącej się od białoruskiej, np. Wszystkiego naj-
lepszego w Nowym *roku! – zamiast w nowym roku, bo brus. з Новым годам.  

W języku polskim nazwy jednostek terytorialnych pisane są małą literą, np. 
województwo mazowieckie. Nieznajomość tej zasady przyczynia się do prze-
niesienia białoruskich zasad ortograficznych na polski grunt, w wyniku czego 
powstały następujące zapisy (rejon to mniej więcej odpowiednik powiatu):

1) rejon *Nieświezski – zamiast rejon nieświeski, bo brus. Нясвіжскі раён;
2) rejon *Klecki – zamiast rejon klecki, bo brus. Клецкі раён;

257 Z tą kwestią jest związana zabawna sytuacja, która miała miejsce podczas lektoratu w Mińsku. Lektorka 
objaśniała zasadę mówiącą, że nazwy mieszkańców krajów w języku polskim piszemy wielką literą. Wtedy 
zareagował ktoś z sali: „Białorusina też?”; zob. R. Kaleta, Podstawowe błędy językowe…, op. cit., s. 233.

258  Bardzo możliwe, że sufiks został wybrany na podstawie analogii form z leksemami typu Australijczyk.
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3) rejon *Wilejski – zamiast rejon wilejski, bo brus. Вілейскі раён;
4) z *Głybockiego rejona – zamiast z rejonu głębockiego, bo brus. з Глыбоцкага 

раёна;
5) rejon *Miorski – zamiast rejon miorski, bo brus. Мёрскі раён;
6) rejon *Miadzielski – zamiast rejon miadziolski, bo brus. Мядзельскі раён;
7) rejon *Staubcouski – zamiast rejon stołpecki, bo brus. Стаўбцоўскі раён;
8) rejon *Dubroweński – zamiast rejon dubrowieński, bo brus. Дубровенскі раён.

O ile zapisywanie nazw narodowości małą literą jest rażącym błędem, o tyle 
używanie małej/wielkiej litery w innych sytuacjach (np. przy pisowni nazw 
administracyjnych) nawet dla Polaków nie jest oczywiste. Szczegółowe zasady 
opisane w słownikach ortograficznych języka polskiego warto omawiać z cu-
dzoziemcami na zajęciach na poziomie zaawansowanym. 

3. Błędy interpunkcyjne 

Błędy interpunkcyjne wynikają z odmiennych zasad stosowania znaków 
przestankowych w obu językach. Poniższe zdania pokazują to zjawisko na 
przykładzie innych reguł stosowania przecinka:

1) Wydaje ci się, że wkoło jest tylko morze, a wilgotne gwiazdy są tak nisko, 
że można je zbierać rękami, jak wiśnie z drzewa – zamiast rękami jak 
wiśnie z drzewa;

2) Słońce wpada w morze, jak w herbatę – zamiast w morze jak w herbatę;
3) Jej pocałunek przed snem słodki, jak cukierek – zamiast słodki jak cukierek259.

W języku polskim (w odróżnieniu od białoruskiego) nie stawia się przecinka 
przed wyrażeniami porównawczymi (zawierającymi wyraz jak) niewchodzącymi 
w skład wypowiedzenia złożonego260. Podobna sytuacja dotyczy także wyrażenia 
zawierającego słowo niż, np. Dzieci patrzą inaczej, niż dorosłe – zamiast inaczej niż 

259 Por. Закон Рэспублікі Беларусь. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі: § 48. Коска пры 
параўнальных зваротах [online], http://libelli.narod.ru/misc/rules.htm#_Toc204867479 
[dostęp: 10.02.2014]

260  Zob. Wielki słownik ortograficzny PWN [online], http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629797 [dostęp: 19.02.2014].
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dorośli. W języku polskim przecinek występuje przed niż tylko wtedy, gdy druga 
część zdania zawiera czasownik.

Inna konwencja w obu językach stosowana jest przy zapisie adresu, np. 
ul. Popiełuszki, 16 – zamiast ul. Popiełuszki 16. W języku białoruskim przecin-
kiem oddzielana jest liczba następująca po nazwie ulicy. 

Białorusini bardzo często stawiają przecinek w formułach apelatywnych, np. 
Cześć, Olu! – a nie Cześć Olu!261. Tomasz Karpowicz pisze, że przecinek „przy-
jęło się pomijać przed rzeczownikami w wołaczu w formułach apelatywnych”, 
np. Witaj Anno!, Dzień dobry Panie Profesorze!262, ale szerzej nie wyjaśnia, co 
dokładnie rozumie przez zwrot przyjęło się – czy chodzi o zwyczaj (w niektó-
rych kręgach?), czy o przepisy (które?) porządkujące ortografię. Kwestia ta w polsz-
czyźnie jest różnie interpretowana. Małgorzata Marcjanik, badaczka zajmująca 
się grzecznością językową, wymienia analogiczne przykłady powitań z prze-
cinkami, choć z kolei bez wykrzykników, np.: Dzień dobry, panie dyrektorze; 
Dzień dobry, pani Magdo; Dzień dobry, moi kochani; Cześć, stary263, choć kwe-
stii interpunkcyjnych nie komentuje. 

Zgodnie ze słownikiem ortograficznym PWN264 elementy tego typu są wy-
razami poza zdaniem i powinny być wydzielane przecinkiem. Jest to zasada 
interpunkcyjna. Tradycja jednak jest taka, że konstrukcje te są traktowane jako 
pewne całości wymawianiowe, co pozwala przecinek pominąć.

Rozbieżności te, które można zaobserwować choćby na przykładzie przyto-
czonych źródeł, powodują, że można wysnuć wniosek, że tego typu konstruk-
cje są poprawne zarówno z przecinkami (i wykrzyknikami), jak i bez nich, co 
pozwala inaczej spojrzeć na interpunkcję stosowaną w takich sytuacjach przez 
Białorusinów i nie uznawać jej od razu za błędną czy poprawną. Jan Grzenia 
z Uniwersytetu Śląskiego na stronie Poradni Językowej PWN pisze:

261  Zob. T. Karpowicz, Kultura języka polskiego..., op. cit., s. 160.

262  Ibidem.

263  M. Marcjanik, ABC grzeczności językowej [w:] Polszczyzna na co dzień…, op. cit., s. 265 i 281. 

264 Zob. [online], http://sjp.pwn.pl/zasady/;629809 [dostęp: 17.11.2014].
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Formułki powitalne stosowane w tekstach pisanych wywodzą się z języ-
ka mówionego. Do wyrażania ekspresji w mowie służą nam liczne środki, 
m.in. siła głosu, intonacja, pauzy. W piśmie mamy ograniczone możliwo-
ści wyrażania emocji, a odpowiednie sygnały możemy przekazać głównie 
poprzez znaki interpunkcyjne. Reguły przestankowania zaś zezwalają pi-
szącemu na pewną swobodę, z której w tym wypadku najlepiej skorzystać. 
Stąd wniosek, że w formułkach typu Cześć, Andrzeju, Witajcie, moi dro-
dzy! możemy postawić przecinki lub inne znaki, zależnie od naszej inten-
cji. Można wyobrazić sobie kilka wariantów zapisu podanych zwrotów, 
np. Cześć Andrzeju, Cześć, Andrzeju, Cześć, Andrzeju!, Cześć – Andrzeju, 
Cześć, Andrzeju!!!, Cześć... Andrzeju265.

Na pewno warto tego typu niejednoznaczne miejsca w interpunkcji polskiej 
przedyskutować ze słuchaczami na lektoratach na najwyższym poziomie za-
awansowania czy ze studentami polonistyk zagranicznych.  

Zdarzają się także przypadki niestawiania przecinka tam, gdzie powinien się  
on znaleźć, ale wynika to nie z interferencji, lecz raczej z pośpiechu lub braku 
znajomości reguł stosowania przecinka w języku polskim. Tego typu błędy zda-
rzają się także u samych Polaków, np.:

1) Nie wiadomo co będzie w następnym tygodniu – zamiast Nie wiadomo, co 
będzie w następnym tygodniu;

2) Jeśli możemy spotkać się w innym terminie to dla mnie byłoby to wygod-
niejsze – zamiast Jeśli możemy spotkać się w innym terminie, to dla mnie 
byłoby to wygodniejsze.

Inne przykłady interpunkcyjne dotyczą stosowania skrótów albo odnoszą się 
do pozostałych reguł wynikających z zasady konwencjonalnej, np.:

1) *i t.d. – zamiast itd., bo brus. і г.д.;
2) od lat *80-tych XX stulecia – zamiast od lat 80. XX stulecia, bo brus. 

з 80-ых/80-х гадоў XX стагоддзя.

265 J. Grzenia, [online], http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/;9111 [dostęp: 17.11.2014].
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Trzeba jednak raz jeszcze zaznaczyć, że tego typu reguły często nie są znane 
samym Polakom. Rodzimi użytkownicy języka również popełniają tego typu 
błędy, dlatego nie powinny być one omawiane w czasie zajęć z cudzoziemcami 
na początkowym etapie nauki języka. Szczegółowe rozstrzygnięcia warto rozważać 
z osobami, które opanowały język polski na bardzo wysokim poziomie. 

4. Błędy fleksyjne 266 

Błędy fleksyjne stanowią duży zbiór267, stąd w tym rozdziale scharakteryzo-
wane zostaną tylko te błędy, które często występowały.

4.1. Błędny rodzaj gramatyczny

Błędy tego typu wynikają z przypisania wyrazom języka polskiego rodza-
ju z języka białoruskiego (rosyjskiego)268, np.: 

1) *ten twarz – zamiast ta twarz; Widzę tu *jakiś twarz – zamiast jakąś 
twarz; w języku białoruskim twarz (brus. твар) jest rodzaju męskiego;

2) *Fajny jest ten muzeum – zamiast Fajne jest to muzeum; To jest *jedyny 
muzeum, gdzie można zobaczyć obraz niemal całej Białorusi – zamiast 
jedyne muzeum; *filmowy muzeum – zamiast muzeum filmowe; w języku 
białoruskim muzeum (brus. музей) jest rodzaju męskiego;

3) *ta Katyń – zamiast ten Katyń, bo brus. Катынь (rodzaj żeński);
4) w *gimnazji – zamiast w gimnazjum, bo brus. гімназія (rodzaj żeński);

266 Por. H. Satkiewicz, Fleksja w nauczaniu języka polskiego jako obcego [w:] Vademecum lektora języka 
polskiego, red. B. Bartnicka, Warszawa 1992, s. 46 i nast.; M. Górecki, M. Stawska, op. cit., s. 51–53.

267 Wiele ciekawych przykładów podaje J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 20–25; wśród 
nich warto przywołać błędy w odmianie liczebników porządkowych, które pod wpływem gwar i języ-
ków wschodniosłowiańskich mają odmienny tylko ostatni człon, np. sto dwadzieścia piąty – zamiast sto 
dwudziesty piąty, sto dwadzieścia piątego – zamiast sto dwudziestego piątego (s. 23–24 i 42).

268 Por. ibidem, s. 21–22; K. Cukrowska, op. cit., s. 113; T. Biełocka, Trudności młodzieży grodzieńskiej…,  
op. cit., s. 24–30; A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, op. cit., s. 63–65.
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5) Dali mnie jeszcze *tę papierku – zamiast papier/papierek, bo brus. 
папера/паперка (rodzaj żeński);

6) Dostałam *esemesku – zamiast esemes/esemesa, bo brus. эсэмэска (ro-
dzaj żeński);

7) chłopak z *Meksyki – zamiast Meksyku, bo brus. Мексіка (rodzaj żeński).

Mechanizm podobnych błędów tłumaczą też sami studenci. Jeden z nich 
przetłumaczył leksem miłość (rodzaj żeński) na język białoruski (brus. каханне 
– rodzaj nijaki) i taki też rodzaj przypisał polskiemu odpowiednikowi. 

4.2. Błędna końcówka fleksyjna

4.2.1. Dopełniacz liczby pojedynczej rodzaju męskiego 

W oficjalnym języku białoruskim (i przede wszystkim w języku rosyjskim) 
dość często przeważa w dopełniaczu lp. rzeczowników rodzaju męskiego i ni-
jakiego końcówka -a, która funkcjonuje też w języku polskim. Interferencja 
zewnętrzna jest zatem w tym przypadku wsparta wewnętrzną. Taki był mecha-
nizm powstania przedstawionych błędów269:

1)   naprzeciwko *teatra – zamiast teatru; 
2)   oglądanie *filma – zamiast filmu; 
3)   do *wtorka – zamiast wtorku; 
4)   Z *hotela dla doktorantów ja się wyprowadziłam – zamiast hotelu; 
5)   na parterze *klasztora – zamiast klasztoru; 
6)   wyjść z *pokoja – zamiast pokoju; 
7)   wewnątrz *wagona – zamiast wagonu; 
8)   do tego *termina – zamiast terminu; 
9)   Niestety nie mam *samochoda – zamiast samochodu;
10) z Głybockiego *rejona – zamiast rejonu; 
11) oprocz *dara – zamiast daru;
12) niezrozumienie Bożego *prezenta – zamiast prezentu;

269  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 20–21; K. Cukrowska, op. cit., s. 113.
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13) W ciągu jednego *roka; 2005 *roka – zamiast roku;
14) do Nowego *Jorka – zamiast do Nowego Jorku. 

Żeby uniknąć podobnego błędu z końcówką -a, słuchacze stosują częściej 
końcówkę -u (hiperpoprawność) i robią błędy typu: 

  1) Śpiewał zespół z *Petersburgu – zamiast Petersburga;
2) miłość, która nie ma początku i *końcu – zamiast końca.

Charakterystyczną cechą języka białoruskiego jest to, że zapożyczone rze-
czowniki na -um (np. кансіліум, сімпозіум), inaczej niż w języku polskim, pod-
legają deklinacji i w dopełniaczu otrzymują też końcówkę -a. Stąd błędy typu: 
na stronie *Studiuma Europy Wschodniej – zamiast Studium.

Trzeba podkreślić, że końcówki dopełniacza rodzaju męskiego mogą być pro-
blematyczne nawet dla Polaków, którzy też często się zastanawiają nad wyborem 
formy poprawnej, np. prysznica czy prysznicu (w tym wypadku obie poprawne). 

Końcówka dopełniacza w obu językach sprawia problemy. Często występu-
ją wyjątki lub poprawne są obie końcówki używane z różną częstotliwością, 
czasem końcówki wskazują na inne znaczenie wyrazów homonimicznych, np. 
pol. bal ‘impreza’ – D. lp. balu oraz pol. bal ‘kawał drewna’ – D. lp. bala; brus. 
народа (беларускага народа) i народу (многа, мала, шмат народу)270. Moż-
na wprowadzać zasady gramatyczne próbujące jakoś usystematyzować grupy 
rzeczowników mających w dopełniaczu końcówkę -a i końcówkę -u, ale słu-
chaczom uczenie się tego na pamięć nie wydaje się interesujące. Pozostaje więc 
wdrożenie odpowiednich ćwiczeń pisemnych i (koniecznie) ustnych.  

4.2.2. Celownik liczby pojedynczej rodzaju męskiego

W celowniku polskich leksemów widać wyraźnie wpływ białoruskiej koń-
cówki -u. Polska końcówka -owi jest trudna do opanowania. Poniższe błędy 
zdarzają się nawet na poziomie zaawansowanym, np.:

270  В.М. Сіўковіч, op. cit., s. 119.



III. Typologia błędów w ramach polsko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej 107

1) każdemu *człowieku; Alkohol tylko szkodzi *człowieku – zamiast człowiekowi;
2) Musimy złożyć gratulacje panu *magistru Kowalskiemu – zamiast magistrowi;
3) powiem *Piotru – zamiast Piotrowi;
4) Jan kazał *Reksu zejść z kanapy – zamiast Reksowi.

Dodatkową trudność sprawia to, że niektóre polskie rzeczowniki także 
mają w celowniku końcówkę -u, np. brat – bratu, ojciec – ojcu. Uczący się 
są bardzo zdziwieni, że rzeczownik syn nie powiela tego paradygmatu i że 
błędną formę *synu (która na dodatek w ich języku jest poprawna) trzeba w kolej-
nych ćwiczeniach/wypowiedziach poprawić na synowi.

4.2.3. Biernik liczby pojedynczej rodzaju żeńskiego 

W języku białoruskim (a także w rosyjskim) rzeczowniki rodzaju żeńskiego 
zakończone na -a (podobnie jak przymiotniki, zaimki) mają w bierniku lp. koń-
cówkę -u; często zastępuje ona polską końcówkę -ę (w przymiotnikach, zaimkach 
– końcówkę -ą). Taki był mechanizm przedstawionych błędów:

1)   *tu flagu – zamiast tę flagę;
2)   w *sobotu – zamiast sobotę;
3) studiuję *filozofiju – zamiast filozofię;
4) Ona jest ubrana w *sukienku – zamiast sukienkę, brus. сукенку;
5) Mam *żonu – zamiast żonę;
6) Mam *wspaniału rodzinu, niezwykłu żonu – zamiast wspaniałą rodzinę,   
 niezwykłą żonę;
7)   *skończyła szkolu średniu – zamiast szkołę średnią;
8)  Dobrze jak będzie mieć *humanitarnuju edukaciju – zamiast edukację hu-
 manistyczną;
9)   Lubi *muzyku populiarnuju – zamiast muzykę popularną;
10) Warszawa ma *interesujoncą historju – zamiast interesującą historię;
11)  Jedziemy na wakacje za * granicu – zamiast granicę;
12) Wszyscy lubią *moju mamu, bo ona ma *szeroku duszu – zamiast moją   
         mamę, szeroką duszę;
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13) Dziewczyna, *któru ja sustrakała – zamiast którą spotkałam;
14) *Chciałbym mieć *kobietu – zamiast kobietę.

Zasada ta dotyczy również rzeczowników męskich zakończonych w mianowniku 
na -a, np. Paweł ma *kolegu – zamiast kolegę (brus. калега, biernik: калегу).

Inne rzeczowniki też przysparzają problemów, zwłaszcza gdy mianownik równy 
jest biernikowi, np. brus. спадарства ‘państwo’. Stąd błędy typu: Witam, *Pań-
stwo!; Bardzo serdecznie zapraszamy *Państwo na to spotkanie – zamiast Państwa.

Błędy związane z biernikiem są bardzo częste i zdarzają się nawet na poziomie 
zaawansowanym. Tym potrzebniejsza jest dobrze przemyślana profilaktyka.

4.2.4. Narzędnik liczby pojedynczej

W narzędniku lp. często następuje przeniesienie końcówki rodzimej do języ-
ka obcego, co ilustrują przykłady:

1) Interesuję się *poeziaj – zamiast poezją, bo brus. паэзія, narzędnik:  з паэзіяй;
2) Marta jest *studentkaj – zamiast studentką, bo narzędnik brus. 

студэнткай;
3)  Piotr był popularnym *człowiekam – zamiast człowiekiem, bo narzędnik 

brus. чалавекам.

Niestety tego typu błędy także należą do częstych.

4.2.5. Mianownik liczby mnogiej

W mianowniku lm. (por. p. 4.9.1) następuje przeniesienie rodzimej końcówki 
-y/-i do języka polskiego, np.:

1) *pracy pisemne – zamiast prace, bo brus. працы; 
2) Przestraszyły mnie *słowy – zamiast słowa, bo brus. словы;
3) *ksiądzy – zamiast księża, bo brus. ксяндзы;
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4) Najważniejsze, że *ludzi poparli akcję – zamiast ludzie, bo brus. людзі;
5) Robimy pokojowe *akcji – zamiast akcje, bo brus. акцыі;
6) *orzechi – zamiast orzechy, bo brus. арэхі.

4.2.6. Biernik liczby mnogiej

W języku polskim w większości wypadków formy biernika lm. są takie same 
jak formy mianownika lm. Dotyczy to rzeczowników męskozwierzęcych (np. 
kot, pies – M. lm. = B. lm.: koty, psy), rzeczowników męskorzeczowych (mę-
skonieżywotnych, np. pieniądz – M. lm. = B. lm.: pieniądze), rzeczowników 
rodzaju żeńskiego (np. dziewczyna, lekcja – M. lm. = B. lm.: dziewczyny, lek-
cje), a także rzeczowników rodzaju nijakiego (np. dziecko, miasto – M. lm. = 
B. lm.: dzieci, miasta). Z kolei w rodzaju męskoosobowym (podobnie jak w języku 
białoruskim) formy biernika lm. są takie same jak dopełniacza lm. (np. student 
– D. lm. = B. lm. studentów)271. 

Jeśli słuchacze z Białorusi błędnie utworzą polską formę mianownika, to czę-
sto niepoprawna jest również forma biernika, np. Spodobały mi się te *wierszy; 
Piszę *wierszy; przeczytałam te *wierszy – zamiast wiersze.

Bardzo skomplikowana jest kwestia biernika lm. rzeczowników męskozwie-
rzęcych, np. kot (brus. кот) oraz rzeczowników żywotnych (osobowych i nie-
osobowych) rodzaju żeńskiego, np. dziewczyna, zebra (brus. дзяўчына, зебра), 
gdyż zachodzi tutaj znacząca różnica między dwoma językami. W języku bia-
łoruskim (a także w rosyjskim) rzeczowniki męskozwierzęce oraz żeńskie 
żywotne mają w bierniku lm. formę taką jak dopełniacz lm., np. brus. Я бачу 
катоў і сабак (por. pol. Widzę koty i psy), Я бачу дзяўчын і зебраў (por. 
pol. Widzę dziewczyny i zebry)272. Stąd błędy jak w przykładach:

1) Widzę *kotów – zamiast koty;
2) Bardzo lubię *psów – zamiast psy;

271  Por. A. Kępińska, Kształtowanie się polskiej kategorii męsko- i niemęskoosobowości. Język wobec   
       płci, Warszawa 2006.

272  Inne przykłady: асоб, сясцёр, дзяцей, ягнят; za: H. Dalewska-Greń, Języki słowiańskie, Warszawa 
       1997, s. 247. 
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3) Spotkałem *dziewczyn – zamiast dziewczyny;
4) Chciałam przyprowadzić *koleżanek – zamiast koleżanki.

Tego typu błędy są bardzo rozpowszechnione. Lektor języka polskie-
go – nieświadomy różnic między językiem polskim a białoruskim (czy 
rosyjskim) – może dość pobieżnie potraktować ten temat, zwłaszcza gdy 
wcześniej przerobił już na zajęciach formy mianownika lm. Przywołane 
przykłady udowadniają, że potrzebne są specjalne ćwiczenia (pisemne i ustne), 
które pozwoliłyby uczulić słuchaczy na te rozbieżności międzyjęzykowe. 
Odmienność języka polskiego od języka białoruskiego jest tu charakterystycz-
na i nieco sztuczna dla Białorusinów, którym trudno jest przywyknąć do pol-
skich form biernikowych. Budowanie poprawnych struktur wymaga nie tylko 
teoretycznego poznania reguł i wykonania ćwiczeń praktycznych, lecz także, 
bardzo często, pokonania pewnej bariery psychologicznej.

4.3. Błędna postać wyrazu 

W podanych przykładach można zaobserwować przeniesienie (błędnej) 
odmiany całego wyrazu z języka rodzimego do obcego (polskiego):

1) Moja rodzina składa się z *szaści osób – zamiast sześciu, bo brus. 
шасці;

2) matka z *dwuma dziećmi – zamiast dwoma, bo brus. двума;
3)*Radeka; *Romeka; *Tomeka – zamiast Radka, Romka, Tomka (tzw. 

e ruchome).

4.4. Błędna postać tematu fleksyjnego 

W danych przykładach widać wpływ języka rodzimego na język polski:

1)  film o *gecie – zamiast getcie, bo brus. гета;
2) *Śpimy na sienie – zamiast sianie, bo brus. сена.
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4.5. Błędny wzorzec odmiany

W podanych przykładach widać wpływ rodzimych paradygmatów odmiany 
na wzorce w języku polskim. Można się też zastanawiać, czy nie jest to prze-
niesienie całego wyrazu do języka polskiego, np.:

1) Jeśli ktoś *maje jakąś chwilę wolną, to może pójść do muzeum; 
Matka nie *maje wykształcenia wyższego; On *maje zielone oczy – 
zamiast ma, bo brus. ён/яна мае;

2) On *mówić, lubić, tańczyć – zamiast mówi, lubi, tańczy, bo brus. Ён 
гаворыць, любіць, танчыць;

3) *Jeden z najciekawiejszych – zamiast najciekawszych, bo brus. 
найцікавейшы;

4) *uczeni (lm. od uczeń) – zamiast uczniowie, bo brus. вучань – вучні. 

4.6. Błędne unieruchomienie fleksyjne 

Nieodmienianie niektórych wyrazów w języku polskim dotyczy często 
wołacza273, którego forma jest taka sama jak mianownika, zgodnie z wzorcem 
rodzimym:

1) *Sportowiec! chodź do mnie! – zamiast Sportowcu!; 
2) *Człowiek! możesz osiągnąć wszystko! – zamiast Człowieku!;
3)  Panie *Marek! Zostawił pan portfel – zamiast Panie Marku!.

4.7. Błędne alternacje spółgłoskowe

Do języka polskiego przeniesione zostają wymiany, które występują 
w języku białoruskim (por. p. 1.2.5), np. wymiana g (h) : z’ w miejscowniku 
rzeczowników rodzaju żeńskiego:

273  Por. rozdział II, p. 8 oraz J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe..., op. cit., s. 21; B. Malinowska, op. cit., s. 77.
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1) On był na wakacjach w *Prazie – zamiast Pradze, bo brus. 
Прага – у Празе;

2) Książka leży na *podłozie – zamiast podłodze, bo brus. падлога – 
падлозе.

4.8. Błędne formy zaimków osobowych

Wiele błędów274 wynika z tego, że w języku białoruskim (a także w rosyj-
skim) nie występują krótkie formy zaimkowe:

 
  1) Mam *tobie coś do powiedzenia – zamiast ci, bo brus. табе;

2) Znam *jego/jaho już od 2 lat – zamiast go, bo brus. яго;
3) Każda jesień przynosi *mnie ciekawe pomysły – zamiast mi, bo brus. 

мне;
4) Musimy opłacić *jemu drogę z Mińska i z powrotem – zamiast mu, bo 

brus. яму.

Długie formy zaimków są używane w polszczyźnie po przyimkach (Idziemy 
do ciebie; patrzę na ciebie) lub gdy chcemy podkreślić, że chodzi nam o kon-
kretną osobę (Tylko ciebie lubię; Nie ciebie, lecz jego wybiorę)275. Form tych 
używa się również wtedy, gdy przyimek występuje na początku zdania (Tobie 
to powiem, ale: Powiem ci to; Mnie powiedzieli, że już nie pracują, ale: Po-
wiedzieli mi, że już nie pracują). Wynika to z akcentu logicznego (zdaniowe-
go), czyli wymawiania z naciskiem tych wyrazów w zdaniu, które są uważane 
przez mówiącego za bardziej istotne dla przekazywanej treści. Te ważniejsze 
części są wysuwane na początek wypowiedzenia lub na jego koniec, co nie 
znaczy, że w środku zdania nie może się pojawić akcentowana dłuższa forma 
zaimka. Takie zdanie jest jednak używane w konkretnym celu podkreślenia 
danej osoby. Można to prześledzić na krótkim przykładzie. W zdaniu Kocham 
cię akcentujemy czasownik, ale w zdaniu Kocham ciebie akcent pada na za-

274  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 23.

275 Za: M. Foland-Kugler, Zwięzła gramatyka polska…, op. cit., s. 48–49.
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imek i wtedy cała wypowiedź oznacza, że nie kocham innej osoby. Sens jest 
więc nieco inny i można by go oddać za pomocą zdań: Kocham tylko ciebie 
lub Kocham ciebie i tylko ciebie. Jeśli nie ma powodu wyróżniać zaimka, to 
lepiej powiedzieć po prostu Kocham cię. Wtedy najważniejszy jest przekaz 
wyrażony czasownikiem276. 

Zdarzają się też inne przypadki użycia niepoprawnych form zaimków, np.:

1) Chcesz ze *mnoj pójść na kawę? Z *taboj? – zamiast ze mną, z tobą, bo 
brus. мной, табой;

2) Przecież ja *ciabe wcale nie znam – zamiast ciebie, bo brus. цябе;
3) Napisałam list do koleżanki. Przesłałam *joj pozdrowienia – zamiast jej, 

bo brus. ёй.

4.9. Nierozróżnianie rodzajów: męsko- i niemęskoosobowego

Nierozróżnianie rodzajów: męsko- i niemęskoosobowego może dotyczyć 
spójników: który, jaki, zaimków osobowych, przymiotników i imiesłowów 
przymiotnych, czasowników, rzeczowników w mianowniku lm., np.:  

 
1) Nie będę jedną z osób,*którzy grają w grze – zamiast które, por. brus. якія  

– tylko jedna forma w lm.;
2) Widzę ich (dzieci) – zamiast je, brus. іх, brak zaimka je;
3) Ludzie *powinny się opalać; Przyjaciele *powinny sobie pomagać – za-

miast powinni, bo brus. павінны;
4) Ludzie *związany z literaturą chcą być *czytany – zamiast Ludzie związani 

z literaturą chcą być czytani, por. brus звязаны;
5) jesteśmy *zapraszany – zamiast jesteśmy zapraszani;
6)  jesteśmy *zobоwiązany – zamiast jesteśmy zobоwiązani;
7) są *odbierany – zamiast są odbierani;
8) byli *skompromitowany – zamiast byli skompromitowani.

276 Zob. uwagi Mirosława Bańko, [online] http://poradnia.pwn.pl/lista.php [dostęp: 20.06.2013] pod ha-
słem: tobie.
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Takie błędy nie zakłócają komunikacji i są popełniane czasem nawet przez 
samych Polaków (por. zwłaszcza przykłady: 1 i 2), dlatego warto na wyż-
szych poziomach pokazywać słuchaczom tego typu „smaczki” językowe.

4.9.1. Rzeczowniki męskoosobowe

Grupę szczególnie trudną dla słuchaczy stanowią rzeczowniki męskoosobo-
we w mianowniku lm., np.:

1) *autory – zamiast autorzy, brus. аўтары;
2) *aktory – zamiast aktorzy, brus. акцёры, акторы;
3) *Białorusiny –  zamiast Białorusini, brus. беларусы;
4) *komunisty – zamiast komuniści, brus. камуністы;
5) *poety – zamiast poeci, brus. паэты;
6) *Uczestniki gry dzielą się na grupy – zamiast uczestnicy, brus. 

удзельнікі. 

Polskie formy mianownika lm. są bardzo trudne dla Białorusinów (por. też 
p. 4.2.5), a opanowanie tego zagadnienia wymaga dużego wysiłku. Poprawne 
stosowanie tych form także w mowie jest wyznacznikiem dobrego opanowania 
języka polskiego.

4.9.2. Czas przeszły

Nierozróżnianie rodzaju męskoosobowego (oni) i rodzaju niemęskoosobo-
wego (one) ma często miejsce przy czasownikach czasu przeszłego lm.277 (por. 
rozdział II, p. 9), gdyż w języku białoruskim (a także w rosyjskim) w lm. cza-
sowniki w czasie przeszłym mają końcówkę -li:

1) te ludy *zamieszkiwali – zamiast zamieszkiwały;
2) Tematy, które zawsze *ciekawili mnie – zamiast ciekawiły;

277  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 24 i 57; K. Cukrowska, op. cit., s. 113; 
G. Przechodzka, Z problematyki interferencji językowej w nauczaniu języka polskiego Polaków ze 
Wschodu [w:] Metodyka kształcenia językowego…, op. cit., s. 41–42.
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3) Dziewczyny *liczyli godziny i *ustalili terminy zajęć – zamiast liczyły, 
ustaliły;

4) W różnych regionach *przychodzili tysiące osób na akcje – zamiast przycho-
dziły;

5) Do szkół znów *powrócili podręczniki sowieckie – zamiast powróciły;
6) Te opowiadania *byli pisany bardzo długo – zamiast były pisane, brus. 

былі пісаны(я);
7) Te słowa Putina *byli powiedziany pod naciskiem państw europejskich – 

zamiast były powiedziane.

Bardzo poważnym problemem jest przenoszenie rodzimej konstrukcji czasu 
przeszłego do języka polskiego, co powoduje powstawanie błędów typu278: 

1) *Ja myślał, że to już przerwa – zamiast Myślałem;
2) *Ja skończyła szkołę średnią – zamiast Skończyłam;
3) Czy *wy kupowali ubrania? – zamiast kupowaliście;
4) W poniedziałek *poszła do kina – zamiast poszłam; 
5) Jeszcze nie *czytał tej książki – zamiast nie czytałem. 

O ile błędy gramatyczne w przykładach: 1, 2 i 3 nie zakłócają komunikacji, 
o tyle błędy w przykładach: 4 i 5 zakłócają komunikację i intencję nadawcy, 
który chce przecież mówić o sobie, ale konstruuje komunikat, który w polsz-
czyźnie jest odbierany jako opowiadanie o kimś innym (o osobie trzeciej). Bar-
dzo często Białorusini nie są tego świadomi. Lektor języka polskiego powinien 
umiejętnie dobrać ćwiczenia, nie tylko pisemne, lecz także ustne. Bardzo często 
zdarza się bowiem, że słuchacze w ćwiczeniach pisemnych tworzą formy po-
prawne, np. W poniedziałek poszłam do kina, a chwilę potem w wypowiedzi 
ustnej wracają do starych przyzwyczajeń i gdy mówią o sobie, powielają błędy 
typu W poniedziałek *poszła do kina.

Tego typu błędy są uznawane za najbardziej stereotypowe dla osób zza wschod-
niej granicy Polski, odkrywające ich pochodzenie – występują często w polsz-
czyźnie bohaterów filmów i seriali, którzy wywodzą się z krajów byłego ZSRR.

278  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…,  op. cit., s. 43; M. Górecki, M. Stawska, op. cit., s. 52.
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5. Błędy składniowe 

Błędy składniowe stanowią liczną grupę279 i pokazują, jak niełatwym zagad-
nieniem jest składnia języka polskiego: 

Opanowanie składni pokrewnego języka obcego jest jednym z najwięk-
szych problemów dydaktycznych. Fonetyczne, morfologiczne, leksykal-
ne paralele i podobieństwa, charakteryzujące stosunki współczesnych 
języków polskiego i białoruskiego, określają, inaczej mówiąc, „prowo-
kują” analogie składniowe jako przyczynę wielu niepoprawnych grup 
syntagmatycznych280.  

5.1. Błędy w orzeczeniu prostym

1) Niech państwo *zostanie z nami – zamiast zostaną (w języku polskim po 
rzeczowniku państwo występuje czasownik w 3. osobie lm., w języku 
białoruskim – częściej w 3. osobie lm.281);

W języku białoruskim po liczebnikach i określeniach ilości występuje cza-
sownik w lm., stąd błędy w polszczyźnie dotyczące rekcji liczebnika: 

1) *Przyjechali jego 5 kolegów – zamiast przyjechało; 
2) Bardzo dużo moich przyjaciół *lubią poezję – zamiast lubi; 

279 Ciekawe przykłady podaje J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit.,  s. 27–29, 65–67, np. 
Ni u kogo w klasie nie było zeszytów (Nikt w klasie nie miał zeszytów); Z wielkiej litery trzeba pisać 
rzeczowniki własne (Wielką literą piszemy rzeczowniki własne); Harcerze nie wiedzieli, co do szkoły 
trzeba przyjść w mundurkach (Harcerze nie wiedzieli, że do szkoły trzeba przyjść w mundurkach); Ja 
się w tym nie rozbieram, bo ja się tego nie uczyłem (Nie rozumiem tego, bo nie uczyłem się o tym); por. 
też K. Cukrowska, op. cit., s. 113–114. 

280 A. Paciechina, Projekt dystrybutywnego słownika…, op. cit., s. 118. Autorka przytacza też kilka 
przykładów, np. *osiągnąć czegoś według analogii z дасягнуць чагосьці, *winszować kogoś z czymś 
według analogii z віншаваць кагосьці з нечым, *zabrać u kogoś według analogii z забраць у каго-

      -небудзь, *opierać się na coś według analogii z абапірацца на нешта.

281 Np. Хай спадарства застанецца з намі. Możliwe jest także (częściej w stylu potocznym) użycie 
czasownika w lm., np. Хай спадарства застануцца з намі. Prawdopodobnie jest to wpływ analogii 
innych konstrukcji, np. Мноства (людзей) заявілі пра сваю нязгоду з пастановай.
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3) W finale konkursu *będą brać udział pięcioro dzieci – zamiast będzie; 
4) Na parkingu *stoją 10 samochodów – zamiast stoi.

Polska składnia liczebnika przysparza wielu problemów obcokrajowcom na 
wszystkich poziomach zaawansowania. Słuchaczom bardzo trudno jest zrozumieć, 
dlaczego z jednej strony istnieją formy z lm. czasownika (np. Przyjechali dwaj/
trzej/czterej koledzy czy Na parkingu stoją dwa/trzy/cztery samochody), a z drugiej 
strony trzeba też używać form z lp., chociaż zdanie mówi o wielu osobach/rze-
czach (np. Przyjechało pięciu kolegów czy Na parkingu stoi dziesięć samochodów). 
Ostatnie przykłady są uznawane za „nielogiczne” i budzą pewien opór, z którym 
lektor musi sobie jakoś poradzić282. 

5.2. Błędy w orzeczeniu imiennym 

Kolejne błędy dotyczą zdań z orzeczeniem imiennym, w których orzecznik 
wyrażony jest przymiotnikiem w narzędniku283; w języku polskim orzecznik 
powinien mieć formę mianownikową: 

1) Kobieta powinna być *rozumną – zamiast rozumna;
2) Niebo robi się *wyższym i jaśniejszym – zamiast wyższe i jaśniejsze;
3) Będzie ona *inną – zamiast inna; 
4) *Ważnym jest także stan środowiska – zamiast ważny.

Tego rodzaju formy narzędnikowe w polszczyźnie są uważane za archaicz-
ne. Zachowały się one ponadto w niektórych konstrukcjach innego typu niż te 
przytoczone, np. w zdaniach niezawierających podmiotu w mianowniku (Trze-
ba być rozważnym), również w połączeniach z imiesłowem lub rzeczownikiem od-
czasownikowym (będąc młodym; bycie młodym)284.

282 Ciekawe ćwiczenia (tylko dla Białorusinów) można znależć w pracach: P. Garncarek, Nie licz na liczeb-
nik, Warszawa 2009; S. Mędak, Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami, Kraków 2004.

283 Na ulicach Mińska na przejściach dla pieszych częściej spotkamy komunikaty z formą narzędnikową 
(np. Будзьце ўважлівымі!) niż rzadszą formą mianownikową (Будзьце ўважлівы!).

284 M. Bańko, Mały słownik…, op. cit., s. 48; pod hasłem: być (orzeczenie imienne) podano jeszcze więcej 
przykładów.
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5.3. Błędy w rekcji czasownika

Problem stanowi przypisywanie rekcji czasowników rodzimych czasowni-
kom polskim. Można wyróżnić cztery grupy, w których zachodzi ten proces:

 
1) białoruskie i polskie czasowniki brzmią podobnie, mają to samo znacze-

nie i tworzą konstrukcje bezprzyimkowe, ale wymagają dopełnie-
nia w innym przypadku (również czasowniki zaprzeczone); 

2) czasowniki w obu językach łączą się z tym samym przyimkiem, ale wy-
magają dopełnienia w innym przypadku; 

3) czasowniki białoruskie łączą się z przyimkiem, podczas gdy odpowiedni-
ki polskie nie wymagają przyimka; 

4) czasowniki białoruskie nie łączą się z przyimkiem, podczas gdy odpo-
wiedniki polskie wymagają przyimka.

5.3.1. Dopełnienie bezprzyimkowe wyrażone błędnym przypadkiem 

Oto przykładowe błędne konstrukcje:

1) Codziennie uczyli się *nowym słowam – zamiast nowych słów (czasownik 
białoruski wymaga tu celownika, polski – dopełniacza);

2) słuchać *muzykę; Człowiek, który słucha *to wszystko – zamiast muzyki, 
tego wszystkiego (czasownik białoruski wymaga tu biernika, polski – do-
pełniacza);

3) Poszłam szukać *prezent dla niej – zamiast prezentu (czasownik białoru-
ski wymaga tu biernika, polski – dopełniacza).

Bardzo dużo jest błędów związanych z użyciem odpowiedniego przypadka 
po przeczeniu, np.:

1) Nikt nie musi *to zrobić – zamiast tego;
2) On nie bierze *prysznic, nie je *śniadanie – zamiast prysznica (lub prysz-

nicu), śniadania;



III. Typologia błędów w ramach polsko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej 119

3) *Zdrowie nie kupisz – zamiast Zdrowia;
4) Nie lubi *zapachy lata – zamiast zapachów;
5) Żaden aktor nie przyjmie *tę rolę – zamiast tej roli;
6) Nie kocham *ją – zamiast jej.

W języku białoruskim po zaprzeczonym czasowniku teoretycznie możliwe jest 
użycie biernika lub dopełniacza, jak podają niektóre gramatyki. W praktyce użycie 
dopełniacza jest bardzo ograniczone na rzecz biernika, a nawet funkcjonuje 
w powszechnej świadomości jako błąd; są jednak także źródła, które za popraw-
ne uznają wyłącznie użycie dopełniacza285. Hanna Dalewska-Greń stwier-
dza, że w wielu wypadkach w języku białoruskim nie ma semantycznej różnicy 
między zanegowanym wyrażeniem z obiektem w dopełniaczu i bierniku, chociaż 
zauważalne są pewne prawidłowości. Biernik występuje, gdy uwaga mówiącego 
skoncentrowana jest na obiekcie, gdy obiekt wyrażony jest osobową nazwą własną 
(З першага дня не ўзлюбілі Верамейчыкі Зосю), gdy wyrażenie obiektu znajduje 
się w prepozycji wobec czasownika (Tвар не xаваю ад ветру) oraz przy negacji 
pośredniej, gdy po przeczeniu występuje np. czasownik modalny, bezokolicz-
nik i rzeczownik (Лабановіч ужо не мог змяніць тон). Dopełniacz natomiast 
używany jest po wyrażeniach wzmacniających negację, np. ні (Ні днём ні ноччу 
ад турбот спакою ён не мае; Tады ніякага апраўдання нічаму я не шукаў) 
oraz z czasownikami oznaczającymi myślenie, percepcję, żądanie, a także w usta-
lonych połączeniach z rzeczownikami abstrakcyjnymi286.

Przyzwyczajenie do używania form biernikowych (prawdopodobnie pod 
wpływem języka rosyjskiego287) jest chyba silniejsze, skoro nawet gdy w te-
ście są do wyboru formy: biernikowa lub dopełniaczowa, uczący się wybierają 
biernik. W przykładzie: Nie lubię tamtych kobiet/kobiety wybierana jest forma 
druga, choć już zaimek tamtych wskazuje, jaki powinien być przypadek rze-
czownika.

285 Найчасьцейшыя памылкі ў нашай мове выбраныя з рэдакцыйнае пошты „Нашае Нівы” [online], 
http://www.nn.by/2001/08/11.htm [dostęp: 12.04.2009].

286 H. Dalewska-Greń, op. cit., s. 438–439.

287 Chociaż i tu odnotowywane jest współwystępowanie form biernikowych i dopełniaczowych, zob. 
H. Dalewska-Greń, op. cit., s. 436–437.
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5.3.2. Dopełnienie przyimkowe wyrażone błędnym przypadkiem

1) Adam prosi ojca o *nowym samochodzie – zamiast o nowy samochód, 
bo brus. прасіць аб чым;

2) Zakochałam się w *język polski – zamiast w języku polskim, bo brus. 
закахацца ў каго, што.

5.3.3. Błędna zamiana dopełnienia bezprzyimkowego na przyimkowe

1) Prawdziwy mężczyzna jeździ *na dobrym samochodzie – zamiast dobrym 
samochodem, bo brus. ездзіць на машыне;

2) Jeżeliby *u mnie zapytano, czego nie lubię robić... – zamiast Jeżeliby 
mnie zapytano…; Przed 5 minutami pytałem *u Piotra – zamiast pytałem 
Piotra, bo brus. запытаць у каго-небудзь.

5.3.4. Błędna zamiana dopełnienia przyimkowego na bezprzyimkowe 

1) Ona wczoraj chciała zadzwonić *chłopakowi – zamiast zadzwonić do 
chłopaka, bo brus. званіць/тэлефанаваць каму;

2) korzystać *czymś – zamiast z czegoś, bo brus. карыстацца чым;
3) Pracowałeś kiedyś *kelnerem? – zamiast jako kelner (w języku białoru-

skim czasownik ten wymaga rzeczownika w narzędniku, brus. працаваць 
кім-небудзь, podobnie w języku rosyjskim);

4) Byłam bardzo *tym zadowolona – zamiast z tego (w języku białoruskim 
przymiotnik ten ma rekcję narzędnikową, brus. задаволены чым, podob-
nie w języku rosyjskim).

5.4. Rekcja rzeczownika 

Przyczyną błędów jest zróżnicowana rekcja rzeczowników w obu językach. 
W przedstawionych przykładach w pierwszym przypadku mamy do czynie-
nia z sytuacją, gdy te same rzeczowniki w języku polskim i języku białoruskim 
mają inną rekcję. Drugi przykład dotyczy sytuacji, gdy rzeczownik białoruski 



III. Typologia błędów w ramach polsko-białoruskiej lapsologii glottodydaktycznej 121

wymaga przyimka, a polski łączy się z drugim rzeczownikiem bez przyimka. 
Trzeci przykład przedstawia sytuację odwrotną.

1) Pomnik *Mickiewiczu – zamiast Mickiewicza; z reguły w języku polskim 
rzeczownik pomnik wymaga dopełniacza, w języku białoruskim zaś – 
celownika. Rzadziej możliwe są wyjątki. W języku białoruskim można 
czasem spotkać formę z dopełniaczem, np. Пераносяць помнік Максіма 
Багдановіча288, a w języku polskim – formy z celownikiem, np.: pomnik 
Pomordowanym na Wschodzie, pomnik Obrońcom-Zwycięzcom w Kry-
nicy-Zdroju, pomnik Tym, którzy nie powrócili z morza (Świnoujście). 
Z drugiej strony mamy Pomnik Ofiar Faszyzmu na Radogoszczu (a nie 
– Ofiarom Faszyzmu). 

Po wyrazie pomnik w języku polskim występuje z reguły przydawka 
dopełniaczowa, np. pomnik Powstańców Śląskich, pomnik Adama Mic-
kiewicza. Konstrukcje z przydawką celownikową możemy interpretować 
dwojako. Po pierwsze, można uznać je za rusycyzm. Po drugie, można 
traktować je jako wyrażenia eliptyczne, a więc takie, w których pominię-
to jakiś składnik (w tym wypadku wyraz poświęcony lub jego synonimy). 
Te interpretacje wcale się nie wykluczają. Mógł tu działać pewien wpływ 
języków wschodniosłowiańskich (w nazwie pomnik Poległym i Pomor-
dowanym na Wschodzie nie byłoby to dziwne), ale moim zdaniem więcej 
tłumaczy interpretacja druga. Nazwy typu pomnik Obrońcom-Zwycięz-
com mają pewien istotny walor, są bowiem rodzajem dedykacji, a więc 
odznaczają się sporym ładunkiem emocjonalnym. Konstrukcje z dopeł-
niaczem wydają się bardziej neutralne.

Dodatkowym uzasadnieniem tej mojej próby objaśnienia zjawiska 
może być uwaga dotycząca prawidłowej nazwy pomnika świnoujskiego. 
Powinno być „Tym, którzy nie powrócili z morza” (ostatni wyraz bywa 

288 Por. komunikat na stronie [online], http://bagdanovicz-by.livejournal.com/1649.html [dostęp: 
23.04.2014]; może to być wpływ języka polskiego albo białoruskich konstrukcji z rzeczownikami nie-
żywotnymi, które także występują w dopełniaczu, np. помнік бітвы пад Лясной.
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też zapisywany wielką literą). Jest to właśnie nazwa-dedykacja, bo taki 
tekst widnieje na płycie pomnika289

2) krytyka *na coś – zamiast czegoś;
3) Serdeczne pozdrowienia *pani doktor – zamiast dla pani doktor.

5.5. Błędny przyimek w konstrukcjach okolicznikowych

Oto przykładowe błędne konstrukcje:

1) To najlepsze lato *za 19 lat – zamiast w ciągu / na przestrzeni 19 lat; w języ-
ku białoruskim używany jest w takich kontekstach przyimek за (lub на 
працягу); 

2) Oni wrócą do domu *przez godzinę – zamiast za; w języku białoruskim 
używany jest w takich kontekstach przyimek праз;

3) *z października; *z pierwszego wejrzenia – zamiast od października, od 
pierwszego wejrzenia; w języku białoruskim używany jest w takich kon-
tekstach przyimek з, np. з першага погляду; 

4) Co będziesz robić *na tym tygodniu i *na weekendzie? – zamiast w tym 
tygodniu; w weekend, brus. на гэтым тыдні і на выxадных.

5.6. Opuszczanie czasownika być w czasie teraźniejszym

Białorusini często opuszczają czasownik być w czasie teraźniejszym pod wpły-
wem języka ojczystego290. Dotyczy to głównie łącznika w orzeczeniu imiennym, 
ale nie zawsze:

1) *Mój przyjaciel dobry – zamiast jest dobry;
2) Koncerty rockowe *organizowane przez studentów – zamiast są organi-

zowane;

289  Jan Grzenia, zob. [online], http://poradnia.pwn.pl/lista.php?id=10613 [dostęp: 23.04.2014].

290  Por. M. Foland-Kugler, Uczymy polskiego…, op. cit., s. 34; M. Górecki, M. Stawska, op. cit., s. 54.
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3) Straszne jest to, że *kobiety bardziej emocjonalne – zamiast kobiety są bardziej 
emocjonalne;

4) *Związane to z tym, że brakuje osób do pracy – zamiast Jest to związane 
z tym…;

5) *Czy ta poezja ciekawa? – zamiast Czy ta poezja jest ciekawa?;
6) *Piotr wyższy od Roberta – zamiast Piotr jest wyższy od Roberta;
7) Znam kawiarnię w Warszawie, w której *ciasteczka po 45 zł – zamiast są 

po 45 zł.

Tego typu konstrukcje mogą uchodzić za stereotypowy błąd osób zza wschod-
niej granicy Polski.

W języku polskim zdarza się elipsa, ale nie jest ona taka częsta. Zachowała się 
w języku archaizowanym, np. Ojczyzna swoja każdemu najmilsza, w tytułach 
i hasłach, np. Film najpopularniejszą rozrywką, w przysłowiach i powie-
dzeniach, w zwięzłych komunikatach, np. Ojciec chory. Święta skończone291. 
Inne przykłady: Sala pełna, A ty nie na nartach?, A ty nie na działce?, A bo ty 
tu pierwszy raz?, Maruda z ciebie straszna!, Marudy z was straszne!, Czy to źle 
chcieć szczęścia?, Gruszka umyta?.

W języku współczesnym łącznik w czasie teraźniejszym może być opuszczo-
ny przy orzeczniku przysłówkowym, np. Dobrze nam ze sobą, Dziś chłodno na 
dworze, Już ciemno292. 

5.7. Stosowanie konstrukcji rodzimej zamiast czasownika mieć

Bardzo często zamiast zwrotów mam/mamy Białorusini używają konstrukcji 
u mnie / u nas (jest) – wypowiedzi z tą konstrukcją w zależności od intencji 
nadawcy są wyrażane w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym, a także 
z czasownikiem zaprzeczonym293: 

291  Przykłady za: Grzegorz Jagodziński, [online], http://grzegorj.w.interia.pl/gram/pl/skladnia04.html 
      [dostęp: 23.04.2014].

292  Ibidem.

293  Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 27; M. Foland-Kugler, Uczymy polskiego…, op. cit., s. 35; 
       B.   Malinowska, op. cit., s. 80.
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1) Jeżeli *u kogoś nie ma pomysłu, to chętnie pomogę – zamiast Jeśli ktoś 
nie ma pomysłu;

2) *U niego nie ma cierpliwości – zamiast On nie ma cierpliwości;
3) Jeżeli *będzie u ciebie taka możliwość – zamiast Jeżeli będziesz mieć taką 

możliwość;
4) *U nas coś takiego też – zamiast Mamy coś takiego też;
5) Jeszcze *będzie u mnie okazja – zamiast Jeszcze będę mieć okazję;
6) *U nas 2 lekcje – zamiast Mamy 2 lekcje.

Są to również stereotypowe, częste i trudne do wyeliminowania błędy osób 
zza wschodniej granicy Polski.

5.8. Błędne formy strony biernej

Błędy często dotyczą też strony biernej. Jest ona tworzona na wzór rodzimy294:

1) W Polsce lody *jedzą się łyżeczką – zamiast je się (ewentualnie: są 
jedzone);

2) Jak *się obchodzą święta w Polsce? – zamiast się obchodzi (ewentualnie: 
są obchodzone);

3) Nie bójmy się obowiązków, które na nas *nakładają się – zamiast zostały 
nałożone;

4) Piosenka była śpiewana *nimi na koncercie – zamiast przez nich.

Białoruskie konstrukcje składniowe, w których występuje czasownik za-
kończony na -s’a lub -ca (odpowiednik polskiego się) oznaczający czynność 
oraz rzeczownik w narzędniku wskazujący wykonawcę tej czynności, np. Дом 
будуецца рабочымі (Dom jest budowany przez robotników, dosłownie Dom 

294  Więcej podobnych przykładów i innych błędów składniowych zob. T. Biełocka, Poprawność gra-
matyczna i tekstowa w zakresie budowy konstrukcji składniowych (na materiale języka białoru-
skiego, polskiego, rosyjskiego) [w:] Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства 
і літаратуразнаўства. Матэрыялы III міжнароднай навуковай канферэнцыі, т. 1, Віцебск 1994, 
s. 23–25; B. Krucka, Konfrontatywne nauczanie…, op. cit., s. 141.
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buduje się robotnikami), w języku polskim nie mają jednakowych odpowied-
ników295.

5.9. Błędne konstrukcje bezokolicznikowe

Na wzór języka ojczystego Białorusini używają w polszczyźnie konstrukcji 
bezokolicznikowych w funkcji dopełnienia, stąd przykładowe błędy:

1) Większość osób nie może pozwolić sobie *kupić drogi samochód – za      
     miast na kupno/kupienie drogiego samochodu;
2) Ula prosi *jego zostać się w domu – zamiast Ula prosi go, by został 
    w domu;
3) Czy jesteście Państwo zainteresowani *rozmieścić  informacje o książce 
     na swoich stronach internetowych? – zamiast zainteresowani umieszcze-
     niem informacji;
4) Każdy mężczyzna marzy *całować taką kobietę – zamiast marzy o tym, by 
    pocałować taką kobietę / marzy o całowaniu się z taką kobietą.

5.10. Błędne konstrukcje z zaimkami

Białorusini w swych wypowiedziach ustnych i pisemnych często pod wpły-
wem reguł języka ojczystego nie opuszczają zaimków osobowych. Zdarza się 
także, że zamiast form pan/pani używają rodzimej konstrukcji grzecznościowej 
z вы296:

1) Kiedy *wy macie dyżur? – zamiast Kiedy ma pan/pani dyżur?;
2) *Ja nie chciałem o tym zapomnieć – zamiast Nie chciałem o tym zapomnieć;

295 L. Schneider, Język białoruski, Kraków 1968, s. 26; por. też. B. Krucka, Rusycyzmy składniowe w języku 
Polaków ze Wschodu na tle polsko-rosyjskich kontrastów językowych [w:] Kształcenie sprawności 
komunikacyjnej…, op. cit., s. 121–122; M. Kuhnert, Formy i funkcje strony biernej w polszczyźnie 
z perspektywy glottodydaktycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzo-
ziemców” 1998, t. 10, s. 345–351.

296 Por. K. Kostro-Olechowska, Różnice kulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego liceali-
stów z polskimi korzeniami ze Wschodu, „Języki Obce w Szkole” 2014, nr 1, s. 110–111.
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3)  *My wzięliśmy taksówkę i pojechaliśmy – zamiast Wzięliśmy taksówkę 
    i pojechaliśmy.

Przykłady: 2 i 3 w języku polskim są poprawne, ale w konkretnym kontekście, 
kiedy mówiącemu zależy na podkreśleniu wykonawcy czynności, często w opo-
zycji do kogoś innego, np. Ja chciałem iść do kina – to ona nie chciała. Natomiast 
w neutralnym komunikacie podmiot jest domyślny, wskazuje go forma czasow-
nika, np. Wczoraj chciałem iść do kina (nie: *ja chciałem) – 1. osoba rodzaju 
męskiego lp. W tego typu konstrukcjach Białorusini nadużywają zaimków oso-
bowych w pozycji podmiotu, co nie jest zgodne z polską budową zdania.  

5.11. Kalki składniowe 

Niżej przytoczono inne przykłady błędów297, które polegają na przeniesieniu 
rodzimej konstrukcji składniowej na grunt języka polskiego:

1) *lepiej za wszystko będzie – zamiast najlepiej, brus. лепш за ўсё;
2) *Mnie trzeba dziś jeszcze coś kupić – zamiast Muszę dziś jeszcze coś kupić;
3) Jeśli nie *jesteś przeciwko, to podam jej twój telefon – zamiast Jeśli nie 

masz nic przeciw…, brus. Калі ты не супраць;
4)  Nie jest już *mnie bardzo ciekawie, co będzie potem – zamiast Nie jestem 

już ciekaw…, brus. Мне не вельмі цікава.

5.12. Zdania bezpodmiotowe

1) W Mińsku *uczcili pamięć Sługi Bożego Jana Pawła II – zamiast uczczo-
no (model zdania bezpodmiotowego z formą uczcili jest do zaakceptowa-
nia w języku polskim potocznym).

297 Por. J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 27–29; G. Przechodzka, op. cit., s. 46–47.
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5.13. Błędne użycie liczebnika zbiorowego

1) *Troje mężczyzn rozmawia na przystanku – zamiast trzech, bo brus. трое 
мужчын – w języku białoruskim (inaczej niż w polskim) liczebników 
zbiorowych używa się także z rzeczownikami oznaczającymi osoby płci 
męskiej.

5.14. Błędny szyk wyrazów

Błędy dotyczą także szyku298, przeniesionego z języka ojczystego do obcego. 
Zasadniczo chodzi o: szyk przydawek (w języku polskim nie zawsze mają one 
pozycję przed rzeczownikiem299), miejsca cząstki zwrotnej się (która w języ-
ku polskim nie ma miejsca akcentowanego i nie stoi na końcu zdania, poza 
krótkimi zdaniani typu Myję się), miejsca niektórych innych części mowy. Oto 
przykładowe błędy:

1) *słodko-kwaśny sos – zamiast sos słodko-kwaśny;
2) *filmowy muzeum – zamiast muzeum filmowe;
3) W kościele była *święta msza – zamiast msza święta;
4) Nic jej nie *udawało się – zamiast Nic jej się nie udawało;
5) *13 stycznia urodziłam się – zamiast Urodziłam się 13 stycznia;
6) Jak pani *nazywa się?300 – zamiast Jak się pani nazywa?;
7) Niech państwo nie *martwią się – zamiast Niech państwo się nie martwią;
8) Czym *interesujesz się? – zamiast Czym się interesujesz?;
9) *Mieszkanie piękne: z 2 balkonami, jeden z których jest olbrzymi – za-

miast Mieszkanie jest piękne: z 2 balkonami, z których jeden jest olbrzymi.

298 Por.  A. Dąbrowska, M. Pasieka, Szyk wyrazów i jego zaburzenia spowodowane błędami cudzoziemców. 
Wybrane zagadnienia [w:] Wrocławska dyskusja…, op. cit., s. 229–241.

299 Trzeba wyjaśniać różnice znaczeniowe w przykładach typu piękna literatura – literatura piękna, 
romantyczna powieść – powieść romantyczna, por. Z. Kropiwnicka, A. Skalska, Na łasce języka?... 
Problemy przygotowania merytorycznego Słowian do studiów polonistycznych, „Acta Universitatis 
Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1996, t. 7/8, s. 160.

300 Błąd bardzo częsty i do dziś odnotowywany, por. M. Stasieczek-Górna, Gdzie się znajduje się? Kilka 
uwag o pozycji cząstki się w zdaniu, „Kwartalnik Polonicum” 2014, nr 17, s. 21–23.
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6. Błędy leksykalne 

Języki: polski i białoruski są do siebie podobne także na poziomie leksykalnym: 

Блізкасць беларускай і польскай моў выяўляецца на ўсіх 
структурных узроўнях, асабліва ж – на лексічным. Г. Пальцаў 
прааналізаваў Падручны польска-беларускі слоўнік (Варшава, 1962), 
які налічвае 50 тысяч загаловачных слоў, і выявіў сярод іх каля 
30 тысяч слоў, агульных для польскай і беларускай моў301.

Równie często jednak podobieństwo leksykalne jest pozorne, o czym świad-
czą choćby wymienione tu przykłady. 

Polonista przystępujący do pracy nad kształtowaniem języka 
uczniów powinien znać przyczyny powstawania błędów słowniko-
wych i frazeologicznych oraz sposoby zapobiegania tym błędom. 
Pomoże to nauczycielowi […] w pracy nad poszerzeniem czynnego 
słownictwa uczniów302.

Błędy leksykalne stanowią bardzo duży i rozmaity zbiór – interferencja na 
tym polu jest rozległa. Poniżej przedstawiono najczęstsze przykłady303.

6.1. Kalki leksykalne

1)   *przyjść do wniosku – zamiast dojść, bo brus. прыйсці да высновы;
2)    *Obowiązkowo musimy to zrobić, bo będzie źle – zamiast koniecznie, 
      bo brus. абавязкова ‘obowiązkowo, koniecznie’;

301 Л. Шакун, Беларуска-польскія моўныя кантакты ў XX стагоддзі, „Роднае слова” 1999, № 4, 
s. 62; „Bliskość języka białoruskiego i języka polskiego widoczna jest na wszystkich poziomach, 
a szczególnie na poziomie leksykalnym. H. Palcau przeanalizował Падручны польска-беларускі 
слоўнік (Warszawa 1962) i wyodrębnił ok. 30 tys. leksemów wspólnych dla języka polskiego i języka 
białoruskiego” (tłumaczenie własne – R.K.).

302 J. Kuźmiuk, Regionalizmy językowe…, op. cit., s. 71.

303  Zob. też: ibidem, s. 29–33, 70–77; O. Guszczewa, op. cit., s. 109.
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3)   Nic *strasznego, jeśli napiszesz list po angielsku – zamiast Nic nie szkodzi 
/ Nic się nie stanie, bo brus. Нічога страшнага; 

4)  Treść tej książki jest *kosztowna – zamiast wartościowa, bo brus. 
каштоўны ‘wartościowy’;

5)  Nie mogę sobie *ujawić, by było lepiej – zamiast wyobrazić, bo brus. 
уявіць ‘wyobrazić sobie’;

6) *Czytają wykłady z języka polskiego – zamiast Wygłaszają, bo brus. 
чытаць лекцыю ‘wygłaszać wykład’;   

7)   Ja jestem studentką III *kursu prawa – zamiast roku, bo brus. курс ‘rok’;
8)   *Liczył siebie za właściciela domu – zamiast Uważał się, bo brus. лічыць 

сябе ‘uważać się’;
9)   *Zakrywają mi się oczy – zamiast Zamykają, bo brus. закрываць ‘zamy-

kać’;
10)  Lubię *pach soli – zamiast zapach, bo brus. пах ‘zapach’; 
11)  Zajęcia z języka polskiego *tolki z października – zamiast Zajęcia z języka 

polskiego są/będą dopiero od października, bo brus. толькі ‘tylko, do-
piero’;

12) Kiedy prezesem związku *stała Andżelika Borys – zamiast została, bo brus. 
стаць ‘zostać’;

13) *Każdemu zrobił zauwahi – zamiast Do każdego miał uwagi, bo brus. 
заўвага ‘uwaga’;

14) Nie lubię słońca, bo *mianowicie w taką pogodę mam zły humor – za-
miast bo właśnie w taką w pogodę…, bo brus. менавіта ‘właśnie’;

15) Jak się nazywa *ta lekcja – zamiast ten wykład, bo brus. лекцыя ‘wy-
kład’;

16) Kiedy są dzieci, to kobieta powinna ich *liubić jak siebie – zamiast ko-
chać, bo brus. любіць ‘lubić, kochać’;

17) Przed sekundą *literalnie to było – zamiast dosłownie, brus. літaральна  
‘dosłownie’;

18) pójdziemy na *sustreczę – zamiast spotkanie, bo brus. сустрэча ‘spotkanie’;
19) *Wiesz go? – zamiast Znasz, bo brus. Ведаеш яго?;
20) nasza wspaniała *kraina – zamiast nasz wspaniały kraj, bo brus. краіна 

‘kraj’;
21) *udzieł – zamiast udział, bo brus. удзел.
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Niektóre błędy powstają w wyniku przeniesienia całego słowa białoruskiego 
do języka obcego (przykład 5), czasem dostosowanego do polskich wzorców 
odmiany (przykład 18). Czasem trudno odróżnić, czy dane słowo pochodzi z ję-
zyka białoruskiego, czy z rosyjskiego, gdyż w obu językach są one podobne 
(przykłady: 6, 7). Inne błędy (przykłady: 4, 15) są konsekwencją istnienia tzw. 
homonimów międzyjęzykowych, popularnie zwanych fałszywymi przyjaciółmi 
tłumacza (na przykładach widać, że są to fałszywi przyjaciele nie tylko tłuma-
cza), które bywają uznawane za typ błędów glottodydaktycznych304.

Przykład 19 pokazuje, że Białorusini mają problem z odróżnianiem polskich 
czasowników: wiedzieć i znać. Występuje tu dwojaka interferencja. Z jednej 
strony następuje przeniesienie funkcji i znaczenia białoruskiego czasownika 
ведаць ‘wiedzieć, znać’ jak w przykładzie 19, z drugiej strony zaś – interferen-
cja rosyjskiego czasownika знать  ‘znać, wiedzieć’, co powoduje powstawanie 
błędów typu: Czy *znasz, kim ona jest? – zamiast wiesz. Uczestnicy kursu od 
lektora języka polskiego domagają się reguł305, które pozwolą im poprawnie 
używać polskich czasowników: wiedzieć i znać. Warto też zaplanować ćwicze-
nia ustne z wykorzystaniem podanych zasad.

6.2. Nadawanie zwrotności czasownikom polskim

Niektóre czasowniki białoruskie (a także rosyjskie) podobne znaczeniowo 
do polskich są zwrotne. Ich zwrotność jest automatycznie przenoszona na 
grunt języka polskiego, co pokazują przykłady306:

1) Zapraszali mnie na obiad, ale ja *się odmówiłem – zamiast odmówiłem, 
bo brus. адмовіцца ‘odmówić’;

304 Szerzej: R. Kaleta, Białoruś i Polska – rzecz o mylących podobieństwa językowych, „Kwartalnik Polo-
nicum” 2008, nr 7, 58–62; idem, Białorusko-polska homonimia…, op. cit.; idem, Пра беларуска-
-польскіх „фальшывых сяброў пераклaдчыка”, „Acta Albaruthenica” 2013, t. 13, s. 135–144; idem, 
Złudne odpowiedniki białorusko-polskie, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2013, t. 48, s. 123–141; 
idem, Białorusko-polska homonimia międzyjęzykowa, Warszawa 2014.

305 Zob. np. A. Dąbrowska, U. Dobesz, M. Pasieka, op. cit., s. 63.

306  Por. O. Guszczewa, op. cit., s. 109; G. Przechodzka, op. cit., s. 43–44; M. Górecki, M. Stawska, op. cit., 
s. 54.
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2) Często *wracam się do domu w nocy – zamiast wracam, bo brus. 
вяртацца (w języku polskim występuje czasownik wrócić się / wracać 
się, ale ma on inne znaczenie: ’nie dotarłszy do celu, przybyć z powrotem 
do miejsca, z którego się wyruszyło’307);

3) Zenek musi *zostać się w domu – zamiast zostać, bo brus. застацца;
4) Mocno nam *się bije serce – zamiast bije, bo brus. сэрца б’ецца;
5) Jestem zmęczona, gdy długo *korzystam się z komunikacji miejskiej – za-

miast korzystam, bo brus. карыстацца. 

W ramach ćwiczeń leksykalnych warto zwracać uwagę słuchaczom na detale. 
Przykładową pomocą dydaktyczną może być książka Trudne małe wyra-
zy308, w której wyjaśniane są różnice np. między być może a może być, między 
tylko a dopiero itp., oraz proponowane są ciekawe ćwiczenia utrwalające.

7. Błędy słowotwórcze

Błędy słowotwórcze309 w badaniach autora niniejszej książki stanowiły w po-
równaniu z innymi rodzajami błędów najmniejszą część. 

Wśród błędów słowotwórczych powtarzało się błędne użycie sufiksu *-ist za-
miast -ista, np. *aktywist zamiast aktywista. W języku białoruskim w wyrazach 
zapożyczonych nazywających osoby występuje właśnie sufiks -іст, np. brus. 
актывіст ‘aktywista’. 

Białorusini używają też rodzimych (białoruskich, rosyjskich) zrostów, np.:

1) W załączniku wysyłam *pdf-prezentacje książki – zamiast prezentację 
PDF;

2) *Internet-forum – zamiast forum internetowe;
3) Gdzie jest *wagon-restauracja? – zamiast wagon restauracyjny.

307  Słownik języka polskiego PWN (wersja internetowa), zob. http://sjp.pwn.pl pod hasłem: wrócić się.

308  M. Foland-Kugler, Trudne małe wyrazy. Materiały do nauki języka polskiego jako obcego, Warszawa 
2007.

309  Por. K. Cukrowska, op. cit., s. 113.
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W rozprawie opisano różne rodzaje błędów językowych: fonetyczne, orto-

graficzne, interpunkcyjne, fleksyjne, składniowe, leksykalne oraz słowotwór-
cze, które wynikają przeważnie z nakładania się języka białoruskiego na język 
polski. 

Niewątpliwie bardzo dużo problemów sprawia fleksja – wybranie właściwej 
końcówki -a i -u w dopełniaczu lp. rzeczowników rodzaju męskiego. Białorusi-
ni często też zapominają o końcówce -owi w celowniku rzeczowników rodzaju 
męskiego i zamiast niej używają rodzimej końcówki -u. Trudne do opanowania 
są mechanizmy tworzenia lm. (liczne wymiany spółgłoskowe, np. miły Polak 
– mili Polacy [ł:l’], [k:c]) oraz czasu przeszłego (rozróżnianie rodzajów: 
męsko- i niemęskoosobowego, np. robili – robiły). Nagminne jest również 
mylenie przyimków – w miejscu polskiego od (od października) powielany 
jest przyimek z (*z października), a zamiast za (za godzinę) wykorzy-
stywany jest przyimek przez (*przez godzinę). By redukować błędy, moż-
na stosować ćwiczenia zawarte w licznych publikacjach (mało jest jednak 
takich poświęconych wyłącznie Białorusinom i ich problemom języko-
wym), np. Gdybym znał dobrze język polski310, Przygoda z gramatyką311, 

310  M. Gołkowski, A. Kiermut, M. Kuc, M. Majewska-Meyers, Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1997.

311  J. Pyzik, Przygoda z gramatyką, Kraków 2000.
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Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych312. Można stąd 
wybierać poszczególne ćwiczenia lub na ich podstawie konstruować własne, 
dostosowane do konkretnej grupy czy osoby. 

Najmniej błędów w badaniach autora stanowiły błędy frazeologiczne, które 
wynikają z pozornych podobieństw międzyjęzykowych, np. brus. уперціся як 
баран i pol. uparty jak osioł313. Bardzo prawdopodobna jest zatem w języku 
polskim Białorusinów kontaminacja *uprzeć się jak baran / uparty jak *baran. 
Wydaje się, że frazeologia nie jest zbyt często wykorzystywana przez młodzież, 
kojarzy się z językiem wyszukanym i często interesują się nią dopiero słucha-
cze będący na poziomie zaawansowanym. Zagadnienie błędów frazeologicz-
nych powinno być i jest przedmiotem analiz314.

W niniejszej książce opisano w dużej mierze mechanizmy powstawania, 
przyczyny i skutki międzyjęzykowej interferencji białorusko-polskiej. Dodat-
kowo wskazano również przykłady tzw. transferu uczenia się oraz nadmiernej 
generalizacji materiału językowego (por. rozdział I, p. 2.3). Akcent położony 
był na językowy aspekt zagadnienia (glottodydaktyka lingwistyczna).

Autor podziela pogląd m.in. Hanny Komorowskiej, że źródłem błędów 
glottodydaktycznych nie jest wyłącznie interferencja. Z pewnością jest 
to zagadnienie interdyscyplinarne. Pozostaje zatem pole do badań lapsolo-
gii polsko-białoruskiej także pod kątem psychologicznym (por. lapsologia 
psycholingwistyczna315 czy psycholingwistyka glottodydaktyczna316). Nale-
żałoby wziąć pod uwagę takie czynniki jak motywacja i zmęczenie, a także 
inne czynniki pozajęzykowe. Błędy powstają ponadto jako skutek braku: 
pilności, zdolności, koncentracji, zrozumienia.

312  S. Mędak, Co z czym? Ćwiczenia składniowe dla grup zaawansowanych, Kraków 2001.

313 Por. R. Kaleta, Białorusko-polska homonimia…, op. cit., s. 190; por. też B. Krucka, Konfron-
tatywne nauczanie… ,  op. cit., s. 143.

314  Por. B. Guziuk-Świca, A. Laskowska-Mańko, Frazeologia języka polskiego w nauczaniu Polaków ze 
Wschodu [w:] Metodyka kształcenia językowego…, op. cit., s. 125–136; B. Krucka, Błędy frazeologicz-
ne…, op. cit., s. 62–71.

315 Por. poglądy F. Gruczy referowane w rozdziale I, p. 2.1.

316  Por. poglądy W. Cienkowskiego referowane w rozdziale I, p. 2.2.
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 Ważnym zagadnieniem jest analiza błędów wynikających z jednej strony z wybrane-
go przez ucznia sposobu opanowywania języka obcego (także jego predyspozycje 
i motywacja do uczenia się), a z drugiej strony ze stosowanego przez nauczyciela 
sposobu nauczania. Szczególnie ta ostatnia kwestia wydaje się interesująca i pro-
wokująca do dyskusji również na temat metody nauczania (wiadomo, że nie ma 
idealnej) i cech charakteru lektora (predyspozycje i powołanie)317. 

Ciekawym obszarem badań jest także interferencja języka obcego w lapsolo-
gii polsko-białoruskiej, a więc pytanie, jak oddziałują na przyswajanie języka 
polskiego przez Białorusinów struktury poznane uprzednio przy okazji nauki 
innych języków słowiańskich (np. czeskiego) i niesłowiańskich (np. angiel-
skiego). Zapewne inaczej wyglądałaby analiza błędów Białorusina uczącego 
się języka polskiego i niemającego nigdy wcześniej kontaktu z innym języ-
kiem obcym, a inaczej – Białorusina, który uczył się wcześniej innych języków 
słowiańskich (np. czeskiego) lub niesłowiańskich (np. angielskiego). Wpływ 
języków poznawanych wcześniej jest widoczny na różnych poziomach, np. 
Białorusinka, znająca w pewnym stopniu język czeski na zajęciach języka pol-
skiego będzie się odwoływać np. do leksyki czeskiej, która – w jej mniemaniu 
– musi być podobna do polskiej, a wielość końcówek gramatycznych będzie 
konfrontowana z systemem czeskim. Jak pokazuje literatura przedmiotu, wiele 
jest czynników, które powodują błędy, a zbadanie ich wszystkich do końca nie 
jest możliwe.

Kolejnym zagadnieniem wymagającym szerszego opisu są błędy wynikające z innych 
realiów kulturowych318. Olga Guszczewa dzieli się tu swoim doświadczeniem: 

Różnica w realiach była przyczyną błędu w zdaniu: W lecie byliśmy na 
południu. Odbiorca białorusko- czy rosyjskojęzyczny od razu zrozumie, 
że miało się na myśli: Byliśmy nad Morzem Czarnym, na Krymie, czy 
Kaukazie, lecz polski odbiorca, przyzwyczajony do tego, że nad morze 

317 Por. też A. Dąbrowska, M. Pasieka, Potknięcia i omyłki kandydatów na lektorów języka polskiego jako 
obcego [w:] Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb 
społecznych, t. 1, red. J. Mazur, A. Małyska, K. Sobstyl, Lublin 2013, s. 241–252.

318  Por. K. Kostro-Olechowska, op. cit., s. 109–112; A.B. Burzyńska, Rad bym się nauczył polskiej mowy… 
O glottodydaktycznych aspektach relacji język a kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego, 
Wrocław 2002.
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wyjeżdża się nie na południe, lecz na północ, będzie miał problemy 
z właściwym rozumieniem tego komunikatu319.

Z kolei polskie zdanie Mieszkam na pierwszym piętrze dla Białorusina i Pola-
ka może oznaczać co innego i być przyczyną nieporozumienia, gdyż pierwsze 
piętro (brus. першы паверх, ros. первый этаж) oznacza na Wschodzie parter 
(por. norma glottopragmatyczna i błędy glottopragmatyczne, np. w rozdziale I, p. 2.4). 

Zamierzenie tej książki było takie, aby traktować błędy jako wartość, jako 
pomocną informację, którą można wykorzystać w procesie dydaktycznym, 
żeby go uskutecznić. Nie jest możliwe (zwłaszcza w nauce nowych niezna-
nych rzeczy, np. języków obcych) niepopełnianie błędów – na nich można się 
uczyć, a ten, kto boi się je popełniać, nie nauczy się żadnego języka. Uczenie 
się jest procesem, który polega też na uświadomieniu sobie błędów popełnia-
nych wcześniej i na ich redukowaniu. Dzięki temu uczący się robi postępy.

Język polski i język białoruski (a także rosyjski) należą do dużej rodzi-
ny języków słowiańskich, stąd wiele jest między nimi podobieństw, chociaż 
równie wiele różnic – często bardzo subtelnych. Procesy nakładania się tych 
języków są więc szczególnie silne i wszechobecne, dają się łatwo zauważyć. 
Tym bardziej warto znać mechanizmy popełniania błędów, żeby móc przygo-
towywać dla słuchaczy z Białorusi odpowiednie materiały do nauki języka pol-
skiego oraz ćwiczenia utrwalające i mające na celu profilaktykę błędów, które 
pojawiają się najczęściej i nierzadko zaburzają komunikację (np. niektóre błę-
dy fonetyczne, leksykalne czy składniowe). Wielu Białorusinom uczącym się 
języka polskiego wydaje się, że skoro jest on tak blisko spokrewniony z ich 
językiem rodzimym i skoro rozumieją wypowiedzi po polsku, to oznacza to, 
że równie dobrze potrafią budować własne wypowiedzi w tym języku. Często 
zbyt entuzjastycznie oceniają swoją kompetencję językową320, bo niestety, nie 

319  O. Guszczewa, op. cit., s. 109.

320 Osobom takim wydaje się, że skoro udaje się im komunikować i w jakimś stopniu rozumieć teksty, to 
znaczy to, że równie dobrze posługują się językiem dyskursu. Zadowolone ze swego poziomu opano-
wania języka, rezygnują z dalszego rozwoju językowego. Por. Р. Калета, Цяжкасці польскае мовы…, 
op. cit., s. 360–361 (Ведаем мову ці нам здаецца, што ведаем?); por. też A. Skalska, T. Skalski, 
Pułapka komunikatywności [w:] Kształcenie sprawności komunikacyjnej…, op. cit., s. 49–57. E. Smułkowa 
stwierdza: „Spora liczba tożsamego lub podobnego (o nieco innej strukturze słowotwórczej) do polskie-
go słownictwa białoruskiego oraz często używanych konstrukcji składniowych, w opozycji do rosyj-
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zawsze tak jest. Paradoksalnie podobieństwa obu języków często są przyczyną 
błędów. Oczywista jest zatem konieczność tworzenia materiałów skierowanych 
do danej grupy językowej321: 

Jest faktem zupełnie banalnym, że polska gramatyka dla Białorusinów 
musi się różnić od polskiej gramatyki dla Włochów albo nawet dla Rosjan322. 

Na szczęście takie materiały powstają. Białorusinom dążącym do lepsze-
go opanowania zawiłości gramatyki polskiej można polecić następujące bia-
łoruskojęzyczne pomoce naukowe:  Польская мова323 (książka zawiera tak-
że ćwiczenia), Кароткая граматыка польскай мовы324, Беларуска-польскі 
размоўнік-даведнік325. 

Trzeba jednak podkreślić, że Białorusini to specyficzna grupa osób uczących 
się języka polskiego. Szybko osiągają oni płynność językową i mają dobre re-
zultaty w nauce. Gdyby obcokrajowcy z innych krajów tak szybko i na tak 
wysokim poziomie opanowywali język polski, byłoby to naprawdę budujące.

skich (np. dziakuju wam wobec błagodariu was), powoduje stosunkowo dużą łatwość porozumienia się 
z osobami mówiącymi po polsku. U mniej samokrytycznych osób wyrabia to przekonanie o znajomości 
języka polskiego. I o ile w odmianie mówionej ta silnie nacechowana podłożem białorusko-rosyjskim 
polszczyzna jest zrozumiała i może nawet wywołać sympatię, o tyle w formie pisanej ujawnia się brak 
znajomości podstawowych norm, a pisanie »tak jak się mówi«, pozbawione bezpośredniego kontaktu 
»twarzą w twarz«, prowadzi nieraz do nieporozumień. Nie znaczy to, że wśród inteligencji na Białorusi, 
a zwłaszcza w polonistycznym środowisku akademickim i wśród inteligencji polskiego pochodzenia, 
nie ma ludzi mówiących i piszących poprawnym językiem ogólnopolskim. Są to jednak stosunkowo 
zamknięte środowiska, doskonalące swój język polski zawodowo, przeważnie nie bez dłuższych lub 
krótszych staży naukowych w Polsce” (E. Smułkowa, Język polski na Białorusi [w:] Język polski 
jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, 
s. 196–197).

321  Zob. B. Ostromęcka-Frączak, op. cit., s. 32.

322 A. Kiklewicz, Formalizacja opisu konfrontatywnego języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 1998, t. 10, s. 309.

323  А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, op. cit.

324 Л.П. Баршчэўскі, Кароткая граматыка польскай мовы, Мінск 2008.

325 Idem, Беларуска-польскі размоўнік-даведнік, Мінск 2011 (zawiera też część gramatyczną).
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STRESZCZENIE

Niniejsza książka (Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna) jest 
przeznaczona przede wszystkim dla wykładowców w Polsce i na Białorusi, 
którzy uczą języka polskiego jako obcego (JPJO), chociaż wiele uwag 
ma charakter bardziej ogólny i uniwersalny i może dotyczyć także innych 
obywateli byłego ZSRR, a nawet – wszystkich Słowian. Monografia może 
być bardzo pomocna również dla studentów filologów, którzy chcą doskonalić 
swój język polski lub pracować w charakterze wykładowców języka polskiego 
jako obcego.

Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie trudności i błędów językowych 
jako zagadnienia pozytywnego (wbrew panującemu stereotypowi). Nawet 
rodzimi użytkownicy języka (tzw. native speakers) popełniają błędy w swoim 
języku – jest to naturalne. Oczywiście ich błędy (tzw. błędy sensu largo, ang. 
mistakes, franc. fautes, niem. Flűchtigkeitsfehler) są zupełnie innego rodzaju 
niż błędy popełniane przez obcokrajowców (tzw. błędy sensu stricto, ang. 
errors, niem. erreurs), ponieważ cudzoziemcy często nie są świadomi swoich 
błędów i mogą nie wiedzieć, jak je poprawić, w odróżnieniu od rodzimych 
użytkowników języka.

Błąd językowy (glottodydaktyczny) jest ważnym źródłem informacji 
dla nauczyciela. Pokazuje, z jakimi problemami spotykają się uczący 
się w procesie uczenia się języka obcego. Dzięki temu nauczyciel może 
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modyfikować i ulepszać proces nauczania, żeby był bardziej efektywny 
i przynosił oczekiwane wyniki. Wykładowca wówczas wie, na co warto 
zwrócić uwagę swoich podopiecznych, jakie ćwiczenia dla nich przygotować, 
żeby mogli przyswoić sobie konstrukcje, które są dla nich najtrudniejsze. 
Wspomniane ćwiczenia powinny być zarówno pisemne, jak i ustne, ponieważ 
studenci mogą na zajęciach dobrze rozwiązywać ćwiczenia pisemne, bo 
mają czas pomyśleć czy wybrać poprawną odpowiedź, ale robią błędy 
w wypowiedziach ustnych, w których mają użyć analogicznych struktur. 
Dotyczy to np. czasowników czasu przeszłego. Studenci w ćwiczeniach 
pisemnych mogą świetnie dobierać odpowiednie końcówki (-em dla rodzaju 
męskiego) i -am (dla rodzaju żeńskiego): Rano piłem/piłam herbatę, ale po 
chwili w wypowiedzi ustnej wypowiadają to zdanie z błędem: *Ja pił/piła 
herbatę (a częściej nawet – *herbatu).

Zwłaszcza wśród młodych ludzi (studentów) panuje popularny pogląd, że 
jeśli rozumie się Polaka, to zna się język polski. Zna się, ale pasywnie. A celem 
nauki języka obcego jest czynna jego znajomość i płynne posługiwanie się 
nim. Wśród Białorusinów można spotkać wielu, którym wydaje się, że mówią 
po polsku. Są przekonani, że każdy Polak powinien rozumieć zdanie typu: 
*Ja czytał gazetu. Z pewnością to prawda i wielu Polaków zrozumie taką 
wypowiedź, zwłaszcza jeśli ktoś z nich uczył się kiedyś jakiegoś języka 
słowiańskiego. Trzeba jednak zrozumieć, że taki poziom „opanowania” języka 
jest niewystarczający. Wspomniane zdanie powinno po polsku brzmieć: 
Czytałem gazetę. W języku polskim końcówka -em czasowników czasu 
przeszłego oznacza pierwszą osobę rodzaju męskiego (dla rodzaju żeńskiego 
zarezerwowana jest końcówka -am) i dlatego nie ma konieczności używania 
zaimka ja w zdaniach tego rodzaju. Z kolei rzeczowniki rodzaju żeńskiego 
na -а mają w bierniku końcówkę -ę. Jest to jedna z pierwszych zasad, które 
powinien przyswoić uczący się języka polskiego jako obcego. 

Język białoruski (a także rosyjski) jest bardzo podobny do polskiego, ale 
te podobieństwa stwarzają pewne niebezpieczeństwo językowe, gdyż nie 
zawsze konstrukcje podobne pod względem wymowy oznaczają to samo 
w obu językach. Jeśli wykładowca języka polskiego zna też język białoruski 
(i rosyjski), to może dokładnie ocenić, jaki rodzaj interferencji językowej 
jest źródłem większości błędów. Dzięki temu może dobrać odpowiednie 
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ćwiczenia, pomagające w utrwaleniu najtrudniejszych konstrukcji. Dobrym 
tego przykładem są czasowniki wiedzieć і znać, których użycie w języku 
polskim trochę się różni od użycia ekwiwalentów w języku białoruskim czy 
języku rosyjskim. Czasowniki wyglądają podobnie, ale nie we wszystkich 
kontekstach mogą być ekwiwalentami i jeśli się tego nie wie, to można wpaść 
w pułapkę błędów i nieporozumień. Stąd wniosek przynajmniej jeden: język 
polski nie jest taki łatwy i warto się go pouczyć, niż myśleć, że się go zna, 
tylko dlatego, że jest podobny do języka ojczystego. 

W niniejszej książce wykorzystano materiał językowy pochodzący z 270 
prac pisemnych różnego rodzaju: wypracowań (w formie listu, opisu), 
testów i egzaminów. Prace te były pisane przez Białorusinów na zajęciach 
z języka polskiego. Podczas badań autor zetknął się ze 130 osobami, które 
uczyły się języka polskiego w różnych białoruskich i polskich ośrodkach 
naukowo-dydaktycznych. Jednakże to nie jest cały wykorzystany materiał 
badawczy. Jak wiadomo, w Warszawie jest wielu Białorusinów: dyplomaci, 
działacze społeczni, artyści, pisarze, poeci, muzycy, bardowie, dziennikarze, 
tłumacze, redaktorzy, wykładowcy, studenci, turyści itd. W polskiej stolicy 
Białorusini mają swoje spotkania z szerokim audytorium, prezentacje, 
udzielają wywiadów polskim mediom itd. Rzecz jasna, poziom opanowania 
języka polskiego jest bardzo różny – jedni rozmawiają po polsku płynnie, 
a inni dopiero zaczynają się polskiego uczyć. W monografii zaprezentowano 
typologię błędów popełnianych przez Białorusinów, którzy uczą się języka 
polskiego jako obcego. W sumie uwzględniono 515 błędów (127 błędów 
fonetycznych, 142 błędy ortograficzne, 9 błędów interpunkcyjnych, 122 błędy 
fleksyjne, 85 błędów składniowych, 26 błędów leksykalnych, 4 błędy 
słowotwórcze).

Na Białorusi funkcjonują dwa języki urzędowe – białoruski i rosyjski. Z tego 
względu błędy językowe można zaszeregować do czterech podstawowych grup:

1.  Błędy wynikające z przenoszenia konstrukcji/słownictwa rosyjskiego do 
języka polskiego (transfer językowy, interferencja międzyjęzykowa). 
Typowe błędy podyktowane wpływami języka rosyjskiego to: Chcę się 
*na tobie ożenić (zamiast z tobą, por. ros. Я хочу на тебе жениться) czy 
*Ja uczyła polski (zamiast Uczyłam się języka polskiego, por. ros. Я учила 
польский).
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2.   Błędy wynikające z nakładania się języka białoruskiego na język polski 
(transfer językowy, interferencja międzyjęzykowa), np. My go nie 
*wiemy zamiast Nie znamy go / My go nie znamy;

3. Błędy wynikające z mechanicznego przyswajania języka obcego, 
przenoszenia w niewłaściwe miejsca takich form, które jako pierwsze 
nasuwają się użytkownikowi języka. Typowe błędy tego typu to 
np. przeniesienie w narzędniku lp. końcówki -em (na wzór On jest 
studentem) do wszystkich form męskich osobowych i stąd błąd typu: 
On jest *poetem (zamiast poetą).

4.  Błędy wynikające z wpływów innych języków (interferencja języka 
obcego), np. języka angielskiego, stąd typowe błędy ortograficzne: 
tłumach (zamiast tłumacz), chłopcy wychodzą wiechorami na ulicę 
(zamiast wieczorami), 2 duzhe pokoje (zamiast duże), gdzie cz 
oddawane jest w piśmie za pomocą ch, sz – sh, ż – zh.

Rzecz jasna, to tylko przykłady błędów popełnianych przez Białorusinów, 
nie da się wszystkich błędów zakwalifikować do którejś z powyższych grup. 
Jest to podział roboczy. 

Często zdarzają się błędy, które powstają w dosyć złożony sposób i nierzadko 
w skutek dużego podobieństwa języka białoruskiego i języka rosyjskiego, stąd 
trudno jednoznacznie określić, czy dany błąd powstał pod wpływem języka 
białoruskiego, czy jednak pod wpływem języka rosyjskiego, tym bardziej że 
większość Białorusinów jest dwujęzyczna. Trzeba także wziąć pod uwagę 
kwestię wpływów języka rosyjskiego na język białoruski oraz zagadnienie 
tzw. trasianki (mieszanki białorusko-rosyjskiej). Wszystko to razem sprawia, 
że badanie przyczyn powstawania błędów językowych popełnianych przez 
Białorusinów uczących się języka polskiego nie jest łatwym zadaniem – 
kluczowa w takich badaniach jest kwestia interferencji polsko-białorusko-
-rosyjskiej.

Sytuacja socjolingwistyczna na Białorusi oraz kwestia dwujęzyczności 
Białorusinów to niełatwe zagadnienia językoznawcze, które komplikują 
proces badania błędów popełnianych przy nauce języka polskiego. Jednakże 
Białorusini, niezależnie od tego, czy na co dzień używają języka rosyjskiego, 
czy języka białoruskiego, i tak przy nauce języka polskiego w dużym stopniu 
odwołują się (świadomie lub nie) do języka białoruskiego. W sytuacjach, 
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kiedy nie mogą oni znaleźć polskiego odpowiednika, częściej używają słowa 
białoruskiego niż rosyjskiego, ponieważ – jak stwierdza Olga Guszczewa 
– w ich świadomości zakorzenione jest głębokie przekonanie, że język 
białoruski jest bardziej podobny do polskiego niż rosyjski1. Właśnie temu 
zagadnieniu jest poświęcona niniejsza monografia – koncentruje się ona na 
błędach, które powstają pod wpływem interferencji języka białoruskiego 
na język polski. 

W książce analizowane są błędy: fonetyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, 
składniowe i leksykalne. Rzecz jasna, to podział podstawowy. Celem książki 
jest ukazanie tego zagadnienia lingwistycznego w pozytywnym świetle jako 
źródła informacji, którą można z powodzeniem wykorzystywać w procesie 
dydaktycznym, żeby go ulepszyć i uczynić maksymalnie efektywnym.

Niewątpliwie wiele błędów wynika z niepoprawnego deklinowania czy 
koniugowania. Problemy przysparzają końcówki -a oraz -u w dopełniaczu 
lp. rodzaju męskiego  (czasem jest to problematyczne także dla Polaków, 
np. formy: prysznica czy prysznicu, akurat w tym wypadku obie poprawne). 
Białorusini często zapominają o końcówce -owi w celowniku lp. rodzaju 
męskiego i zamiast niej używają końcówki -u. Bardzo trudny do opanowania 
jest mechanizm tworzenia liczby mnogiej rzeczowników i przymiotników, 
ponieważ występuje tu wiele alternacji spółgłoskowych, np. miły Polak 
– mili Polacy (ł : l’, k : c). Kolejnym problematycznym zagadnieniem jest 
tworzenie czasu przeszłego oraz rozróżnianie rodzaju męskoosobowego i rodzaju 
niemęskoosobowego, np. (oni) robili – (one) robiły. Często mylone są również 
przyimki. W miejsce polskiego przyimka od (np. od października) błędnie 
i nagminnie stosowany jest (pod wpływem języka ojczystego) przyimek 
z (*z października), a zamiast przyimka za (np. za godzinę) stosowany 
jest przyimek przez (*przez godzinę). Bardzo wiele jest także błędów przy 
przeczeniu, kiedy przy czasownikach zaprzeczonych używany jest biernik 
zamiast dopełniacza, np. Żaden aktor nie przyjmie *tę rolę – zamiast tej roli. 

W procesie uczenia się języka obcego nie sposób nie popełniać błędów, 
ale można je wykorzystywać, żeby lepiej opanować język obcy. Kto boi się 

1 O. Guszczewa, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów [w:] Актуальныя праблемы 
паланістыкі, рэд. С. Важнік, А. Кожынава, Мінск 2006, s. 104.
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próbować (czyli robić błędy), ten nigdy się go nie nauczy. Nauka języka 
obcego jest procesem, który polega m.in. na tym, żeby uświadomić sobie 
swoje błędy, zrozumieć, z czego one wynikają, i w przyszłości popełniać ich 
coraz mniej. Dzięki temu robi się postępy.  

Język białoruski i język polski należą do jednej rodziny języków 
słowiańskich, stąd między nimi tyle podobieństw, chociaż nie mniej różnic. 
Procesy nakładania się obu języków dość łatwo można obserwować, gdyż są 
one wyraźne i częste.

Na przykładzie błędów analizowanych w niniejszej monografii widać, że 
podobieństwa między językiem białoruskim i językiem polskim często są 
pozorne i przyczyniają się do powstawania błędów. Białorusinom, którzy 
chcieliby lepiej władać językiem polskim, można polecić następujące pomoce 
naukowo-dydaktyczne napisane w języku białoruskim: Польская мова 
(А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, Мінск 2000), Кароткая 
граматыка польскай мовы (Л.П. Баршчэўскі, Мінск 2008), a także 
Беларуска-польскі размоўнік-даведнік (Л.П. Баршчэўскі,  Мінск 2011).

Trzeba jednak podkreślić, że Białorusini dość łatwo opanowują język polski 
i często płynnie się nim posługują. Chciałoby się, żeby cudzoziemcy z innych 
krajów tak szybko przyswajali język polski i takie czynili postępy.



РЭЗЮМЭ1

Дадзеная кніга (Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna) 
прызначаная галоўным чынам для выкладчыкаў у Польшчы і ў Беларусі, 
якія выкладаюць польскую мову беларусам, хаця многія заўвагі больш 
агульныя – універсальныя, таму што могуць датычыць іншых грамадзян 
былога СССР, а нават усіх славян. Кнігай могуць карыстацца таксама 
беларускія студэнты-філолагі, якія  хочуць удасканальваць сваю 
польскую мову або стаць выкладчыкамі польскай мовы як замежнай. 

Mэта дадзенай кнігі – паказаць цяжкасці і памылкі як станоўчую з’яву. 
Нават гэтак званыя native speakers робяць памылкі ў сваёй мове, бо 
гэта натуральная рэч. Зразумела, іх памылкі (памылкі sensu largo, анг. 
mistakes, франц. fautes, нем. Flűchtigkeitsfehler) іншыя, чым памылкі, 
якія робяць замежнікі (памылкі sensu stricto, анг. errors, франц. erreu-
rs), таму што замежнікі часта не адчуваюць, што памыляюцца, і могуць 
не ведаць, як выправіць свае памылкі (у адрозненне ад native speakers). 

Памылкі – гэта важная крыніца інфармацыі для выкладчыка пра 
тое, з якімі праблемамі сутыкаюцца студэнты падчас вывучэння мовы. 
Валоданне такой інфармацыяй дапаможа зрабіць працэс навучання 
больш эфектыўным і паспяховым. Выкладчык ведае, на што варта 

1    Параўн. Р. Калета, Цяжкасці польскае мовы: памылкі беларусаў, якія вывучаюць польскую мову, 
“Arche” 2010, № 4, c. 358–400.
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звярнуць увагу студэнтаў, якія практыкаванні падрыxтаваць, каб 
студэнты засвоілі моўныя канструкцыі, якія ім даюцца цяжэй. Згаданыя 
практыкаванні павінны быць як пісьмовыя, так і вусныя, таму што 
студэнты могуць на занятках вельмі добра выконваць пісьмовыя заданні, 
бо маюць час задумацца і напісаць правільна, але дапускаюць памылкі ў 
вусным выказванні. Так, напрыклад, студэнты, выконваючы пісьмовыя 
практыкаванні, у дзеясловах прошлага часу  цудоўна  ўжываюць 
канчаткі -em (для мужчынскага роду) і -am (для жаночага): Rano piłem/
piłam herbatę, але праз xвіліну ў вусным выказванні ўжываюць гэты ж 
самы сказ з памылкай *Ja pił/piła herbatę (а часцей нават – *herbatu).

Асабліва сярод маладых людзей (студэнтаў) папулярнай з’яўляецца 
думка, што калі разумееш паляка, то ўжо ведаеш польскую мову. 
Ведаеш, але пасіўна. A мэта вывучэння кожнае мовы – актыўнае 
валоданне ёю. Ёсць шмат беларусаў, якім здаецца, што яны гавораць 
па-польску. Яны перакананыя, што кожны паляк павінен зразумець сказ 
кшталту *Ja czytał gazetu. Гэта праўда, большасць палякаў зразумее 
гэтае выказванне, асабліва калі хтосьці з іх вывучаў раней якую-
небудзь славянскую мову. Але трэба разумець, што такі ўзровень 
„валодання” мовай недастатковы. Згаданы сказ па-польску павінен 
гучаць Czytałem gazetę. У польскай мове ў дзеяслове прошлага часу 
канчатак -em азначае першую асобу мужычнскага роду (для жаночага 
роду – канчатак -am), і таму адпадае неабходнасць ужываць займеннік 
ja ў гэтым і аналагічных сказах. У назоўніках жаночага роду на -а ў 
вінавальным склоне выступае канчатак -ę. Гэта адно з першых правіл, 
якое павінен засвоіць студэнт. Такім чынам, варта заўважыць станоўчы 
аспект моўных памылак ды выкарыстоўваць іх у дыдактычных мэтах.

Беларуская мова (таксама руская) вельмі падобная да польскай, але 
гэтыя падабенствы ствараюць таксама пэўную моўную небяспеку, бо 
не заўсёды падобныя па гучанні канструкцыі азначаюць тое самае ў 
абедзвюх мовах. Kалі выкладчык польскае мовы ведае беларускую 
мову (і рускую), можа дакладна ацаніць, які від моўнай інтэрферэнцыі 
з’яўляецца крыніцай большасці памылак. Дзякуючы гэтаму ён можа 
выбраць адпаведныя практыкаванні для замацавання самых складаных 
канструкцыяў. Напрыклад, ужыванне дзеясловаў wiedzieć і znać у 
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польскай мове крыxу адрозніваецца, чым ужыванне беларускіх ці 
рускіх эквівалентаў. Дзеясловы падобныя, але не ва ўсіх кантэкстах, і 
калі гэтага не ведаць, то яны могуць стаць крыніцай шматлікіх памылак 
ці непаразуменняў. Выснова прынамсі адна: вывучаць польскую мову 
– варта!

У кнізе былі выкарыстаныя 270 пісьмовых працаў рознага віду: 
сачыненні, лісты, апісанні, а таксама тэсты і розныя экзаменацыйныя 
працы на польскай мове. Гэтыя працы пісалі беларусы на занятках 
польскае мовы. Падчас даследаванняў аўтар кнігі сутыкнуўся са 130 
асобамі, якія вывучалі польскую мову ў розных беларускіх ды польскіх 
навуковых цэнтрах. 

Aле гэта не ўвесь выкарыстаны матэрыял. Як вядома, у Варшаве шмат 
беларусаў: дыпламаты, грамадскія дзеячы, мастакі, пісьменнікі, паэты, 
музыкі, барды, журналісты, перакладчыкі, рэдактары, выкладчыкі, 
студэнты, турысты і г. д. У польскай сталіцы некоторыя з пералічаных 
асобаў маюць свае сустрэчы з шырокай аўдыторыяй, прэзентацыі, 
даюць інтэрв’ю польскім СMI і г. д. Зразумела, узровень валодання 
польскай мовай ў кожнага з іх розны: адны размаўляюць па-польску 
выдатна, а іншыя толькі пачынаюць вывучаць польскую мову.

У кнізе прадстаўленыя суб’ектыўна выбраныя памылкі беларусаў, 
якія вывучаюць польскую мову як замежную. Як вядома, у Беларусі ў 
канстытуцыі запісаныя дзве дзяржаўныя мовы – беларуская і руская. 
Tаму ўсе памылкі ўмоўна можна падзяліць на чатыры асноўныя групы:

1) памылкі, якія вынікаюць з пераносу сінтаксічных канструкцыяў 
і лексікі з рускае мовы да польскае. Tыповыя прыклады ўплыву 
рускае мовы – гэта сказы кшталту Chcę się *na tobie ożenić (рус. Я 
хочу на тебе жениться) замест Chcę się z tobą ożenić ці *Ja uczyła 
polski (рус. Я учила польский) замест Uczyłam się języka polskiego;

2) памылкі, якія вынікаюць з пераносу канструкцыяў і лексікі з 
беларускае мовы да польскае, напр. My go nie *wiemy замест Nie 
znamy go/My go nie znamy;

3) памылкі, якія вынікаюць з меxанічнага вывучэння замежнае мовы. 
Да тыповых механічных памылак належыць, напрыклад, перанос 
у творным склоне адзіночнага ліку канчатка -em на ўсе асабовыя 
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формы мужчынскага роду: On jest *poetem замест On jest poetą – 
на ўзор сказаў кшталту: On jest inżynierem. 

4) памылкі, якія вынікаюць з уплываў іншых моваў, напрыклад, 
ангельскае мовы. Тыповыя арфаграфічныя памылкі: *tłumach 
– замест tłumacz, chłopcy wychodzą *wiechorami na ulicę замест 
wieczorami,  dwa *duzhe pokoje замест duże, дзе cz адлюстроўваецца 
пры дапамозе ch, sz – sh, ż – zh.

Зразумела, немагчыма ўсе памылкі, якія робяць беларусы, класіфікаваць 
да вылучаных груп, таму гэты падзел не з’яўляецца ўніверсальным. 
Часта здараюцца памылкі, якія ўзнікаюць даволі складаным чынам і 
нярэдка праз блізкасць беларускае і рускае моваў, таму цяжка сказаць, 
ці памылка ўзнікла пад уплывам беларускае ці рускае мовы, тым 
больш, што большасць беларусаў – двуxмоўныя. Tрэба таксама ўзяць 
пад увагу пытанне ўплываў рускае мовы на беларускую, а таксама 
з’яву гэтак званай трасянкі. Усё гэта разам прычыняецца да таго, што 
даследаванне прычынаў узнікнення моўных памылак беларусаў, якія 
вывучаюць польскую мову, не з’яўляецца лёгкім заданнем – ключавое ў 
такіх даследаваннях пытанне польска-беларуска-рускае інтэрферэнцыі. 
Сацыялінгвістычная сітуацыя ў Беларусі, а таксама з’ява двуxмоўя 
беларусаў – гэта нялёгкія мовазнаўчыя пытанні, якія ўскладняюць 
працэс даследавання памылак, што робяцца пры вывучэнні польскае 
мовы.

Aднак беларусы, нягледзячы на тое, ці штодзень карыстаюцца рускай 
ці беларускай мовай – і так пры вучэнні польскае мовы звяртаюцца 
(свядома ці не) да беларускае мовы, таму што ў сітуацыях, калі не 
могуць яны знайсці польскага адпаведніка, часцей карыстаюцца 
беларускім словам, а не рускім, таму што ў іх свядомасці існуе 
глыбокае перакананне, што беларуская мова больш падобная да 
польскай, чым руская2. Mенавіта гэтай з’яве прысвечаная дадзеная 
кніга, значыць, галоўным чынам, тым памылкам, якія ўзнікаюць пад 
уплывам інтэрферэнцыі беларускае мовы на польскую.

2   O. Guszczewa, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów [у:] Актуальныя праблемы 
паланістыкі, рэд. С. Важнік, А. Кожынава, Мінск 2006, с. 104.
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У кнізе аналізуюцца галоўныя віды 515 памылак: фанетычныя 
(127),  арфаграфічныя (142), пунктуацыйныя (9), флексійныя (122), 
сінтаксічныя (85), лексічныя (26) ды словаўтваральныя (4). Мэта кнігі 
– паказаць такую лінгвістычную з’яву як памылкі ў станоўчым святле 
– як крыніцу інфармацыі, якую можна з поспехам выкарыстоўваць у 
дыдактычным працэсе, каб яго палепшыць і зрабіць максімальна эфек-
тыўным.

Безумоўна, найбольш праблемаў вынікае з няправільнага скланення 
і спражэння. Напрыклад, выбар канчаткаў -a  ды -u ў родным склоне 
адзіночнага ліку мужчынскага роду (але для палякаў гэта таксама пра-
блема, напр. prysznica ці prysznicu? – якая форма правільная? Якраз у 
гэтым выпадку – абедзве). Беларусы часта забываюць пра канчатак -owi 
ў давальным склоне мужчынскага роду і замест яго ўжываюць канча-
так роднага склону -u. Шмат праблемаў узнікае пры ўтварэнні множ-
нага ліку назоўнікаў, паколькі тут мы маем дачыненне са шматлікімі 
чаргаваннямі зычных гукаў, напр., miły Polak – mili Polacy (ł:l’, k:c). 
Наступная праблема – прошлы час дзесловаў і адрозніванне асабо-
ва-мужчынскае і неасабова-мужчынскае формаў, напр., robili – robiły. 
Часта блытаюцца прыназоўнікі: на месцы польскага od (od październi-
ka) выкарыстоўваецца прыназоўнік z  (*z października), а замест za (za 
godzinę) выкарыстоўваецца прыназоўнік przez (*przez godzinę). Вельмі 
шмат памылак пры ўжыванні вінавальнага склону замест роднага пасля 
адмоўных дзеясловаў, напр. Żaden aktor nie przyjmie *tę rolę замест tej 
roli. 

Kалі чалавек вывучае замежную мову, памылак не пазбегнуць. Aле 
можна іх выкарыстоўваць, каб лепш авалодаць мовай. Xто баіцца рабіць 
памылкі, ніколі не авалодае мовай. Вывучэнне мовы – гэта працэс, які 
палягае, між іншым, на тым, каб усвядоміць свае памылкі, зразумець, з 
чаго яны вынікаюць, і ў будучым рабіць іx усё менш ды менш. Дзякую-
чы гэтаму робіцца рух наперад.

Беларуская і польская мовы належаць да адной сям’і славянскіх моваў, 
адтуль паміж імі столькі падабенстваў, xаця і не менш адрозненняў. 
Працэсы інтэрферэнцыі паміж згаданымі мовамі лёгка назіраюцца, 
таму што яны моцныя і паўсюдныя. 
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На прыкладах памылак пададзеных у кнізе бачна, што падабенствы 
паміж беларускай ды польскай мовамі часта ўяўныя і прычыняюцца да 
ўзнікнення памылак. Беларусам, якія xацелі б лепш авалодаць польскай 
граматыкай, рэкамендуюцца наступныя дапаможнікі: Польская мова 
(А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, Мінск, 2000), Кароткая 
граматыка польскай мовы (Л.П. Баршчэўскі, Мінск, 2008) ды 
Беларуска-польскі размоўнік-даведнік (Л.П. Баршчэўскі,  Мінск, 2011).

Tрэба падкрэсліць, што беларусы даволі лёгка засвойваюць польскую 
мову, свабодна на ёй размаўляюць. Хацелася б, каб замежнікі з іншых 
краінаў так xутка авалодвалі польскай мовай.



SUMMARY

This book (Polsko-białoruska lapsologia glottodydaktyczna) is aimed 
mainly at teachers of Polish as a foreign language (PFL) in both Poland and 
Belarus, yet some findings may have a more general and wider application and 
hence, may address other citizens of the former Soviet Union or even other 
Slavic countries. The monograph may also be of help to students of foreign 
languages who would like to improve their command of Polish or to work as 
PFL teachers.

The aim of this book is to present difficulties and language errors as 
a positive phenomenon (as opposed to the widely held view). Even native 
speakers commit mistakes while speaking their native languages, which 
seems a natural occurrence. Of course, such inaccuracies, globally referred to 
as mistakes (French fautes, German Flüchtigkeitsfehler), are of a completely 
different nature from the ones committed by foreigners and referred to as 
language errors (French erreurs), because foreigners are often unaware of 
their errors and may not be able to correct themselves as opposed to native 
speakers. 

A language error analyzed from the perspective of the foreign language 
didactics is an important source of information for the teacher. It shows 
problems which may be encountered by learners in the course of learning 
the foreign language. Thanks to that, the teacher may modify and improve 
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the teaching process, so that it yields expected results and becomes more 
effective. Then, teachers know exactly to which aspects they should draw 
students’ attention or which types of practical exercises they should use in 
order to make students memorise structures which may be the most difficult 
ones. The aforementioned exercises should be both written and oral, because 
in class, students may be good at written tasks, when they have enough time to 
arrive at the correct answer, but they may commit errors in speaking exercises, 
in which they are to use similar structures. It may be true for past verb forms 
to give one example. Learners may do perfectly well in the case of written 
tasks aimed at choosing the right ending (-em for the masculine gender and 
-am for the feminine gender), e.g. Rano piłem/piłam herbatę, but at the same 
time, they may utter a wrong sentence, e.g. *Ja pił/piła herbatę (or more often 
*herbatu).

The accepted wisdom, especially among young adults (mainly university 
students), is that if you can understand a Pole, then you know Polish. You 
understand the language, but you cannot produce it. The main aim of foreign 
language teaching is to develop active skills and fluency. It seems that among 
Belarusians you can find a number of people who will say that they can speak 
Polish. They are convinced that each Pole will understand ungrammatical 
sentences, such as *Ja czytał gazetu. Without doubt, it may be true and most 
Poles will understand such a sentence, especially if they have learned any of 
the Slavic languages at one point. It seems, however, crucial to understand the 
fact that such a level of language proficiency is not sufficient. According to the 
grammar of the Polish language, the quoted sentence should have the following 
form: Czytałem gazetę. In Polish the -em ending added to create past verb forms 
indicate the first person in the masculine gender (the -am ending is used for the 
feminine gender) and therefore, it is not necessary to use the subject pronoun ja 
in such sentences. In the case of nouns in the feminine gender ending with -a, it is 
necessary to add the -ę ending in the accusative case. It seems to be one of the very 
first rules a learner of Polish as a foreign language should learn. 

The Belarusian language (similar to Russian) seems to share a lot of 
similarities with Polish, however, those similarities may pose a certain 
linguistic danger, since not always will two structures which are pronounced 
in a similar way mean the same in both languages. If a teacher of Polish as 
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a foreign language knows Belarusian (and Russian), then s/he may indicate 
exactly what type of linguistic interference is the source of most often 
committed errors. Thanks to that, s/he may choose appropriate exercises 
which help memorise the most difficult structures. A good illustration may be 
the Polish verb wiedzieć or znać, of which usage in Polish is different from 
the usage of their Belarusian or Russian equivalents. The verbs may look quite 
alike, but they are not interchangeable in every context, which may be a source 
of language errors and misunderstandings. The following conclusion may be 
thus drawn: the Polish language is not as simple as it may seem and it is 
worth studying it instead of thinking that it is known just because of certain 
similarities it shares with the native language. 

In the book, there are examples taken from 270 written papers, including 
written assignments (e.g. a letter or a description), tests and exam papers. All 
the papers were written by Belarusians attending classes in Polish as a foreign 
language. In the course of the research, the author interviewed 130 persons 
learning Polish in various educational institutions in Poland and Belarus. 
However, the research data was far more extensive. It is known that there 
are a great many Belarusians in Warsaw, including diplomats, social activists, 
artists, writers, poets, musicians, journalists, translators and interpreters, 
editors, lecturers, students or tourists. Belarusians hold their meetings addressing 
a wider audience in the Polish capital; they give presentations or interviews to 
the Polish media, etc. Obviously, the level of the proficiency in Polish varies 
to a great extent: there are persons speaking fluent Polish and there are persons 
just beginning to learn the language. This book contains a typology of language 
errors committed by Belarusians learning Polish as a foreign language. A total 
number of 515 errors have been analyzed, including 127 pronunciation 
errors, 142 orthographic errors, 9 punctuation errors, 122 inflection errors, 
85 syntactical errors, 26 lexical errors and 4 word-formation errors.

In Belarus, there are two official languages: Belarusian and Russian. 
Consequently, language errors may be classified into four basic groups:

1. Errors of interference from Russian consisting in transferring specific 
structures or vocabulary from Russian to Polish (interlanguage interference). 
Good examples may be common errors resulting from the interference 
between the two languages, e.g. Chcę się *na tobie ożenić (instead 
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of z tobą, cf. Russian Я хочу на тебе жениться) or *Ja uczyła polski  
(instead of Uczyłam się języka polskiego, cf. Russian Я учила польский).

2. Errors of interference from Belarusian (interlanguage interference), e.g. 
My go nie *wiemy instead of Nie znamy go / My go nie znamy.

3. Errors of automatic foreign language acquisition consisting in using 
apparently obvious structures in an inappropriate context. A typical error 
of this type may be the transfer of the -em ending in the instrumental 
case singular (as in On jest studentem) to all nouns in the masculine 
gender, hence the common error On jest *poetem (instead of poetą).

4. Errors of interference from other languages (foreign language 
interference), for instance English, hence the common orthographic 
error tłumach (instead of tłumacz), chłopcy wychodzą wiechorami na 
ulicę (instead of wieczorami), 2 duzhe pokoje (instead of duże), where 
cz is conveyed in writing by means of ch, sz – sh, ż – zh.

Obviously, these are only some examples of errors committed by Belarusians: 
it seems impossible to include each and every error in one of the groups listed 
above. The presented list may be considered a draft version.

It may also happen that certain errors are committed as a result of a more 
complex process and are often caused by the considerable similarity between 
Belarusian and Russian. Therefore, it seems difficult to state whether a 
specific error is more related to the Belarusian or Russian language, especially 
considering the fact that most Belarusians are bilingual. It seems also crucial 
to consider the influence of the Russian language on the Belarusian language 
and the phenomenon of the so-called trasianka (i.e. a mixed form of language 
with elements of both Russian and Belarusian). It all contributes to the fact that 
the analysis of errors committed by Belarusians learning Polish as a foreign 
language is not a simple task: it seems that the key element is the problem of 
interference between the three languages: Polish, Belarusian and Russian.

The sociolinguistic situation in Belarus as well as the problem of 
bilingualism among Belarusians may be difficult subjects from the point of 
view of linguistics and they may influence the process of error analysis as far 
as teaching Polish as a foreign language is concerned. However, Belarusians, 
irrespective of the fact whether they use Russian or Belarusian as their mother 
tongue, tend to refer to the Belarusian language (being either aware thereof 



177Summary

or not) to a great extent while learning Polish. In a situation when they have 
difficulty finding a Polish equivalent, they will use a Belarusian rather than 
a Russian word more often, since, as put forward by Olga Gushcheva, they 
believe that Belarusian is more similar to Polish than Russian1. This problem is 
the central topic of this monograph, with errors resulting from the interference 
between Belarusian and Polish being the primary focus. 

In the book, the following types of errors are analysed: pronunciation, 
orthographic, punctuation, syntactical and lexical. Obviously, this is the 
main classification. The aim of the book is to present this linguistic problem 
from a positive perspective as a source of information which may be used 
productively in the process of teaching a foreign language in order to improve 
it and make it more effective. 

Undoubtedly, a great many errors result from incorrect declension or 
conjugation. The most problematic seem the endings -a or -u in the masculine 
gender, in the genitive case singular (it is sometimes problematic even for 
Poles, e.g. the question of the acceptability of the forms: prysznica or prysznicu; 
in this case, both are correct). Belarusians often tend to forget about the 
-owi ending in the masculine gender, in the dative case singular and use the  
-u ending instead. The rules concerning plural forms of nouns and adjectives, 
which are so distant from the native language rules, seem to be very difficult to 
learn because of frequent vowel alternations, e.g. miły Polak – mili Polacy 
(ł : l’, k : c). Another difficult structure will be the future tense and differentiating 
between genders in plural, e.g. (oni) robili – (one) robiły. Prepositions seem to 
be used in inappropriate ways as well. Instead of the Polish preposition od (e.g. 
od października) the incorrect preposition z is used commonly (as a result of 
the interference from the native language, e.g. *z października); instead of the 
preposition za (e.g. za godzinę) the preposition przez is used (e.g. *przez godzinę). 
There are also a great many errors committed while forming negative sentences, 
especially when the accusative case is required with the negative verb instead of 
the genitive case, e.g. Żaden aktor nie przyjmie *tę rolę – instead of tej roli.

Committing errors seems to be an intrinsic element of the process of learning 
a foreign language. However, errors may be used in order to gain a higher 

1  O. Guszczewa, Typy błędów leksykalnych w pracach białoruskich studentów. In: Актуальныя 
праблемы паланістыкі, рэд. С. Важнік, А. Кожынава, Мінск 2006, p. 104.
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command of the foreign language. The one who is afraid of trying (meaning 
committing errors) will never learn a foreign language. Foreign language 
learning is a process which also consists in becoming aware of own errors and 
understanding their sources in order to avoid them in the future. Thus, making 
progress becomes feasible.

Both Polish and Belarusian belong to the same Slavic language group, hence 
the numerous similarities, but also differences. Examples of interference 
between the two languages are common and clear, and therefore, become easy 
to be observed.

Basing on the errors analysed in the book, it may be stated that the similarities 
between Polish and Belarusian are often misleading and result in errors. It 
may be therefore advisable to recommend Belarusians willing to gain a better 
command of Polish the following sources written in Belarusian: Польская 
мова (А.К. Кіклевіч, А.А. Кожынава, І.У. Кур’ян, Мінск 2000), Кароткая 
граматыка польскай мовы (Л.П. Баршчэўскі, Мінск 2008), or Беларуска-
-польскі размоўнік-даведнік (Л.П. Баршчэўскі, Мінск 2011).

It has to be, however, underlined that Belarusians learn Polish quite easily 
and often speak it fluently. It seems desirable to see other foreigners learn 
Polish so quickly and make such considerable progress.






