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VRZECZPOSPOLITA

Poligloci po kielichu
OBYCZLUEI

AEcohol usuwa zahamowania w poslugiwaniu siq JQzykiem obcym.

KRZYSZTOF KOWALSKI
- Jestem ciekla, szczekalam na
ciebie p61 godziny! - uslyszalem od W^gierki ucz^cej si?
j?zykapolskiego. Gorszarzecz
przytrafila si? zonie pana Baryki, urazila cork? rosyjskiego
gubernatora, mowi^c: „Ach,
kakaja u was krasnaja roza!",
(Ach, jak^ ma pani czerwon^
mord?), tymczasem chciala
powiedziec „krasiwaja roza"
(pi?kna roza) („Przedwiosnie",
Stefan Zeromski).
Wielu ludzi panicznie boi
si? takich wpadek, dlatego w
obecnosci cudzoziemcow odzywaj^ si? tylko polslowkami:
„of course", „oui, oui", „ja, ja,
natiirlich".
Wjeszcze trudniejszej sytuacji sq ci, ktorzy mimo opanowania wokabularza, trybow i
czasow w dalszym ciqgu za
granicq sznumj^ usta. Rubryki
poswi?cone listom od czytelnikow w pismach kolorowych
roJ4 si? od prosb o porady, jak
pozbyc si? tej uiomnosci:
„Nie potrafi? si? przelamac,
zeby mowic w j?zyku obcym",
„Zawsze si? wstydzilem, bez
wzgl?du na to, ktorego z j?zy-

Wyniki tych badan uprawomocniaj^ powszechne przekonanie, ze jedno piwko jeszcze
nikomu nie zaszkodzilo, natomiast w porozumiewaniu si? z
obcokrajowcamijuz niejednemu pomoglo. Poznac pana po
cholewach, poliglot? po kuflu.
We wspolczesnym swiecie
wiele osob ma do czynienia na
CO dzieri z obc^ mow^ - pracownicy bankow, korporacji,
sklepow przy glownjxh ulicach... „Szprechac" muszq na
CO dzieri, a tym samym codziennie korzystac z lingwistycznej pomocy.
Wynika z tego kolejny pro•Przy kieliszku znikajq zahamowania towarzyszace konwersacji blem, wyartykulowany przez
irlandzkiego globtrotera i
blogera Benny'ego Lewisa: „A
kow si? uczylem", „Przez ktorym podano rozne dawki wi?c codziennie musicie wyostatnie dwa lata bytem za alkoholu. Zadanie polegalo na pic kilka kufli czy kieliszkow,
granicq i nawet nie powiedzia- wymawianiu kompletnie nie- zeby konwersowac. W rezullem tam ani slowa", „Rozu- znanych slow w jednym z na- tacie pojawia si? problem
miem, co ludzie do mnie mo- rzeczy uzywanych w afrykari- duzo powazniejszy niz przewiq, wiem, co odpowiedziec, skimpaiistwie Czad. Ci, ktorzy lamywanie niesmialosci w
ale nie mog? pokonac tej ba- spozyli 44 ml alkoholu, lepiej obliczu cudzoziemca, dobrze
riery".
wypadU od tych, ktorym poda- wiecie jaki. Dlatego chyba
Co robic? Odpowiedz przy- no placebo, ale takze od tych, prosciej jest po prostu nanosz^ badania zespolu dr ktorzy wchlon?li 88 ml alko- uczyc si? obcego j?zyka.
Jennifer Wiley z University of holu i wi?cej. Ci ostatni, maj^c Mozna na to przeznaczyc
Illinois. Naukowcy poddali przed sob^ testow^ kartk?, tych kilka godzin tygodniowo
testowi 1023 studentow z an- zadawali pytanie w rodzaju: sp?dzanych w pubach, barach i bistrach". *
gloj?zycznych uniwersytetow. „Sost}rm srobis?".

