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Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu 
i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim

1. Założenia wstępne i cele projektu 

Badanie statusu i prestiżu języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicz-
nym, a więc na pograniczu dwu krajów i kultur funkcjonujących w unifikującej się
strukturze Unii Europejskiej, jest przedsięwzięciem dotąd niepodejmowanym przez
językoznawców1. Wydaje się, że zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość społecz-
na, coraz ściślejsza współpraca ekonomiczna oraz kulturalna Polaków i Niemców, ich
codzienne kontakty i wymiana doświadczeń życiowych muszą mieć wpływ na ocenę
języka własnego i sąsiadów. Zbadanie tego problemu stało się celem polsko-niemiec-
kiego projektu badawczego podjętego przez dziesięcioosobowy zespół, w którym są
slawiści, germaniści, poloniści i socjolog z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz
Uniwersytetu Zielonogórskiego2. Istotność przedsięwzięcia uzasadnia się względami
naukowymi z jednej strony oraz praktycznymi z drugiej. Ten pierwszy aspekt ma bez-
pośredni związek z coraz powszechniejszą świadomością wpływu języka na kształto-
wanie wizji świata, schematów jego odbioru, interpretacji i oceny, modelowania postaw
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1 Innego rodzaju charakter mają badania prowadzone na terenie województwa lubuskiego przez Annę
Zielińską, która skupia się przede wszystkim na zagadnieniu bilingwizmu (wśród różnych grup etnicznych,
jak autochtoni, mniejszości narodowe), ze szczególnym uwzględnieniem interferencji językowych oraz sy-
tuacji polszczyzny, zwłaszcza obecności gwar przeniesionych. Wykorzystując wywiad antropologiczny,
bada także tożsamość mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego. Zob. Bibliografia. 

2 Dwuletni projekt rozpoczął się w połowie 2012 r. na tzw. obszarze wsparcia, czyli terenie objętym
Programem Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska — Saksonia. Po stronie polskiej obejmuje
on powiaty: zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski, kamiennogórski, ja-
worski, wałbrzyski, świdnicki, ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski, strzeliński, żarski, żagański,  krośnień -
ski, zielonogórski, nowosolski, wschowski, świebodziński; po stronie zaś niemieckiej — powiaty Görlitz,
Bautzen. Stosunek wielkości badanych obszarów wynosi mniej więcej 4 : 1. Wśród badanych grup docelo-
wych są przedsiębiorcy, urzędnicy administracji, policja, studenci.



i zachowań. Wpływ ten na specyficznym obszarze, jakim jest pogranicze polsko-nie-
mieckie o złożonych historycznych uwarunkowaniach, może nieść ze sobą dodatkowe
a nieoczekiwane konsekwencje. Drugi, praktyczny wymiar projektu polega na zbada-
niu poprzez ankiety i wywiady aktualnego i rzeczywistego prestiżu języka sąsiadów, co
w zamierzeniu ma doprowadzić do wypracowania stosownych narzędzi mogących
wpływać na jego zmianę. Te dwa cele przesądziły o sformułowaniu podstaw teore-
tycznych oraz o wyborze metodologii w projekcie. W niniejszym artykule skupiamy się
wyłącznie na przedstawieniu pojęć kluczowych w analizie oraz narzędzia poznawcze-
go modelującego instrumenty badawcze.

2. Pojęcia kluczowe: prestiż języka i pojęcia pokrewne 

Do rozważenia kwestii międzyetnicznych kontaktów językowych użyteczną kategorią
sterującą stają się pojęcia statusu języka i prestiżu języka. Analiza literatury przedmio-
tu w tym zakresie ujawniła nie tylko charakterystyczną dla wielu pojęć współczesnej
humanistyki nieprecyzyjność3, rozmyty charakter, stosowanie w sposób intuicyjny 
i wzajemne przenikanie się terminów, ale także zasadnicze różnice w ich rozumieniu
na gruncie lingwistyki polskiej i niemieckiej. Konieczne więc stało się wypracowanie
ujednoliconego stanowiska; jest ono wypadkową ujęć polskich i niemieckich. 

W literaturze przedmiotu związanej z interesującymi nas pojęciami pojawiają się
terminy i quasi-terminy: prestiż, moc, status, renoma, pozycja, nastawienie do języka,
opinia o języku. Wszystkie przywołane nazwy są do pewnego stopnia synonimami, 
w ich semantycznym centrum znajduje się bowiem komponent ‘ranga języka w okreś -
lonej sytuacji komunikacyjnej’. Natomiast zasadniczym czynnikiem różnicującym ich
rozumienie jest odmienna perspektywa, jaką przyjęto w badaniach (tzn. teoretyczna lub
glottodydaktyczna), i wynikające z niej uwzględnianie indywidualnego lub ponad -
indywidualnego punktu widzenia w ewaluacji rangi języka. Dla uzasadnienia prezento-
wanego w niniejszym opracowaniu rozumienia prestiżu i statusu języka przywołajmy
najważniejsze ustalenia badaczy tego problemu.

Na gruncie językoznawstwa polskiego najwcześniej pojęcie to, pod postacią ter-
minu moc języka, pojawia się w pracach Władysława Miodunki, który rozpatrywał in-
teresujące nas kwestie w związku z wyborem języka na tle zjawiska emigracji z ziem
polskich (Miodunka 1990). Jak można wnioskować z toku wywodu4, moc języka jest
dla autora ściśle związana z konkurencyjnością. Dużą moc przypisuje się temu języ-
kowi, który stanowi realną alternatywę w sytuacji wyboru, posiada zdolność do narzu-
cania się (Miodunka 1990: 41). Owa moc — co oczywiste — tkwi nie w samym języ-
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3 Potęguje tę cechę funkcjonowanie pojęcia prestiżu w różnych dyscyplinach naukowych, np. filo zofii
(szczególnie aksjologii) czy socjologii (G a j d a 2010: 147–149).

4 Porównajmy dla przykładu fragment: „Zawarte dotąd stwierdzenia odnoszą się nie do trwania dia-
lektów, ale do ich k o n k u r e n c y j n o ś c i [wszystkie wyróżnienia — M.H., M.S.] w chwili, gdy dochodzi
do kontaktów językowych. Dobrym przykładem odmiennej m o c y  j ę z y k a ogólnonarodowego i dialek-
tu jest sytuacja polszczyzny literackiej i dialektu kresowego na Litwie”.



ku (jego strukturach gramatycznych, słownictwie, frazeologii itp.), lecz w rzeczywis -
tości pozajęzykowej, jest warunkowana tzw. czynnikami zewnątrzjęzykowymi. Definio -
wać ją można jako zdolność języka do przekazywania (komunikowania) ważnych in -
formacji tym, którzy są ważni dla użytkowników języka (Miodunka 1990: 42), lub jako
wartość języka jako narzędzia komunikacji (ibidem: 44). Eksponowanie w powyższej de-
finicji kategorii ważności/istotności każe uznać, że moc języka jest pojęciem zindywidu-
alizowanym, zależnym od oceny mówiącego, a więc w konsekwencji względnym. Tak
jest w rzeczywistości, jednak jest to tylko jeden z aspektów (nazwijmy go indywidu alnym)
ujawniania się mocy języka. Obok niego występuje tzw. moc wrodzona języka (ibidem),
oparta na cechach związanych ze wspólnotą używającą języka, takich jak: liczba użyt-
kowników, ich mobilność, poziom ekonomiczny, sytuacja polityczno-kulturowa kraju.
Na tle tak zdefiniowanej mocy języka Miodunka wyróżnia moc języka w stosunku do in-
nych języków. Według niego zależy ona od mocy wrodzonej, różnic o charakterze we-
wnątrzjęzykowym oraz od bliskości ludów mówiących dwoma językami5. 

Najpełniej w polskim językoznawstwie pojęcie prestiżu języka scharakteryzował
Stanisław Gajda (2010). Proponuje on traktować prestiż jako wartość kulturowo-ko-
munikacyjną i składnik kognitywno-aksjologicznego kontekstu zachowań komunika-
cyjnojęzykowych. W ustaleniu zawartości i zakresu pojęcia badacz uwzględnia podobne
parametry co Miodunka, a ponadto: szerokość spektrum funkcjonalnego języka, tj. jego
występowanie w różnych sferach życia społeczności oraz w skali międzynarodowej;
edukację językową (szkolną i pozaszkolną) oraz jej poziom; istnienie elit władzy kul-
turowej i politycznej zainteresowanych językiem (co znajduje wyraz w odpowiedniej
polityce językowej)6. 

Na gruncie lingwistyki niemieckiej pojawiają się pojęcia prestiżu języka (Prestige
der Sprache) i statusu języka (Status der Sprache). Zagadnienia te (przede wszystkim
w kontekście czynników decydujących o motywacji uczenia się języków obcych) po-
dejmowały Claudia Woldt (2011) i Agnieszka Zawadzka (2010). Wspólne obu badacz-
kom jest dążenie (nie zawsze konsekwentne) do rozróżniania pojęć prestiżu języka 
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5 Przykładem mogą być kontakty języka polskiego i niemieckiego, które trwają właściwie przez całą
historię polszczyzny, a typ tych kontaktów wskazuje, że znacznie większą moc wykazywała niemczyzna.

6 Na marginesie tylko, ponieważ opis służył innym celom, warto dodać, że wskazywane przez pol-
skich badaczy czynniki prestiżogenne są spójne z zaproponowanym przez Einara Haugena sposobem opi-
su sytuacji języków przez pryzmat następujących parametrów (cyt. za Wysoczański 1999): 1) klasyfikacja
w obrębie innych języków, 2) charakterystyka użytkowników, 3) domeny użycia języka, ich ograniczo ność
bądź nieograniczoność, 4) wykaz języków, którymi użytkownicy posługują się jednocześnie, 5) zróżnico-
wanie wewnętrzne: odmiany regionalne i kontaktowe, 6) tradycja literacka, 7) stopień zestandaryzowania
for my pisanej, 8) rodzaj wsparcia instytucjonalnego, 9) stosunek użytkowników do swojskości i statusu
języka, 10) określenie statusu języka w typologii ekologicznej w porównaniu z innymi językami. Uwzględ -
niane czynniki pozwalają obrazować sytuację języka przede wszystkim w wymiarze ponadindywidualnym,
m.in. poprzez obserwację rozmieszczenia wspólnoty na terenie obcym lub swoim (rozproszenie–koncen tra -
cja, centrum–peryferie), umocowania prawne języka na określonym terytorium, typ kontaktów, zakres uży-
cia. Punkt 9., w którym explicite zostało użyte pojęcie status języka, uwzględnia jednak osobiste nastawie-
nie przejawiające się w świadomości językowej, kompetencji językowej, solidarności czy lojalności wzglę -
dem języka. To znowu pokazuje nakładanie się perspektywy subiektywnej i ponadjednost kowej.



i statusu języka. Uogólniając, można powiedzieć, że prestiż definiowany jest z uwzględ-
nieniem czynników subiektywnych, natomiast status języka fundowany jest na podsta-
wie czynników obiektywnych, choć u Zawadzkiej w charakterystyce statusu, o którym
według badaczki mają stanowić czynniki obiektywne, pojawia się również wskazanie
na czynnik subiektywny, tzn. stosunek grup ludzi do języka powstający jako efekt kon-
taktu z tym językiem i posługiwania się nim. Co więcej, w pracach niemieckich auto-
rek używane są także pojęcia pokrewne, jak poważanie (Anerkennung), opinia (Ruf)
czy siła języka (Stärke der Sprache), które — jak się wydaje — mogą być utożsamia-
ne już to z prestiżem, już to ze statusem języka, co nie ułatwia porządkowania pojęć 
i terminów. 

Zestawienie powyższe pokazuje, że to, co na gruncie językoznawstwa polskiego
definiowane jest jako prestiż lub moc wrodzona, na gruncie lingwistyki niemieckiej na-
zywane jest statusem języka i odróżniane jest od prestiżu. Wobec nieprecyzyjności de-
finicyjnej obu terminów zarówno w literaturze polskiej, jak i niemieckiej oraz nie-
przystawalności pojęć i terminów proponujemy następujące rozwiązanie.

Status języka chcemy rozumieć jako jego pozycję, o której decydują czynniki po-
nadindywidualne, zobiektywizowane (mieszczą się tu przytoczone wyżej czynniki
wskazywane przez Gajdę w odniesieniu do prestiżu języka i Miodunkę w odniesieniu
do wrodzonej mocy języka). Natomiast prestiż języka ujmujemy jako jego rangę wy-
nikającą z indywidulanych nastawień determinowanych lokalnymi uwarunkowaniami
i budowaną na podstawie subiektywnych ocen. Ponadto uznajemy, że istnieje zależ ność
między pojęciem prestiżu i statusu języka, tzn. status języka ma wpływ na prestiż języ-
ka. Nie jest to jednak zależność inkluzywna, ponieważ w budowaniu prestiżu odgry-
wają istotną rolę czynniki dodatkowe, bez znaczenia dla statusu7. 

Użyteczność operacyjna powyższego rozróżnienia zyskuje dodatkowe uzasadnie-
nie w definicjach utrwalonych w polskiej leksykografii („Słownik języka polskiego”,
1996). Status (w interesującym nas tu aspekcie) jest ujmowany bardzo ogólnie jako
‘funkcja, ranga lub znaczenie czegoś’, prestiż natomiast uwzględnia uwarunkowania
środowiskowe i jest rozumiany jako ‘znaczenie, poważanie, jakim ktoś lub coś cieszy
się w swoim otoczeniu’. 

Naszym zdaniem podejście odróżniające status i prestiż języka jest stosowne i oka-
zuje się bardzo przydatne w badaniu jego rangi na terenach przygranicznych, gdzie sto-
sunki językowe układają się odmiennie niż na arenie międzynarodowej. Na takich te-
renach bowiem opinia o znaczeniu języka, choć bez wątpienia ma związek z jego mię -
dzy narodową rangą i jest jego pochodną, uwzględnia także lokalne uwarunkowania, jak
choćby użyteczność w kontaktach zawodowych czy turystycznych. Bezsprzecznie może
to mieć wpływ na odmienną ocenę języka sąsiada. 
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7 Na prezentowanym poniżej (zob. s. 207) modelu nie uwzględniamy pojęcia statusu języka, ponie-
waż nie ma sposobu, by w sposób niebudzący zastrzeżeń przedstawić graficznie zależność miedzy statusem
a prestiżem. Status języka wiąże się niewątpliwie z czynnikami takimi, jak siła wspólnoty, zapewne także
zainteresowanie kulturą, poniekąd również wpływ otoczenia. Trudno jednak wskazać zależność miedzy sta-
tusem (w przyjętym tu rozumieniu) a oceną własnych możliwości w uczeniu się języka.



3. Model Dörnyeia

Badanie statusu i prestiżu języka sąsiada w polsko-saksońskim regionie przygranicz-
nym ma ważny wymiar glottodydaktyczny. Celem analiz jest bowiem nie tylko diag -
noza dotycząca jakości kontaktów międzyjęzykowych na pograniczu, ale także próba
odpowiedzi na pytanie, dlaczego i w jakich sytuacjach jego mieszkańcy podejmują na-
ukę języka sąsiada lub z jakich powodów tego nie czynią, a także: co sprzyja zaintere-
sowaniu polszczyzną i niemczyzną, jakie są źródła zwiększonej gotowości do bliż szego
poznania tych języków, co zaś usposabia do nich niechętnie czy nawet zraża. Wiadomo
bowiem, że rozpoznanie motywacji do uczenia się języka jest krokiem umożliwiającym
odpowiednie projektowanie konkretnych działań glottodydaktycznych, odnoszących
się zarówno do metodyki nauczania, jak i uczenia się języka obcego. Jak podkreślał nie-
jednokrotnie Franciszek Grucza, to właśnie osoba podlegająca tym działaniom (czyli
ewentualny bądź realny uczeń) stanowi jądro układu glottodydaktycznego (Grucza
1979: 7, 1978: 22). Układ ten, opis jego budowy, objaśnienie poszczególnych czynni-
ków, analiza sposobu funkcjonowania — to podstawowe zadanie badawcze, umożli-
wiające w dalszym etapie konstruowanie oferty dydaktycznej w postaci optymalnych
w danym układzie metod nauczania. 

Zgodnie z długoletnią tradycją badawczą układ glottodydaktyczny przedstawiany
jest zwykle za pomocą modelu, który służy konceptualnej reprezentacji badanych obiek-
tów oraz pewnej ich idealizacji czy schematyzacji umożliwiającej ujawnienie najważ -
niejszych prawidłowości i współzależności w funkcjonowaniu poszczególnych czyn-
ników i całego modelu.

W dotychczasowych badaniach tego typu w odniesieniu do polsko-niemieckich kon-
taktów językowych dominował tzw. model integracyjny w rozpoznawaniu motywacji do
uczenia się języka (por. np. Schlottmann 1995, 1996). Model ten, w którym nastawienie
na integrację, czyli „chęć poznania języka wspólnoty, którą uznaje się za wartościową 
i której członków uważa się za ważnych do tego stopnia, że pragnie się z nimi porozu-
miewać lub nawet upodobnić do nich” (Gardner, Lambert, 1972: 12), jest uważane za naj-
ważniejszy czynnik motywacyjny w podejmowaniu nauki i doskonaleniu znajomości języ-
ka, nie wydaje się jednak adekwatny w obserwacji kontaktów językowych na pograniczu.

Należy wyjaśnić, że integracja jako czynnik motywacyjny występuje w wersji moc-
nej (identyfikacja społeczna) oraz słabej (zainteresowanie) (Komorowska 1982). W ba-
daniu języków na pograniczu warto się zwrócić ku wersji słabej, ponieważ trzeba za-
łożyć, że jednostki uczące się nie będą dążyć do integracji ze wspólnotą językową sąsia-
da (jak to bywa w przypadku emigrantów), ale dbać o zachowanie własnej tożsamości
wspólnotowej, w tym językowej. 

Warunki konkurencyjności języków na pograniczu polsko-niemieckim są zupełnie
inne, ponieważ język sąsiada nie wypiera z użycia języka ojczystego, a język ojczysty
nie jest zagrożeniem dla języka sąsiada. Wzajemne kontakty międzyjęzykowe nie są
też na tyle silne, by — jak w skrajnych przypadkach interferencji — doprowadzić do
powstania jakiegoś pogranicznego sabiru, pidżynu czy innego języka kontaktowego. 
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Z drugiej strony bliskość tych kontaktów sprawia, że użyteczność komunikacyjna
współczesnego języka globalnego, czyli angielszczyzny, ulega ograniczeniu. Lingua fran-
ca może wprawdzie funkcjonować jako neutralny, ponadetniczny środek komunikacji,
ale w warunkach codziennego obcowania nosicieli dwóch języków etnicznych jawi się
jako dodatkowe, a nie pierwsze narzędzie porozumienia. Celem podejmowanych zabie-
gów glottodydaktycznych jest zaprojektowanie odpowiednich narzędzi do nauki języka
sąsiada w środowisku odbiegającym od wielokulturowego, wieloetnicznego i  multiling -
walnego środowiska wielkomiejskiego, w którym jako jedyny (i niedoskonały) język
wspól ny funkcjonuje globalny angielski (por. np. Blackledge, Creese 2010).

Tradycyjny model integracyjny warto zatem uzupełnić o psychologiczną perspek-
tywę w postrzeganiu motywacji do nauki języka obcego. Widoczna od dwu dekad 
w refleksji glottodydaktycznej tendencja do podkreślania wagi osobistych preferencji 
i doświadczeń uczącego się oraz dynamicznego ujmowania jego tożsamości językowej
(por. Ushioda, Dörnyei 2009) wydaje się kluczowa dla rozważenia motywacji pozna-
nia języka sąsiada na pograniczu. Dlatego za punkt wyjścia badań empirycznych na-
stawionych na odkrycie i prześledzenie stosunku do języka sąsiada w projekcie „Status
i prestiż...” obiera się tzw. model Dörnyeia, w którym tożsamość („koncepcja siebie”)
jest podstawą „systemu motywacji” prowadzącego do gotowości podjęcia nauki bądź
doskonalenia znajomości języka obcego (por. Dörnyei 2009). Umożliwia on bowiem
śledzenie wartości, które jednostka w większym lub mniejszym stopniu zinternalizo-
wała, co ma kluczowe znaczenie dla przedstawienia prestiżu języka jako pojęcia zin-
dywidualizowanego.

Dörnyei przedstawia „koncepcję siebie” (self concept) jako „sumę samoświado-
mości i samowiedzy jednostki w odniesieniu do tego, jak postrzega ona siebie w da-
nym momencie” (Dörnyei 2009: 11) w 3 wymiarach: 

— (1) „ja, jaki powinienem się stać” — „ja realne” w tym sensie, że jednostka nie
tylko uświadamia sobie określone dążenia, ale także uważa je za możliwe do osiąg -
nięcia, znajdując oparcie w odpowiednich instytucjach (np. w szkole, w pracy) i ak-
ceptacji społecznej dla swych celów;

— (2) „ja, jaki chciałbym się stać” — „ja idealne” jako reprezentacja cech, które
jednostka chciałaby mieć (wyobraźnia działa tu jako ważny czynnik motywacji);

— (3) „ja, jaki obawiam się stać”, czyli reprezentacja tych cech, które jednostka
uważa za szkodliwe.

Integracja (czy też zintegrowanie) w perspektywie tożsamości uczącego się to taka
sytuacja, w której biegłość w języku obcym staje jednym z elementów „ja idealnego”,
a psychologiczne dążenie do zniwelowania rozbieżności między „ja idealnym” i „ja re-
al nym” jest podstawowym czynnikiem motywującym do nauki języków.

To jednak nie oznacza, że Dörnyei nie bierze pod uwagę czynników zewnętrznych
kształtujących tożsamość uczącej się jednostki. Przyjmuje on bowiem poststrukturalną
perspektywę w postrzeganiu tożsamości (i motywacji) i zauważa, że jest ona  konstruo -
wana społecznie, zmienna w czasie i przestrzeni oraz powiązana na zasadzie wzajem-
ności z konstrukcją psychiczną („wewnętrzną”) jednostki. Podkreśla, że ważnym wa-
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runkiem uzyskiwania harmonii między „ja idealnym” i „ja realnym” jest zgodność „ja
idealnego” z „tożsamością społeczną” (social identities), czyli takimi wizerunkami
człon ków społeczności, które mieszczą się w obowiązujących we wspólnocie normach
i są powszechnie akceptowane. Czynnikami mającymi wpływ na „ja realne” są zaś oso-
biste doświadczenia, społeczne wybory i samowiedza.

Na podstawie wieloletnich badań empirycznych Dörnyei modyfikuje wcześniej-
sze modele motywacji, przedstawiając własną propozycję (Dörnyei 2009: 27):

W swoim modelu uwzględnia następujące, wzajemnie powiązane czynniki:

— przydatność (instrumentality) — pragmatyczna użyteczność J2,
— siła wspólnoty językowej J2 (vitality of L2 community) — znaczenie wspólnoty

językowej,
— wpływ otoczenia (millieu) — znaczenie znajomości J2 w rodzinie, pracy, szko-

le itp.,
— ocena własnych możliwości nauczenia się J2 (language self-confidence) — prze-

konanie o tym, że biegłe posługiwanie się J2 jest w zasięgu możliwości uczącego się,
— zainteresowanie kulturą (cultural interest) — docenianie produktów kultury 

w J2, zwłaszcza tych rozpowszechnianych w mediach masowych, jak: filmy, progra-
my telewizyjne, czasopisma, muzyka popularna, 

— nastawienie do mówiących J2 (attitudes toward L2 speakers).
Ze względu na specyfikę kontaktów językowych na pograniczu model Dörnyeia

w naszej (zmodyfikowanej) propozycji zostanie uzupełniony o dodatkowy czynnik, ja-
kim jest bezpośredni kontakt z mówiącymi językiem sąsiada. 

Wskaźniki te decydują o zintegrowaniu tożsamości uczącego się, tzn. zbliżeniu „ja
realnego” i „ja idealnego” oraz gotowości do wzmożonego wysiłku i zaangażowania 
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w przyswajaniu języka obcego. Są one jednocześnie czynnikami kształtującymi prestiż
języka w wymiarze subiektywnym, dlatego kategoria ta w modelu zmodyfikowanym
na użytek projektu „Status i prestiż...” została umieszczona w centrum. Uznajemy bo-
wiem, że wszystkie uwzględnione w modelu faktory budują prestiż języka, tzn. na ich
podstawie można o nim wnioskować i rekonstruować jego stan, a jednocześnie prestiż
ma wpływ na wskazane, wzajemnie powiązane czynniki. Zmodyfikowany model pre-
zentuje się następująco:

Propozycja Dörnyeia jawi się zatem jako właściwa podstawa teoretyczna w bada-
niach empirycznych odnoszących się do prestiżu języka sąsiada na pograniczu. Na jej
podstawie możliwe stało się sformułowanie wieloaspektowej ankiety, w której pytania
odnoszą się do poszczególnych czynników.

Z powyższych ustaleń wynikają następujące wnioski:
1) Zmodyfikowany model uwzględnia najważniejsze czynniki kształtujące jed-

nostkowe poczucie prestiżu języka sąsiada; czynniki te z jednej strony — zgodnie z mo-
delem Dörnyeia — warunkują stopień gotowości do nauki języka obcego i wzmożenia
wysiłku w jego przyswajaniu, a z drugiej strony — obrazują jego prestiż.

2) Model umożliwia badanie prestiżu języka jako wartości zinternalizowanej przez
jednostkę, na drugim miejscu stawiając status, wynikający z uwarunkowań zewnętrz-
nych.

3) Model jest dynamiczny, gdyż uwzględnia to, że tożsamość uczącego się jest
zmienna i konstruowana społecznie; możliwe jest zatem śledzenie realnych, a nie
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uproszczonych czy uogólnionych procesów decydujących o nastawieniu do języka ob-
cego (weryfikacja/potwierdzenie stereotypów językowo-etnicznych, jakość kontaktów
z mówiącymi językiem sąsiada, wpływ osób z otoczenia itd.) z uwzględnieniem spo-
łecznego tła kontaktów językowych.

4) Model pozwala skorelować dwa najważniejsze zadania naszego projektu, tzn.
stwierdzić, jaka jest zależność między wysokim/niskim prestiżem języka sąsiada u ba-
danej jednostki a stopniem jej gotowości do podjęcia/kontynuowania nauki języka.

5) Wprowadzenie pojęcia prestiżu do modelu Dörnyeia pozwala wykroczyć bada-
niom poza sferę glottodydaktyki. Zmodyfikowany model daje bowiem możliwość śle-
dzenia nie tylko czynników wpływających na podniesienie motywacji do nauki języka
sąsiada, ale także — dzięki ukazaniu wyżej opisanej korelacji pojęć — wzajemne sto-
sunki między językiem polskim a niemieckim w warunkach względnej konkurencyj-
ności na pograniczu. 
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SUMMARY

Methodological considerations in the light of the research on status and prestige of the neighbour’s
language in Polish-Saxonian border area

K e y w o r d s: Polish-German border area, language status, language prestige, glottodidactics, Dörnyei Model
of L2 Motivation.
S ł o w a  k l u c z o w e: pogranicze polsko-niemieckie, prestiż języka, status języka, glottodydaktyka, model
motywacyjny Dörnyeia.

The aim of the paper is to present the methodological background of the international research project on
neighbour’s language in Polish-German border area. The guiding notions, i.e. language status and language
prestige (terminologically distinguished) are discussed referring to Polish and German research traditions.
In addition, modified Dörnyei Model of L2 Motivation is characterized as an heuristic tool correlated with
the notion of language prestige. 
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