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Pogranicze polsko-białoruskie. Perspektywa językowa i socjolingwistyczna 

Przedmiotem wykładu będzie sytuacja językowa i socjolingwistyczna na pograniczu polsko-

białoruskim. Zarówno po polskiej, jaki po białoruskiej stronie mamy do czynienia z mieszanym 

osadnictwem polskim i białoruskim, co generuje intensywne kontakty językowe, a często prowadzi do 

dwujęzyczności (lub trójjęzyczności) mieszkańców tych terenów. Jednak geneza tej etnicznej i 

językowej różnorodności jest trochę inna i wynika z innych procesów osadniczych na Podlasiu i w 

dawnym Wielkim Księstwie Litewskim. Te historyczne różnice jeszcze do niedawna miały znaczenie 

dla kształtowania się regionalnych odmian polszczyzny, w mniejszym stopniu gwar białoruskich. W 

wykładzie omówione zostaną gwary wschodniosłowiańskie Podlasia, ich specyfika, zasięg geograficzny 

i charakterystyczne cechy językowe zapisane podczas badań terenowych w latach sześćdziesiątych i 

siedemdziesiątych XX wieku, a opisane i zinterpretowane w Atlasie Gwar Wschodniosłowiańskich 

Białostocczyzny, który był wydawany w IS PAN w latach 1980-2012. Te informacje zostaną 

skonfrontowane z dzisiejszą sytuacją gwar białoruskich na terenie Polski, na którą wpływa 

dwujęzyczność  użytkowników oraz współczesne procesy demograficzne, ekonomiczne i kulturowe.  

Tematem drugiej części wykładu będzie współczesna sytuacja polszczyzny funkcjonującej na 

zachodniej Białorusi. Zostanie pokazany kierunek zmian językowych, jaki obserwujemy od lat oraz 

kontekst społeczny i polityczny w jakim rozwija się język polski na Białorusi. 

W wykładzie obok zagadnień językowych uwzględnione zostaną związki języka białoruskiego 

i  gwar białoruskich funkcjonujących na terenie Polski z tożsamością narodową lub etniczna jego 

użytkowników. To samo dotyczyć będzie użytkowników polszczyzny na Białorusi, gdzie język polski 

uznawany jest często za język ojczysty przez przedstawicieli mniejszości polskiej (pokaże krótką analizę 

wyników białoruskiego spisu powszechnego z roku 2019), ale jego naukę podejmują chętnie także 

osoby bez polskich korzeni, jako języka użytecznego i ważnego w kontaktach zawodowych, naukowych 

i edukacyjnych.  
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