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 » Podobno na świecie 

funkcjonuje kilka tysię-
cy języków…
– Według szacunków,  
w użyciu jest ich obecnie 
około sześć, siedem tysięcy.  
W różnych krajach, na 
różnych kontynentach. Przy 
czym, co warto podkreślić, 
zdecydowaną większością  
z nich posługuje się mniej 
niż 100 tysięcy ludzi. 

 » Wiele z nich zanika…
– Zważywszy na ewolucję 
nie jest to nic nowego, jed-
nak intensywność z jaką ten 
proces przebiega w ostatnim 
stuleciu jest o wiele szybszy, 
niż w przeszłości. Średnio co 
dwa tygodnie wymiera jakiś 
język!
Lingwiści dostrzegając to 
niepokojące zjawisko od 
lat podejmują działania, by 
mu zapobiec, jednak nie 
zawsze są one skuteczne. 
Natomiast, co ciekawe, 
niewielki odsetek opinii 
publicznej, nawet ludzi z 
wyższym wykształceniem, 
ma świadomość, że taki 
problem w ogóle istnieje. 
Zauważył to już wybitny 
znawca tej tematyki David 
Crystal, w wydanej w 2000 
roku książce „Śmierć języ-
ka”. Przeciętny człowiek wie 
znacznie więcej o ginących 
gatunkach zwierząt i roślin, 
niż o wymieraniu języka. 

 » Bo się o tym nie 
mówi?
– Bo się nie mówi, albo 
mówi się bardzo mało. Ten 
przekaz nie przebija się 
przez media, które są zaab-
sorbowane serwowaniem 
„ciekawszych” tematów 
swoim odbiorcom. 

 » Języki wymierają, ale 
ślady po nich zostają.
– Niestety, nie zawsze. Lin-
gwiści nie nadążają z nagry-
waniem mowy, tworzeniem 
słowników i rozbudowywa-
niem archiwów. Dla setek 
języków jest już za późno, by 
ratować inne musimy dzia-
łać natychmiast. Wystarczy 
powiedzieć, że w „Atlasie za-
grożonych języków” figuruje 
ich aż 2,5 tysiąca. Znamien-
ny jest fakt, że od 1950 roku 
wymarło 230 języków, a do 
końca bieżącego stulecia 
prawdopodobnie znik-
nie połowa, a może nawet 
większość będących obecnie 
w użyciu. W Europie za-
grożone są między innymi 
irlandzki, walijski, górnołu-
życki, a nawet litewski.

 » Litewski?
– Niestety, jest on bardzo 
mocno wypierany przez 
rosyjski – młodzi ludzie 
stają się coraz bardziej 
praktyczni, często kosztem 
narodowej tradycji. A za-
uważmy, że śmierć danego 
języka to duża strata, gdyż 
każdy jest unikatowym 
sposobem postrzegania 
świata. Postrzegania, które 
kształtują zawarte w jego 
przekazie treści, kultura, 
sposób myślenia. Ludzie 
posługujący się więcej niż 
jednym językiem świetnie 
zdaję sobie z tego sprawę – 
nie trzeba być tłumaczem, 
żeby zauważyć, że niektóre 

kwestie i sformułowania 
uwarunkowane są kulturo-
wo i brakuje im odpowied-
ników w innych językach. 
Co więcej, według hipotezy 
Sapira-Whorfa, zwanej też 
prawem relatywizmu języ-
kowego, język wpływa na 
sposób myślenia. 

 » Sposób myślenia?
– Dla Edwarda Sapira  
i Benjamina Lee Whorfa, 
językoznawców zajmują-
cych się głównie językami 
rdzennych mieszkańców 
Ameryki, dowodem na rzecz 
znacznego udziału języka 
w myśleniu oraz procesach 
społecznych są zmiany 
językowe i znaczeniowe 
zachodzące praktycznie we 
wszystkich grupach zwią-
zanych wspólną geografią i 
ideologią. Ma to w praktyce 
wywierać wpływ na sposób 
myślenia członków danej 
społeczności.

 » I rzeczywiście  
wywiera?
– Hipoteza jest ciekawa, 
ale ma słabe punkty. Naj-
bardziej znany test polega 
na pokazywaniu ludziom 
posługującym się trzema 
różnymi językami trzech 
kolorowych karteczek i py-
taniu ich, które dwa kolory 
są bardziej do siebie podob-
ne. Jak się okazało, wyniki 
w znacznym stopniu zależą 
od tego, czy barwy mają tę 
samą nazwę w danym języ-
ku (na przykład japońskie 
aoi oznacza zarówno niebie-
ski, jak i zielony). 
   Szczególnie trudny do 
zbadania jest wpływ kate-
gorii gramatycznych, takich 
jak czas czy liczba, co może 
być nawet ważniejsze niż 
oddziaływanie słownictwa. 
Część hipotezy mówiąca, że 
język determinuje myślenie, 
jest znacznie trudniejsza do 
sprawdzenia. Nie ma na nią 

silnych dowodów i wszystko 
wskazuje na to, że myślenie, 
przynajmniej częściowo, 
jest niezależne od języka. 
W jego strukturze często 
zapisane są reguły i poglądy 
społeczne, różnie jest też 
rozwiązana kwestia relacji 
związanych z płcią.
   Tu ciekawostka. Obaj 
badacze spotkali się podczas 
Międzynarodowego Kongre-
su Amerykanistów, który 
odbył się w 1928 roku, a trzy 
lata później Whorf zapisał 
się na prowadzony przez 
Sapira kurs poświęcony 
językom Indian. Sam Whorf 
prowadził badania głównie 
języków Majów i Hopi.  
W artykule „Model Uniwer-
sum Indian” zawarł on tezę, 
że system używania czasow-
ników w języku hopi wpły-
wa na pojmowanie przez 
Indian czasu i przestrzeni, 
zaprzeczając jednocześnie, 
że istnieje jedno uniwersal-
ne pojmowanie tych war-
tości. Język hopi określał 
jako „pozbawiony czasu” i 
przeciwstawiał go językom 
temporalnym. Używane w 
nim czasowniki nie odnoszą 
się do teraźniejszości, prze-
szłości i przyszłości, w ogóle 
nie ma w nim tych trzech 
odniesień, a dotyczą jedynie 
intencji sądów nadawcy 
w stosunku do zdarzeń, 
przewidywań i uogólnień. 
Natomiast zjawiska, które w 
innych językach traktowane 
są jako rzeczowniki trwające 
bardzo krótko (takie jak 
na przykład płomień czy 
fala), jawiące się jako formy 
przestrzenne, dla Hopi są 
czasownikami.

 » Ciekawa  
konstrukcja…
– Oryginalna. W ten klimat 
wpisuje się moja artystycz-
na seria „Vanishing Voices” 
czyli „Ginące Głosy”. To 
forma audio-wizualnej re-
fleksji nad obecnym stanem 
zagrożenia lingwistycznego i 
próba nawiązania dialogu – 
niekoniecznie werbalnego. 
Chcę uwrażliwić widza na 
wagę problemu i postawie-
nie sobie pytania co by było, 
gdyby np. dzieci polskich 
imigrantów nie potrafiły po-
rozumieć się z dziadkami. 

 » A co by było?
– Nie ma na to jednej 
konkretnej odpowiedzi, 
problem jest złożony. Nie 
jesteśmy w stanie władać 
wszystkimi językami świata, 
to oczywiste, chociaż od 
dawna takie próby podej-
mowano – by przypomnieć 
chociażby Wieżę Babel.  
I właśnie dlatego poprzez 
sztukę staram się uchwycić 
aspekt nieodwracalnej utra-
ty rzeczywistości.
   Zaczęłam od niewerbalne-
go przetestowania hipotezy 
Sapira-Whorfa, zawężając 
poszukiwania do dwóch ję-
zyków arktycznych – Sami, 
używanego w Skandynawii 
i Eyak na Alasce. W serii 
rysunków, które powstawa-
ły w procesie tak zwanego 
automatycznego rysowania, 
wsłuchiwałam się w unika-
towy rytm nagrań zareje-
strowany w danym języku, 
po czym swoje odczucia w 
abstrakcyjnej formie prze-
nosiłam na papier. Wizual-
na koncepcja, polegająca na 
uchwyceniu różnic, daje wi-
dzowi możliwość odebrania 
różnorodności tych języków. 
Jednocześnie przeprowadzi-
łam warsztaty rysunku, pod-
czas których ich uczestnicy, 
posługujący się różnymi 
językami, mieli do wykona-
nia to samo zadanie.  
W efekcie powstał bogaty 
zbiór prac, będący artystycz-
ną ilustracją postrzegania 
języka przez ludzi różnych 
ras i różnych narodowości.
   Kolejna grupa z tej serii 
odnosi się do procesu wy-
mierania języka i jest ujęta 
w formie tryptyku ‘wa’ts, 
sAsinhl, q’aayaatl’hix’ czyli 
Tkanie, Śmierć, Nowy Po-
czątek. Tytuły są w języku 
Eyak, z grupy NaDene, któ-
rym posługuje się rdzenna 
ludność Ameryki Północnej, 
mieszkająca w okolicach 
Alaski. Ostatnia osoba po-
sługująca się tym językiem, 
wódz Maria Jones, zmarła 
w 2008 roku, ale obecnie jej 
rodzina i inne osoby pocho-
dzące z tego regionu podjęły 
próbę nauczenia się go od 
podstaw.

 » Jaki jest wniosek 
z przeprowadzonych 
doświadczeń?
– Trudno uogólniać, gdyż 
każda historia jest inna. 
Zauważmy, że rozważania 
formalne na temat możli-
wości budowania nowych 
skojarzeń przybierają płyn-
ną formę. Język, którym 
posługuje się niewiele osób, 
nie ma tego samego poten-
cjału słowotwórczego i jest 

w jakimś sensie zatrzymany 
w rozwoju, niemniej jednak 
schematy gramatyczne 
i słowotwórstwo z etapu 
wcześniejszego, nawet jeśli 
nie są używane, istnieją w 
formie już nierozwijającej 
się. Obraz i płaskorzeźba 
mają te ślady wyryte w swo-
jej strukturze. 

 » Ludzie rzadko wraca-
ją do wymarłych języ-
ków swoich przodków…
– Rzadko, chociaż takie sy-
tuacje się zdarzają. Pokazuję 
to w serii rzeźb, z wygra-
werowaną pierwszą fazą 
języka. Mają one potencjał 
twórczy, jednak nigdy nie 
będą takie same jak język 
wyjściowy. 
   Natomiast ostatnia gru-
pa prac poświęcona jest 
językom, które już wyginę-
ły i nie ma osób, które są 
zainteresowane bądź mają 
możliwość zachowania ich 
lingwistycznej przeszłości. 
Przyczyny tego mogą być 
różne – na przykład czystki 
etniczne czy katastrofy na-
turalne, takie jak tsunami, 
powódź, trzęsienie ziemi… 
   W mojej instalacji podkre-
ślam, że ludzie giną. Bywa 
też, że tragedie dotykają 
całych państw i narodów. 
Seria nagrobkowych foto-
grafii „Niemi strażnicy” po-
strzegana jest z perspektywy 
rzeźby „Widok z pewnego 
punktu widzenia”. Dodatko-
wo klimat budują dźwię-
ki kompozycji „Oddech 
zapomnienia”, przy których 
widz chociaż na chwilę ma 
możliwość stania się częścią 
rzeźby.

 » Inspirujące  
doświadczenie.
– Dające do myślenia, po-
budzające do bardziej świa-
domego spojrzenia na ota-
czającą rzeczywistość. Ale to 
nie koniec, ten temat będę 
kontynuować dalej. Niedaw-
no rozpoczęłam pracę nad 
serią rzeźb w metalu i szkle, 
podejmujących zagadnienie 
indywidualnych elementów 
języka. Obecnie badam języ-
ki z grupy indo-europejskiej, 
w których widoczny jest wy-
raźny podział na gramatykę 
i słowotwórstwo… r
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Mozaika kulturowo-
językowa brytyjskiej stolicy 
ma odbicie w jej ostatniej 
serii „Vanishing Voices”; 
następny projekt będzie 
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w kolekcjach w Polsce  
i Wielkiej Brytanii, a seria 
„The Story Within and 
Beyond” w British Library 
w wydziale zagrożonych 
archiwów.

Śmierć języka
– Lingwiści nie nadążają  
z nagrywaniem mowy.  
A także z tworzeniem słowników  
i rozbudowywaniem archiwów. 
Niestety, dla setek języków 
jest już za późno, by uratować 
pozostałe musimy działać  
tu i teraz – mówi Aga Tamioła.  
Z językoznawcą i artystką, 
autorką serii „Vanishing Voices”, 
rozmawia Piotr Gulbicki.


