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dwujęzycznośĆ twórców Literatury PoLskiej 
jako ProbLeM badawczy historii języka

1. W dotychczasowych badaniach historycznojęzykowych obejmujących polszczyznę 
pozostającą i kształtującą się w „przestrzeni wspólnej z innymi językami” i wcho-
dzącej z nimi w kontakt daje się zauważyć nieobecność zagadnienia dwujęzyczności 
polsko-obcej twórców literatury jako osobnego problemu badawczego. Tymczasem 
bilingwizm wybitnych autorów stanowi szczególne zjawisko językowe w obrębie 
narodowej wspólnoty komunikatywnej: dotyczy losów wybitnych nosicieli języka 
(Klemensiewicz 1956: 105, 132–133), którzy – jako twórcy tekstów, dla historyka języka 
stanowiących dokumenty używania języka (Borawski 2000: 157–158) – funkcjonowali 
w różnorodnych pod względem etnicznym wspólnotach komunikatywnych, a więc 
w przestrzeni między dwoma językami, z natury swojej heterogenicznej (Prieur 
2006a: 113). Bez uświadomienia, a następnie zbadania zjawiska bilingwizmu polsko-
-obcego tych nosicieli języka obraz naszej przeszłości językowej pozostaje niepełny, 
a nawet jednostronny.

Miejsce dla dwujęzyczności polsko-obcej wybitnych autorów jako problemu badań 
historycznojęzykowych otwiera najnowsza koncepcja socjolingwistyczno-komu-
nikacyjna historii języka, wypracowana przez Stanisława Borawskiego (Borawski 
2000) i kontynuowana przez Stanisława Dubisza (Dubisz 2009). W świetle podejścia 
socjologiczno-komunikacyjnego bilingwizm polsko-obcy twórców literatury sytu-
uje się w polu badawczym historii zewnętrznej języka, a tę S. Borawski ujmuje jako 

„historię używania języka polskiego”, czyli „historię zachowań językowych” i ich 
wzorów/wzorców językowych w narodowej wspólnocie komunikatywnej, będą-
cych rezultatem długiego procesu kulturowego (Borawski 2000: 157–161). Dodajmy, 
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że w przypadku twórców dwu-, a nawet kilkujęzycznych obiektem badań będzie ich 
funkcjonowanie językowe również w innej pod względem etnicznym wspólnocie ko-
munikatywnej. Nadal jednak punktem odniesienia dla opisu zachowań językowych 
autorów dwujęzycznych będzie pojęcie normy językowej – centralne zagadnienie 
historycznojęzykowe w koncepcji historii języka Zenona Klemensiewicza (Klemensie-
wicz 1956, 1976; Borawski 2000: 171–173) oraz w strukturalistycznym modelu historii 
języka Ireny Bajerowej (Bajerowa 1969, 1986, 1992, 2000; Borawski 2000: 149–150; 
Dubisz 2009: 21–22, 24–25).

Za uznaniem potrzeby badań nad dwujęzycznością polsko-obcą twórców literatury 
przemawia również współczesne widzenie zagadnienia bilingwizmu jako fundamen-
talnego problemu lingwistyki (Jakobson 1989: 480). A ponieważ paradygmat współcze-
snego językoznawstwa traktuje język jako nieodłączny składnik kultury i jej nośnik, 
badanie dwujęzyczności wybitnych autorów staje się badaniem i opisem przejawów 
komunikacji międzykulturowej, a w wypadku twórców już nieżyjących – komuni-
kacji międzykulturowej w przeszłości. Widziany w takiej perspektywie bilingwizm 
wybitnych autorów niesie ze sobą szczególne implikacje badawcze. Samo podjęcie 
pisania – aktu twórczego – staje się przestrzenią spotkania dwóch języków, dwóch 
potencjałów ekspresji artystycznej, którymi twórca dysponuje, a ono rodzi napięcie 
między nimi w akcie aktualizacji jednego z kodów. Wewnątrz tej przestrzeni autor 
dwujęzyczny znajduje swój język artystycznej inwencji i kreacji (Prieur 2006b: 485). 
Na płaszczyźnie lingwistycznej twórca staje wobec problemu kontaktów między ję-
zykami, w których uprawia literacką twórczość (zob. Prieur 2006b), na płaszczyźnie 
zaś dzieła literackiego – wobec możliwości czerpania z dwóch literackich tradycji, 
każdej związanej z danym kodem językowym (Bukowiec 2008: 26−29). Sytuacja 
życia między dwoma i więcej językami rzutuje na wybór przez autora tworzywa 
jego twórczości, niesie ze sobą problem funkcjonowania twórcy w obu językach i obu 
kulturach – jego bilingwizm. W historii języka polskiego szczególne miejsce zajmuje 
bilingwizm polsko-francuski autorów kręgu Wielkiej Emigracji z racji ich wybitnej 
roli kulturotwórczej i ta dwujęzyczność będzie przedmiotem dalszego opisu.

2. Niedostatecznie był dotychczas przez historię języka polskiego uświadamiany 
fakt, że bilingwizm polsko-francuski, a więc sytuacja życia między tymi dwoma 
językami – polskim i francuskim – stała się udziałem najwybitniejszych twórców 
romantycznych związanych z Wielką Emigracją – Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana K. Norwida, Konstantego Gaszyń-
skiego, Teodora T. Jeża. Fakt polityczny Wielkiej Emigracji stał u podstaw literac-
kiego fenomenu, jakim było powstanie w tym okresie szeregu najwybitniejszych 
i najważniejszych tekstów literatury pięknej w sytuacji oderwania twórców od ich 
naturalnej podstawy językowej (jaką stanowi wspólnota narodowa), w przestrzeni 
drugiego języka – francuskiego. Literacki fenomen Wielkiej Emigracji nie mógł zaś 
pozostać bez znaczenia dla rozwoju polszczyzny w odmianie ogólnej literackiej. Jeżeli 
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bowiem uznaje się, że powstanie tekstów literatury pięknej ma wpływ na kształ-
towanie się języka ogólnego literackiego, to nasuwa się stwierdzenie, że w okresie 
Wielkiej Emigracji polszczyzna ogólna literacka kształtowała się także na francuskim 
podłożu językowym, w warunkach kontaktów językowych dwóch kodów, co nie było 
dostatecznie w historii języka uświadamiane (por. Doroszewski 1949: 102). Uwaga 
badaczy skupiała się bowiem głównie na zapożyczeniach francuskich / galicyzmach 
występujących w idiolektach autorów (Ligara 1987: 12–13, 184–185, przypis 10), a sto-
sowana do ich analizy i opisu metoda była oparta na podejściu genetycznym. Jej 
istotą jest poszukiwanie źródła pochodzenia obcych elementów na podstawie do-
ciekań etymologicznych i ujmowanie ich jako warstwy statycznej i chronologicznie 
jednolitej (zob. Ligara 1987: 12–14). Podejście tylko genetyczne do wpływów obcych 
w języku osobniczym abstrahuje w rezultacie od uchwycenia i pokazania tego, jak 
elementy przejęte z innego kodu językowego funkcjonowały w tekście (w konkret-
nym zachowaniu językowym danego autora) i systemie (na płaszczyźnie langue) 
w określonym momencie dziejów języka. Takie natomiast podejście do zagadnienia 
wpływów obcych umożliwia funkcjonalna metoda ich badania, która zasadza się 
na ujmowaniu przenikania obcych elementów jako procesu zaistniałego wskutek 
kontaktów językowych i dokonującego się w pewnej strukturze językowej w danym 
momencie historycznym; dopiero jego końcowym rezultatem mogła być integracja 
z tą strukturą w postaci zapożyczeń (Ligara 1987: 16−20)1. Metoda funkcjonalna 
zwraca uwagę na to, że podstawowym miejscem, w którym dochodzi do kontaktu 
dwu kodów, jest osoba dwujęzyczna (Weinreich 2008: 3), a ściślej – produkcja języ-
kowa bilingwisty.

Tymczasem autorzy studiów nad językami indywidualnymi ograniczali się jedynie 
do aspektu genetycznego w opisie faktów językowych pochodzących z języka francu-
skiego, nie ujmując ich jednak w perspektywie zjawiska owe fakty warunkującego – 
bilingwizmu polsko-francuskiego twórców kręgu Wielkiej Emigracji. A przecież 
stanowił on ważne zjawisko językowe i kulturowe: dotyczył wybitnych jednostek 
twórczych w historii literatury polskiej oraz miał charakter ponadjednostkowy, obej-
mujący swym zasięgiem środowisko literackie romantyków emigracyjnych – powinien 
zatem być obiektem badań historycznojęzykowych.

Jako przedmiot badań, bilingwizm twórców literatury pięknej wyznacza zespół 
zagadnień szczegółowych, które poniżej przedstawimy.

3. Na pierwszym miejscu sytuuje się wybór przez autora-bilingwistę jednego z dwóch 
(czy kilku) języków jako tworzywa i środka jego własnej ekspresji artystycznej oraz 
uwarunkowania tego wyboru, płynące z subiektywnego stosunku autora do two-
rzywa jego artystycznej kreacji – środka, który świadomie kreuje jako styl własny 

1 Szersze omówienie podejścia genetycznego i funkcjonalnego w badaniu wpływów obcych znajduje 
się w: Ligara 1987: 13–21.
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i niepowtarzalny2. Podjęcie pisania w drugim języku niesie ze sobą ryzyko, na przykład 
negatywnego oddziaływania na styl artystyczny w języku pierwszym autora. Dlatego 
np. Zygmunt Krasiński – wybitny twórca dwujęzyczny polsko-francuski – tak oto 
odradzał Konstantemu Gaszyńskiemu pisanie utworów po francusku:

Po francusku nie radziłbym jednak pisać […], pisząc po francusku, styl swój polski 
zepsujesz; niepodobna dobrze w dwóch językach pisać, chyba listy. Duch człowieka 
różnorodnych form nie może przyjąć, żeby jedna nie następowała na kształty drugiej 
[wyróżn. moje – B. L.] (KG 106–107).

4. Sytuacja życia między dwoma językami stawia przed twórcą problem operowania 
normą właściwą każdemu z dwóch kodów w konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Każ-
dy z dwu języków autorów romantycznych był wszak symbolem przynależności do innej 
wspólnoty komunikatywnej: ich język pierwszy – do wspólnoty narodu polskiego, a ich 
język drugi, francuski – do międzynarodowej wspólnoty ówczesnych europejskich 
elit społecznych i intelektualnych, dla których, niezależnie od ich narodowości, język 
francuski odgrywał – obok języków narodowych – także rolę j ę z y k a  p i s a n e g o, 
rozszerzając tym samym swoje użycie n a  z e w n ą t r z  francuskiej wspólnoty naro-
dowej (Cohen 1950: 182, 218–219, 303–304). Stała się ona następnie wspólnotą już nie 
tylko narodową, a szerzej francuskojęzyczną, określaną w xx w. mianem francophonie3.

Stan bilingwizmu, który zasadza się na współistnieniu w umyśle osoby dwujęzycz-
nej dwóch kodów, tak że wybór jednego języka nie oznacza całkowitej nieobecności 
w świadomości osoby dwujęzycznej drugiego kodu (zob. Hamers, Blanc 1983: 132), 
pociąga za sobą podstawowe dla dwujęzycznego twórcy pytanie o jego stosunek do nor-
my każdego z dwóch języków w akcie wypowiadania. W akcie tworzenia tekstu 
w danym języku autor dwujęzyczny podejmuje swoistą grę normami. Dla potrzeb 
przedstawianego problemu badawczego przyjmuję za Zenonem Klemensiewiczem 
gramatyczno-estetyczne rozumienie normy jako „znormalizowanego”, czyli „pod-
ległego normom użycia potencjału językowego (słownikowo-gramatycznego)”, który 

„żyje w świadomości” nosicieli/użytkowników języka „jako rozumienie konieczności 
poddania się normie” (Klemensiewicz 1956: 88–89, 107; Borawski 2000: 175). Dla dwu-
języcznego twórcy odstępstwo od normy (każdego z kodów będących w jego użyciu) 
pociąga za sobą sankcję dwojakiej natury: na poziomie samej komunikacji jako ryzyko 
zakłócenia w zrozumieniu przekazu przez odbiorcę, i równocześnie w sferze konwencji 
kulturowej jako n i e s p r o s t a n i e  w y m o g o m  e s t e t y c z n y m. Świadomość tego 
ostatniego jest dla twórcy szczególnie dotkliwa.

2 Typy postaw twórców dwu- i kilkujęzycznych wobec wyboru/zmiany języka ich twórczości literackiej 
w literaturze światowej przedstawia Jean-Marie Prieur (2006b).

3 Termin ten odnosi się do tych krajów i osób, dla których język francuski jest językiem pierwszym, a także 
jest w nich / przez nie używany jako język drugi. W znaczeniu szerszym oznacza zaś ogół osób i grup 
ludzkich, które w wielu krajach używają języka francuskiego jako przekaźnika i środka międzynarodowej 
komunikacji (Dubois i in. 2002: 210–211). 
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Sposób operowania normami właściwymi każdemu z dwóch kodów w użyciu 
bilingwisty wyznaczają trzy typy sytuacji komunikacyjnej:
1. z osobami jednojęzycznymi należącymi do wspólnoty komunikatywnej używającej 

języka pierwszego – polskiego (dalej J1), i nieznającej języka drugiego – francu-
skiego (dalej J2),

2. z osobami również jednojęzycznymi, tyle że należącymi do wspólnoty komunika-
tywnej używającej J2 i nieznającej J1,

3. z osobami dwujęzycznymi, posługującymi się w komunikowaniu zarówno J1, jak 
i J2 (Hamers, Blanc 1983: 28–30).

Przedmiotem badania produkcji językowej twórcy-bilingwisty jest więc jego kom-
petencja językowa w J1 oraz w J2 w wyróżnionych sytuacjach komunikacyjnych, tzn. 
zbadanie tego, czy poddawał się on – czy też nie poddawał się – presji normy J1 w sy-
tuacji komunikacyjnej 1., presji normy J2 w sytuacji komunikacyjnej 2., oraz presji 
normy odpowiednio J1 bądź J2 w zależności od tego, jaki kod wybrał autor-bilingwista 
do komunikacji w sytuacji 3., czyli z osobami również dwujęzycznymi.

Dla lingwistycznego opisu zjawiska bilingwizmu wybitnych autorów najbardziej 
interesujące – ze względu na to, że obiektem badań jest język osobniczy twórców – są 
przejawy niepoddawania się presji normy języka polskiego w sytuacji komunikacyjnej 
typu 3. Stanowią je w idiolekcie badanego autora te fakty językowe, które pochodziły 
z kontaktów językowych dwóch używanych przez niego kodów, a których norma pol-
szczyzny nie przewidywała. Przez pojęcie normy polszczyzny rozumiemy normę wzor-
cową (teoretyczną) bądź użytkową (Bajerowa 1986: 7–13), ustaloną w obrębie obszaru 
geograficznego narodowej wspólnoty komunikatywnej z jej centrum kulturalnym – 
Warszawą. Jednak odnoszenie do tak rozumianej normy tych realizacji językowych, 
które wynikały z dwujęzyczności twórcy żyjącego na zewnątrz wspólnoty i w oddaleniu 
od niej, niemającego zatem w środowisku J2 codziennej styczności z J1, przestaje mieć 
rację bytu. Niepoddawanie się presji normy wzorcowej bądź użytkowej J1 w sytuacji 
komunikacyjnej 3. otwierało miejsce dla kształtowania się nowej „normy” między ko-
munikującymi się ze sobą osobami dwujęzycznymi, tworzącymi wspólnotę komunika-
tywną używającą dwóch kodów (Hamers, Blanc 1983: 28). Ta swoista norma wyłaniała 
się w procesie aktualizacji dyskursu dokonywanej przez autora w polszczyźnie na styku 
z kodem francuskim, jak to pokazują dwa fragmenty tego samego listu wybitnego au-
tora i równocześnie bilingwisty Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego:

(1) […] dobrze zrobiłem bardzo dobrze, przyjechać (KC 199), pod wpływem fr. j’ai bien 
fait, très bien fait ď arriver vs.

(2) Powtarzam, jeśli kiedy co dobrze zrobiłem i trafnie, to to, żem teraz tu przyjechał 
(KC 199),

gdzie odwzorowana struktura francuska (z bezokolicznikiem zanurzonym przyje-
chać) (1) współwystępuje w tym samym liście z wypowiedzeniem realizującym polski 
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model zdania podrzędnego (żem przyjechał) (2) – zatem na przestrzeni tego samego 
aktu komunikacyjnego (tego samego listu) Z. Krasiński użył struktury składniowej 
całkowicie respektującej normę J1, czyli poddał się presji normy J1 (fragment 2), a obok 
niej, dla wyrażenia tej samej treści, użył równorzędnej struktury realizującej tym 
razem francuski model składniowy (fragment 1). W tym wypadku nie poddał się 
presji normy J1, tylko sięgnął do potencjału kodu drugiego (J2).

Tak więc w charakteryzującej się bilingwizmem polsko-francuskim wspólnocie 
komunikatywnej Wielkiej Emigracji na skutek używania przez osoby do niej nale-
żące dwóch kodów powstawała norma nowa, dynamiczna, bo stająca się i ustana-
wiająca się w każdej konkretnej sytuacji komunikacyjnej między dwujęzycznymi 
uczestnikami sytuacji. Zrekonstruować ją można badając zachowania językowe 
twórców specyficzne dla bilingwistów i one to właśnie stają się przedmiotem ling-
wistycznej analizy i opisu. Tekstami zaś, w których takie poszukiwane do badań 
nad dwujęzycznością zachowania mogły zostać zaktualizowane, są listy nieoficjalne, 
pisane zwłaszcza do osób bliskich – w ten gatunek tekstów wpisana jest bowiem 
dialogiczność, a sam język jest zwykle mniej opracowany, najbardziej zbliżony 
do odmiany mówionej.

5. Do opisu wydobytych z polskich listów wybitnych autorów przejawów ich za-
chowania językowego spowodowanych dwujęzycznością przyjmujemy podejście 
antropologiczne, odrzucając tym samym podejście normatywne – tzn. podejście 
w terminach błędów językowych – do badanych faktów językowych (Ligara 2010a: 
142–145). Podejście antropologiczne, sformułowane przez André Jacoba do badania 
języka/mowy (Jacob 1990), posiada bowiem większą moc wyjaśniającą w przypadku 
tych zachowań językowych wybitnych autorów, w których wyzwalają się oni z presji 
normy języka polskiego, a także normy J2, chociaż są twórcami literatury pięknej. 
Perspektywa antropologii lingwistycznej w ujęciu francuskiego badacza na pierwszym 
planie stawia wyjaśnienie genezy tego, co generuje dane zachowanie językowe osoby, 
poprzez doświadczenie tej osoby. W przypadku osoby dwujęzycznej i równocześnie 
twórcy literatury pięknej było to doświadczenie życia w dwóch językach. Geneza zaś 
operacji językowej podmiotu mówiącego wyjaśnia strukturę jego produkcji języko-
wej (Jacob 1990: 71–74, 139–143). W przypadku bilingwisty genezą jego zachowania 
językowego była potrzeba włączenia się do wspólnoty J2, a więc sprostania nowej 
sytuacji implikującej konieczność wyrażania nowych sensów i treści, wymagającej 
inwencji, kreatywności (Jacob 1990: 150, 231); wobec tej nowej sytuacji presja normy 
językowej J1 należącej do porządku społecznego, działającej hamująco, stała się dru-
gorzędna, natomiast czynnikiem sprzyjającym była możliwość sięgania po drugi 
kod językowy, jaki osoba dwujęzyczna miała w użyciu. W umyśle bilingwisty dwa 
języki – dwie kompetencje językowe J1 i J2 – nie stanowią bowiem całości całkiem 
od siebie oddzielonych czy ustabilizowanych (Gadet, Varro 2006: 12, 19).
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6. Formy, jakie autor dwujęzyczny nadawał swojemu zachowaniu językowemu, były 
zatem rezultatem swoistej gry potencjalnymi realizacjami językowymi w dwóch ko-
dach, którymi bilingwista dysponował. Tworząc zaś swoją wypowiedź w sytuacji 
komunikacyjnej nieoficjalnego listu, dwujęzyczny twórca mógł włączać realizacje 
językowe pochodzące z dwóch kodów na dwa sposoby: mógł oddzielać od siebie oba 
kody stosując przemienność/przełączanie kodów (code switching) oraz z/mieszanie ko-
dów (code mixing), tak że poszczególne segmenty jego tekstu dają się rozpoznać jako 
należące do J1, następnie do J2 (Hamers, Blanc 1983: 78, 198–201, 204, 455), bądź mógł 
zmniejszyć dystans między kodem J1 i J2, doprowadzając do interferencji – nałożenia 
się na siebie elementów czy struktur należących do J1 oraz J2, tak że nie można jedno-
znacznie stwierdzić, do którego kodu one całkowicie należą, ponieważ mają cechy obu 
kodów − i naruszają tym samym normę ich obu (Ligara 1987: 17–18; Weinreich 2008: 12).

Opis każdej z form zachowania językowego bilingwisty implikuje odmienną me-
todologię ich badania.

6.1. Przemienność/przełączanie kodu polskiego i francuskiego zasadzała się na włą-
czaniu przez dwujęzycznego autora w polski tekst listu segmentu (o różnej długości – 
od pojedynczego wyrazu do dłuższych odcinków: grup wyrazów, zdania, sekwencji 
zdań) w języku francuskim w taki sposób, żeby dostawienie go nie naruszało żadnej 
reguły gramatycznej bądź składniowej J1 czy J2. Regułę ograniczającą stosowanie 
przemienności kodów stanowi punkt przełączania kodu we właściwym – nie dowol-
nym – miejscu w ciągu wypowiedzeniowym, tak by nie naruszyć reguły gramatycznej/
składniowej żadnego z dwóch języków (Hamers, Blanc 1983: 198–200). Zatem do kom-
petencji bilingwisty należała umiejętność operowania tą regułą, np. wewnątrz zdania 
punkt przełączania kodu powinien był być usytuowany tak, by grupa imienna nie 
była rozerwana między segment w J1 i segment w J2:

[…] to daje powód (punkt przełączenia) à des malentendus [do nieporozumień] (KOj 95),

natomiast w wypowiedzeniu złożonym przełączenie J1 na J2 powinno było mieć 
miejsce w punkcie połączenia zdań za pomocą konektora należącego również do J2:

[…] pan Giradot […] kazał, (punkt przełączenia) que je vous embrasse de toutes mes 
forces, quand je vous reverrai, de sa part, de la part ď un mourant [żebym Ojca uściskał 
ze wszystkich sił, kiedy Ojca zobaczę, w jego imieniu, w imieniu człowieka umierają-
cego] (KOj 229).

6.2. Z/mieszanie kodów dwujęzyczny twórca stosował wtedy, gdy w tekście realizo-
wanym w J1 dostawiał segment w J2 z naruszeniem reguły gramatycznej J2, ale bez 
adaptacji morfologicznej do J1 (Hamers, Blanc 1983: 78, 199, 204, 455), np.

W emigracji po dawnemu, tylko że kłótnia przeniosła się na Ø inny terrain [teren] (MII 667),
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a w wypowiedzeniu złożonym – gdy wprowadzał zdanie podrzędne w J2 za pomocą 
wskaźnika zespolenia należącego do J1, np.

Rozumiesz mnie, o grzeczność tylko prosiłem, o nic więcej, tylko tego bym nie chciał, 
byś: vous mettiez à la porte tę, którą kochał biedny mój Konstanty [wyrzuciła za drzwi] 
(KDII 417),

gdzie Z. Krasiński „zmieszał” konektor by+ś (przyłączajacy obligatoryjnie w J1 końców-
kę osobową) z trybem subjonctif (vous mettiez) zgodnie z regułą J2; „zmieszał” także 
polską konwencję grzecznościową użycia  2.  o s o b y  l i c z b y  p o j e d y n c z e j  (-ś) 
w zwracaniu się do bliskiego sobie adresata z francuską konwencją grzecznościową 
zasadzającą się na użyciu – w wyższych warstwach społecznych nawet w bardzo bli-
skich relacjach –  2.  o s o b y  l i c z b y  m n o g i e j  (vous).

W językoznawstwie polskim zjawisko przełączania i z/mieszania kodów postawiła 
jako problem badawczy Stefania Skwarczyńska już w 1937 r., nazywając je  m a k a r o -
n i z m e m,  j ę z y k i e m  m a k a r o n i c z n y m,  zastrzegając przy tym, iż chodziło jej 
o język makaroniczny  p e w n e g o  t y p u  – taki, który charakteryzuje język potoczny 
autora i jego środowiska. Posłużyła się więc terminem już istniejącym w historycznych 
badaniach stylistycznych, ale rozumiała przezeń zjawisko językowe, jakie wysuwają 
współczesne badania nad bilingwizmem4. Przełączanie oraz z/mieszanie kodów / język 
makaroniczny są faktami z płaszczyzny tekstu, który stanowi całość językową mimo 
obecności w nim segmentów w J2, dlatego badanie powinno dotyczyć ich powiązania 
z tekstem w J1. Stopień zaś nasycenia nimi wypowiedzi osób dwujęzycznych oraz ich 
funkcjonowanie w tekście może być czynnikiem różnicującym bilingwizm poszcze-
gólnych twórców.

7. U podstaw interferencji – zjawisk językowych wynikających z nieoddzielania 
od siebie przez bilingwistę dwóch kodów – stał fakt, że J1 i J2 stały się u autora dwu-
języcznego na tyle współzależne na płaszczyźnie semantycznej, że ustalił on podo-
bieństwo semantyczne między signifié 1 oraz signifié 2 (Hamers, Blanc 1983: 132–135).

7.1. W listach autorów dwujęzycznych zjawiska interferencyjne dają się zaobserwować 
na płaszczyznach (Ligara 1987: 34–35; zob. także Ligara 2010a, 2010b):
•	 leksykalnej, jako, z jednej strony, interferencje formalnosemantyczne5, np. woa 

(fr. voie de bois) ‘sąg drewna’ „Jeśli drwa kupujesz, weź tylko jednę woa” (MII 426); 

4 Zob. S. Skwarczyńska (1937: 338–342, 346–356). W istocie Skwarczyńska ujmowała język makaroniczny 
szerzej: w jego zakres badaczka włączała również słowa języka drugiego wplecione w tekst aktualizowany 
w języku pierwszym i dostosowane do jego odmiany poprzez doczepienie odpowiednich końcówek, 
czyli fakty językowe wyodrębnione przez Uriela Weinreicha jako zjawiska interferencyjne w parole (por. 
punkt 7 niniejszego artykułu; por. też Weinreich 2008: 12–104). Jest więc językiem makaronicznym w uję-
ciu Skwarczyńskiej ogół elementów przeniesionych z języka drugiego i włączonych do tekstu w języku 
pierwszym, które w tym języku (na płaszczyźnie langue) nie zostały zintegrowane jako zapożyczenia.

5 Odmienną typologię zjawisk interferencyjnych stosuje Elżbieta Sękowska (2010: 42–46). 
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z drugiej, jako interferencje semantyczne, np. nuda, nudy ‘kłopot, kłopoty’ (por. 
fr. ennui) „[…] mógłbyś […] wiele nudów ułatwić” (KL 265);
kalki wyrazowe, np. bezportnik na wzór fr. sans (‘bez’)-culotte (‘spodnie’) ‘sankiu-
lot, rewolucjonista’ „Faryzeusz wart bezportnika” (KC 351); kalki frazeologiczne, 
np. wysoka szkoła na wzór fr. haute école ‘szkoła wyższa’ „Collège de France, w któ-
rym daję lekcje, jest to wysoka szkoła tylko dla publiczności amatorskiej” (MII 611), 
stawiać (coś) w płaskorzeźbie na wzór fr. mettre en relief ‘podkreślić, uwypuklić’ 

„Dziwna natura tego człowieka, wstydzi się dobrych stron charakteru swego, a wy-
szukuje i w płaskorzeźbie stawia przed ludźmi zło” (KS 284)6;

•	 składniowej, np. odwzorowana z J2 struktura bardziej syntetyczna na miejsce zda-
nia podrzędnego zgodnie z regułą J1: „Brata Zana widziałem bardzo źle” (MIII 369) 
zamiast ‘Widziałem brata Zana, który wygląda bardzo źle / jest w złym stanie 
zdrowia’ pod wpływem fr. ‘J’ai vu frère Zan (être) très mal’ (Grevisse 1988: 1316);

•	 dyskursywnej, pod wpływem francuskich wzorców konstrukcji tekstu, np. kon-
strukcja nie… jak pod wpływem fr. ne… que jako środek uwydatnienia emfatycz-
nego części wypowiedzenia (Grevisse 1988: 1484) „Zatem sądzić nie mogłem o nich, 
jak później” (KK 350), na wzór fr. ‘C’est pourquoi je ne pouvais les juger que plus 
tard’, po polsku raczej ‘sądzić mogłem o nich dopiero później’.

7.2. Zjawiska interferencyjne z języka francuskiego, czyli – co warto pokreślić – z ję-
zyka drugiego (Miodunka 2010: 234–237) dla wybitnych autorów kręgu Wielkiej 
Emigracji – w tekstach ich polskich listów powinny zostać wydobyte i opisane z za-
stosowaniem funkcjonalnej metody badania wpływów obcych (por. 2). Tylko bowiem 
ta metoda pozwala dostrzec rzecz dla charakterystyki bilingwistów najważniejszą – 
wyróżnić w parole autorów dwujęzycznych warstwę interferencji, które w idiolekcie 
twórcy były rezultatem jego czynnego bilingwizmu polsko-francuskiego, i oddzielić 
je od zapożyczeń francuskich, które już wtedy były utrwalone w polszczyźnie (czyli 
w płaszczyźnie langue) i jako takie występowały w użyciu także jednojęzycznych 
członków wspólnoty narodowej, niekoniecznie znających język francuski (por. Ligara 
1987: 18–20, 31–33, 2010a: 155–156).

7.3. Twórcze podejście do czerpania z potencjału J2 – a nie tylko automatyczne prze-
noszenie do J1 francuskich struktur tłumaczonych (kalkowanych) słowo po słowie – 
stanowi specyficzny aspekt charakterystyki bilingwizmu wybitnych autorów, który ba-
dania powinny uwypuklić. Powinny zatem wydobyć z materiału językowego polskich 
listów kreacje językowe dokonane przez twórców dwujęzycznych pod wpływem J2. 
Są nimi np. indywidualne frazeologizmy, dla których autorzy wprawdzie zaczerpnęli 
z języka francuskiego modele struktur wyrazowych, ale twórczo je interpretowali, 

6 Francuskie wyrazy i konstrukcje źródłowe dla interferencji leksykalnych podaję za: Le nouveau 
Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 2007.
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derywując od nich własne twory językowe, jak to ma miejsce w niezrozumiałym – 
dla użytkownika J1 nieznającego języka francuskiego – fragmencie listu Zygmunta 
Krasińskiego: „[…] bo zapewne on Augusta wiecznie podchodził i chciał mu robaki 
z nosa wymakaronić w stosunku do mnie i do Ciebie” (KDIII 254). Nadawca dokonał 
w nim następującej operacji międzyjęzykowej: przejął z J2 frazeologizm (idiom) tirer 
(‘ciągnąć/wyciągnąć’) les vers (‘robaki’) du nez (‘z nosa’) à qqn oznaczający ‘pociągnąć 
kogoś za język’ (por. Le nouveau Petit Robert 2007), ale na miejsce podstawy zwrotu – 
francuskiego czasownika tirer dsł. ‘ciagnąć, wyciągnąć’ – wprowadził własny neo-
logizm wymakaronić, który można zinterpretować jako mający konotację z ‘ciągnąć 
(się) jak makaron, jeszcze dłuższy od robaków’.

7.4. Charakterystykę bilingwizmu wybitnych autorów wnosi także wybór strategii 
zachowania językowego w sytuacji kontaktu językowego, w którym upatrywać moż-
na postawę lojalności językowej twórcy względem pierwszego bądź drugiego języka 
(Weinreich 2008: 147−151). W grę wchodzić może np. wybór między przełączeniem 
kodów z J1 na J2: „Zwycięstwo […] przez robotników nad mieszczuchami bogatymi 
i la haute société (KDIII 132), a przetłumaczeniem tej samej konstrukcji z J2 na J1: „Pani L. 
z wysokiego towarzystwa” (KDIII 74), czy wybór między dosłownym przetłumaczeniem 
struktury francuskiej – interferencją, np. przez dyliżans fr. „par la diligence”: „Listy 
moje proszę mnie odesłać, tylko nie pocztą, a przez dyliżans” (MIV 323), a strukturą 
właściwą polszczyźnie z użyciem narzędnika – dyliżansem „Jedzie się częścią żelazną 
drogą, częścią dyliżansem” (MIV 334).

8. Ponieważ prezentowany problem badawczy dotyczy bilingwizmu twórców literatury 
pięknej, charakterystyka dwujęzyczności badanych autorów powinna również objąć 
powiązanie używanych przez nich języków z gatunkami tworzonych przez autorów 
w tych językach tekstów (por. 1; 3). Ten aspekt badania bilingwizmu twórców pozwoli 
pokazać, jak dwujęzyczni autorzy funkcjonowali zawodowo jako ludzie pióra w innej 
etnicznie wspólnocie komunikatywnej.

9. Przejawy bilingwizmu indywidualnego poszczególnych twórców dwujęzycznych re-
prezentują równocześnie wymiar zbiorowy bilingwizmu polsko-francuskiego Wielkiej 
Emigracji. Do postawienia takiej hipotezy upoważnia gatunek tekstów, które stanowią 
teren eksploracji opisywanego zjawiska. Listy powstają bowiem w interakcji z odbiorcą. 
Na przykład właściwy sens interferencji (por. 7.1; 7.3) odbiorca mógł odkodować tylko 
wtedy, gdy odniósł je do francuskich wzorców językowych – można więc co do od-
biorców eksplorowanych listów poczynić założenie, że i oni również byli dwujęzyczni. 
Dlatego też zachowanie językowe autorów wynikające z ich bilingwizmu: przełączanie 
i mieszanie kodów oraz interferencje z języka drugiego, mogło stać się w polsko-fran-
cuskiej wspólnocie Wielkiej Emigracji swoistą „normą”, chociaż dwujęzyczni twórcy 
byli równocześnie świadomymi i wybitnymi nosicielami języka polskiego.
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Po roku 1831 obraz narodu polskiego rysuje się więc jako językowa wspólnota ko-
munikatywna istniejąca realnie w podziale na dwie podwspólnoty: podwspólnotę 
w kraju, o charakterze raczej zwartym, jednojęzyczną bądź z dominującym językiem 
polskim, oraz podwspólnotę na wygnaniu, praktycznie dwujęzyczną, polsko-francu-
ską. Tę drugą tworzyło środowisko7 Wielkiej Emigracji – najwybitniejsi przedstawiciele 
ówczesnej elity intelektualnej i artystycznej, reprezentujący najbardziej twórczą siłę 
wspólnoty narodowej.

10. Na ile zaobserwowane przejawy bilingwizmu jednostkowego wybitnych autorów 
reprezentują pewne wzory/wzorce zachowań językowych (por. 1; Borawski 2000: 156) 
w obrębie polskiej wspólnoty komunikatywnej we Francji, może wykazać z jednej stro-
ny − ustosunkowanie ich między sobą, aby wydobyć zjawiska językowe powtarzające 
się czy też podobne w poszczególnych idiolektach, a z drugiej – d i a c h r o n i c z n e 
ich odniesienie do podobnych faktów językowych zachodzących współcześnie w pol-
szczyźnie kształtującej się na styku dwóch kodów – francuskiego i polskiego (zob. 
Masiewicz 1988). Mogłyby wtedy okazać się trwałą cechą odmiany polszczyzny emi-
gracyjnej we Francji.

11. Podstawowym jednak problemem badawczym, jaki stawia bilingwizm wybitnych 
autorów, jest ukazanie tego, jak autor dwujęzyczny funkcjonował – w komunikowa-
niu się z otoczeniem i zawodowo jako twórca – między dwoma językami i dwoma 
kulturami literackimi. To między dwoma staje się obecnie jednym z najważniejszych 
wyzwań, jakie stawia współczesny paradygmat badań w humanistyce.

Prace, które zapoczątkowały badania nad bilingwizmem polsko-francuskim auto-
rów romantycznych – Adama Mickiewicza (Ligara 2010a) i Zygmunta Krasińskiego 
(Ligara 1987, 2010b), wpisują się w zagadnienie bardziej ogólne: problem wyboru języka 
twórczości, obecny w historii literatury polskiej od renesansu do czasów dzisiejszych. 
Ale dotychczasowa tradycja historycznoliteracka, a za nią historia języka polskiego 
postrzegała go w jednym tylko aspekcie: jako emancypację polszczyzny od dominacji 
innych języków. Warto jednak zbadać problem wyboru przez polskich autorów dwu- 
i kilkujęzycznych języka ich twórczości w innej perspektywie – tej, którą wnoszą 
współczesne badania nad dwu- czy wielojęzycznością. Zagadnieniu temu zostanie 
poświęcona osobna monografia.

7 Używam tutaj pojęcia „środowiska” w znaczeniu ‘ogółu osób połączonych wspólnotą życia i pracy’; 
natomiast specjalne znaczenie ma ta kategoria w socjolingwistycznej klasyfikacji polskich wspólnot 
komunikatywnych poza granicami kraju Stanisława Dubisza, który wyróżnia: zbiorowość, skupisko, 
środowisko oraz grupę lokalną. Środowisko zostaje więc przeciwstawione z jednej strony zbiorowości 
i skupisku, które są od niego mniej zwarte, z drugiej zaś – grupie lokalnej, charakteryzującej się 
większą niż środowisko więzią społeczną (Dubisz 1997: 36). 
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bilingualism of the creators of the Polish literature 
as a research problem in the history of language 

summary

The article advances the Polish-French bilingualism of the creators of the Polish literature from the 
milieu of the Great Emigration, as a linguistic history research problem. On the one hand, the question 
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concerns the Polish language which remains and takes shape in “one space with other languages”, 
while on the other, it finds a theoretical motivation in the paradigm of contemporary linguistics where 
bilingualism is considered to be a fundamental problem of the modern science of language, and it 
postulates the necessity of investigation into inter-cultural communication. As an object of research, 
bilingualism of eminent authors determines a series of special problems. The first set of issues pertains 
to the dimension of individual bilingualism of particular bilingual authors: the question of the author’s 
choice of one of the two (or more) languages to be the substance of his or her work, and the question 
of conditioning of this choice. Next, the question of how the author operates the norm characteristic 
of each of the two codes in a specific communication situation, which surfaces as a play on norms in 
bilingual authors, the question of analysis and description of the linguistic behaviour of the authors 
as bilinguals, and that of the connection of the languages which the authors use with the genres of 
the texts which they create in these languages. In a further perspective, the problem appears of the 
dimension of collective bilingualism of the authors from the milieu of the Great Emigration, and a 
possible diachronic reference of the investigated phenomenon to the contemporary dialect of Polish 
emigrants in France.
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