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Dialekt północnokresowy a polszczyzna na Litwie

i Białorusi po drugiej wojnie światowej.
Sprawy terminologiczne

Wśród odmian polskiego języka narodowego szczególne miejsce zajmowała polsz
czyzna kresowa. Wytworzona na obcym, ukraińskim i białorusko-litewskim podłożu 
językowym, różnicowała się w zależności od tego podłoża na odmianę południo
wą i północną. Zofia Kurzowa, wybitna badaczka polszczyzny kresowej, nazwała 
te odmiany dialektami kresowymi. Zastosowany przez nią termin wywołał pewne 
kontrowersje i był przedmiotem polemiki z Karolem Dejną. Odpierając zarzut, że 
nie odpowiada on ściśle pojęciu dialekt, uczona wskazywała na jego nowe znacze
nie, samo zaś użycie tego terminu tłumaczyła brakiem innych nazw na określenie 
mowy Polaków z terenów nieetnicznych. Podkreślała przy tym fakt, że obie odmia
ny polszczyzny kresowej stanowiły w swej genezie dialekty kulturalne, powstałe 
z polskiego języka literackiego, przyniesionego na kresy przez wyższe polskie war
stwy społeczne i przyjmowanego, zwłaszcza na kresach północnych, również przez 
wyższe warstwy miejscowego społeczeństwa litewsko-białoruskiego. Z czasem do
piero język ten schodził w niższe kręgi społeczne ludności miasteczek i przedmieść 
większych miast, nigdy jednak nie zszedł masowo do warstwy chłopskiej (Kurzowa 
1985). Warto dodać, że w takim pojmowaniu funkcji polszczyzny kresowej Kurzo
wa nie była odosobniona, jako dialekt kulturalny opisywała bowiem polszczyznę 
wileńską już w okresie międzywojennym Halina Turska (1982).

Dialekty kresowe w ujęciu Z. Kurzowej stanowiły zatem regionalne odmiany pol
skiego języka literackiego, który w swoim rozwoju stopniowo stawał się językiem 
ogólnym, odznaczając się zespołem cech innowacyjnych, wytworzonych w wyniku 
asymilacji do ukraińskiego oraz białorusko-litewskiego substratu językowego i upo
wszechnionych w obrębie zbiorowości polskiej żyjącej poza terytorium etnicznym. 
Od dialektów ludowych, etnicznych różniły się następującymi właściwościami: 
1) były odmianą języka ogólnego, 2) innowacje zostały wytworzone pod wpływem 
obcym, 3) dialekty te nie upowszechniły się wśród zbiorowości chłopskiej, 4) funk
cjonowały na terytorium ruskim i rusko-litewskim. Z dialektami etnicznymi łączyło 



268 Monika Szpiczakowska

je natomiast to, że: 1) stanowiły regionalną odmianę języka polskiego, 2) odznaczały 
się zespołem innowacji w rozwoju tego języka (Kurzowa 1985: 104-105).

W tej postaci, a więc jako odmiany polszczyzny ogólnej, dialekty kresowe ist
niały tak długo, jak długo Kresy Wschodnie znajdowały się w granicach państwa 
polskiego, tzn. do 1939 r. Do tego też momentu w zasadzie doprowadza ich opis 
Z. Kurzowa w dwóch obszernych monografiach poświęconych językowi kresów po
łudniowych (Kurzowa 1985/2006) i północnych (Kurzowa 1993/2006). Następujące 
potem wypadki wojenne, wyniszczenia, deportacje drastycznie zmniejszyły liczbę 
użytkowników dialektów kresowych, przesunięcie zaś po drugiej wojnie świato
wej granic polskich na zachód spowodowało masowe opuszczenie ziem kresowych 
przez warstwy wyższe, inteligencję i ziemiaństwo, będące głównie nosicielami tych 
dialektów. W związku z tym powstaje pytanie, jaki charakter ma język Polaków 
zamieszkujących po wojnie tereny dawnych Kresów Wschodnich. Czy stanowi on 
kontynuację dialektów kresowych? I czy terminu tego można używać współcześnie 
w odniesieniu do języka żyjącej tam polskiej inteligencji? Problemy te zostaną roz
patrzone na przykładzie polszczyzny i jej uwarunkowań występujących na Litwie 
i na Białorusi po 1945 r.

Kwestia zachowania na Litwie w okresie powojennym północnokresowego dia
lektu kulturalnego zajmuje stosunkowo niewiele miejsca w pracach opisujących 
dzisiejszy stan tamtejszego języka polskiego. Rozważa ją przede wszystkim Z. Kur
zowa, która dostrzega utrzymywanie się dialektu w najstarszym (urodzonym w la
tach 20. ubiegłego wieku) pokoleniu wileńskiej inteligencji, język generacji młod
szej, wyrosłej i wykształconej po wojnie, utożsamia jednak z polszczyzną ogólną, 
zawierającą liczne interferencje płynące z północnokresowych gwar oraz języka 
rosyjskiego (Kurzowa 1993/2006: 485-488). Z kolei Jolanta Mędelska w studium 
poświęconym językowi wydawanego po polsku miesięcznika „Kobieta Radziecka” 
wyraża przekonanie, że język ten, uznany przez nią za reprezentatywny dla nowej 
polskiej inteligencji, jest kontynuacją dialektu północnokresowego w jego najsta
ranniejszej, kulturalnej odmianie (1993: 299-302). Mają o tym świadczyć typowe 
północnokresowe właściwości, zaznaczające się we wszystkich podsystemach języ
kowych, od fonetyki począwszy, na słownictwie i frazeologii skończywszy (Mędel
ska 1993: 57-212). Ze stanowiskiem J. Mędelskiej polemizuje w jednym ze swoich 
artykułów Irena Masojć. Uważa ona, że badana przez autorkę polszczyzna repre
zentuje raczej język prasy niż odmianę pisaną języka wileńskiej inteligencji, nie 
może więc być z tym językiem utożsamiana. Masojć nie jest też skłonna widzieć 
w języku nowej inteligencji kontynuacji północnokresowego dialektu kulturalnego 
ze względu na przerwanie w okresie powojennym ciągłości pokoleniowej jego użyt
kowników. Źródła licznych w tym języku elementów północnokresowych upatruje 
zaś w miejscowych gwarach, ponieważ wileńska inteligencja polskiego pochodze
nia wywodzi się przeważnie ze wsi. Z cennych rozstrzygnięć badaczki na uwagę 
zasługuje jeszcze propozycja, aby nieodpowiadające dzisiejszym realiom określe
nie północnokresowy zastąpić bardziej adekwatnym terminem język polski na Litwie 
(Masojć 1995: 24-25).
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Przechodząc obecnie do rozważenia zasygnalizowanych wcześniej problemów, 
przypomnimy pokrótce sytuację, w jakiej po drugiej wojnie światowej znaleźli się 
na Litwie i Białorusi Polacy oraz ich język1.

1 Przytaczane niżej, dobrze na ogół znane fakty w większości pochodzą z prac Zofii Kurzowej 
(1993/2006: 471-497), Ireny Masojć (2001: 18-34), Haliny Karaś (2007), Elżbiety Rudnickiej-Firy 
(1996) i in. Opis ten ma bowiem nie tyle dostarczyć nowych informacji na temat funkcjonowania 
polszczyzny na Litwie i Białorusi po 1945 r., co umożliwić odpowiedź na pytanie, czym jest dzisiaj 
dialekt północnokresowy, rozumiany jako regionalna odmiana polskiego języka literackiego o wielo
wiekowej tradycji. Z tego względu z całej rozległej problematyki tamtejszej powojennej polszczyzny 
wybrane zostały tylko najbardziej podstawowe kwestie, pozostające w ścisłym związku z rozpatry
wanym zagadnieniem. W szczególności pominięto problem języka polskiego na Kowieńszczyźnie, 
który doczekał się wyczerpującego opracowania w dwóch obszernych monografiach Haliny Karaś 
(2001) i Anny Zielińskiej (2002). Stało się tak dlatego, że polszczyzna kowieńska, używana niemal 
wyłącznie przez najstarsze pokolenie Polaków, przeważnie występuje w postaci gwarowej (dawnego 
północnokresowego dialektu kulturalnego można się dopatrzyć tylko w tzw. wariancie wysokim, 
którym posługuje się stosunkowo nieliczna grupa osób z warstwy ziemiańsko-mieszczańskiej, uro
dzonych jeszcze na początku XX w. [por. Zielińska 2002: 127-131, 175-176]).

Do 1939 r. na kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej funkcjonowały 
dwie odmiany języka polskiego: regionalny dialekt kulturalny, zwany dialektem pół- 
nocnokresowym, oraz gwary ludowe. Pierwsza z tych odmian miała wielowiekową 
tradycję, sięgającą połowy XVI w. Wtedy to bowiem trwający od XIII w. kontakt 
języka polskiego i białoruskiego zaowocował powstaniem nowej jakości języko
wej, trzeciego języka - dialektu północnokresowego. Językiem tym posługiwała się 
napływowa ludność polska, przybyła licznie do Wielkiego Księstwa Litewskiego 
zwłaszcza po unii lubelskiej z 1569 r., oraz miejscowa ludność litewsko-białoruska, 
która weszła w krąg oddziaływania języka i kultury polskiej. Oddziaływanie to było 
tak silne, że z czasem doprowadziło do całkowitej polonizacji uprzednio zniszczonej 
ludności autochtonicznej. Użytkownicy dialektu w obu wypadkach reprezentowali 
wyższe, bardziej wykształcone warstwy społeczne: magnaterię, szlachtę, ducho
wieństwo, bogate mieszczaństwo. Poza jego zasięgiem pozostały natomiast masy 
chłopskie, które aż do końca XIX w. mówiły po litewsku lub po białorusku. Dialekt 
północnokresowy od samego początku używany był przez warstwy wyższe w życiu 
rodzinnym, domowym oraz jako język oficjalny we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego. W XIX w. dialektem w mowie i piśmie posługiwała się większość pół- 
nocnokresowych pisarzy z Mickiewiczem na czele. Swój status języka domowego 
oraz języka służącego w kontaktach zewnętrznych zachował dialekt także w dwu
dziestoleciu międzywojennym, stanowiąc środek porozumiewania się ówczesnej in
teligencji i osób z warstwy ziemiańskiej.

W przeciwieństwie do liczącego kilka wieków dialektu kulturalnego polskie 
gwary ludowe na Wileńszczyźnie były odmianą stosunkowo młodą. Jak wykazała 
H. Turska, powstały one dopiero w drugiej połowie XIX w. na skutek polonizacji 
litewskiego i białoruskiego chłopstwa na dawnym etnicznym pograniczu litewsko- 
-białoruskim. Do wspomnianego procesu doszło po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r., 
kiedy awansujące społecznie i ekonomicznie masy włościańskie przejęły używany 
dotąd wyłącznie przez warstwy wyższe język polski w postaci regionalnej, północ- 
nokresowej. Nałożenie się tego języka na gwarowe podłoże litewsko-białoruskie 
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spowodowało powstanie nowej, różnej od dialektu kulturalnego, odmiany polszczy
zny północnokresowej, czyli polskich gwar ludowych (Turska 1982: 19-61).

Stanowisko H. Turskiej, wiążące genezę gwar północnokresowych z polonizacją 
ludności autochtonicznej po 1864 r., zakwestionowały Iryda Grek-Pabisowa oraz 
Irena Maryniakowa, występujące z nową hipotezą na temat czasu i sposobu powsta
nia tych gwar. Zdaniem obu badaczek omawiane gwary ukształtowały się jeszcze 
przed XIX w. za sprawą polskiego osadnictwa i następnie polonizacji wokół ośrod
ków polskich. Migracje ludności polskiej, mające na terenach przygranicznych cha
rakter ciągły, przyniosły polszczyznę z Korony, głównie z północno-wschodniego 
Mazowsza i Podlasia (Grek-Pabisowa, Maryniakowa 1997). Iryda Grek-Pabisowa 
widzi źródła polskości w przybyłych z Polski około XVI w. zaściankach szlachec
kich (Grek-Pabisowa 1992), I. Maryniakowa idzie jeszcze dalej, mówiąc o bezpo
średniej łączności areału gwar północnokresowych z gwarami na przylegających 
ziemiach Polski etnicznej (Maryniakowa 1992).

Sytuacja języka polskiego na kresach północno-wschodnich uległa radykalnej 
zmianie po 1945 r. Zakończenie drugiej wojny światowej, poprzedzone decyzjami 
jałtańskimi o przesunięciu granic państwa polskiego, przyniosło odłączenie od Polski 
ziem kresowych i wcielenie ich do wielonarodowościowego organizmu państwowe
go Związku Radzieckiego. Tym samym dawne polskie kresy północno-wschodnie 
stały się częścią dwu radzieckich republik: litewskiej i białoruskiej. Ludność polska, 
która w wyniku rewizji granic znalazła się na terytorium ZSRR, na mocy umowy 
między rządami Polski i ZSRR otrzymała prawo opuszczenia Związku Radzieckie
go i przeniesienia się do Polski w jej nowych granicach. Masowa akcja przesiedleń
cza, jaka się wtedy rozpoczęła, nosiła niezgodną ze swym właściwym znaczeniem 
nazwę repatriacji.

Na Litwie pierwsze przesiedlenie miało miejsce w latach 1944-1948. Jak podają 
różne źródła, w ramach tej akcji opuściło Litwę około 200 tysięcy osób. Repatriacja 
najmocniej dotknęła Wilno, z którego wyjechało prawie 108 tysięcy osób narodowo
ści polskiej. Podczas drugiego przesiedlenia w latach 1955-1959 z Litwy do Polski 
przybyło około 48 tysięcy osób.

Udziałem ludności polskiej z terenów Republiki Litewskiej stały się także maso
we deportacje w głąb ZSRR. Rozpoczęły się one w 1940 r. i trwały do 1956 r. We
dług bardzo ogólnych obliczeń wśród wywiezionych do ZSRR mieszkańców ziem 
północno-wschodnich znajdowało się około 240 tysięcy Polaków.

Na Białorusi, podobnie jak na Litwie, w latach 1944-1948 przeprowadzona zo
stała akcja repatriacyjna. Spowodowała ona wyjazd do Polski około 300 tysięcy 
osób.

Ludność polska, która opuściła kresy północno-wschodnie i przeniosła się do 
kraju, reprezentowała przede wszystkim szeroko rozumianą inteligencję oraz dawne 
ziemiaństwo. Była to więc najbardziej świadoma narodowo część Polaków, posłu
gująca się językiem literackim, mająca najsilniejsze poczucie więzi politycznych 
i kulturowych z narodem polskim. Z możliwości repatriacji w o wiele mniejszym 
zakresie skorzystała natomiast ludność robotnicza i chłopska. Na wyjazd do Polski 
decydowały się bowiem tylko rodziny czysto polskie, o wyraźnie polskim poczu
ciu narodowym, dobrze władające językiem polskim, a rodziny mieszane, polsko- 
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-białoruskie, często dwujęzyczne, pozostawały na miejscu, mimo że zachowały pol
ską świadomość narodową.

W wyniku przedstawionych wypadków z terenów Litewskiej i Białoruskiej Re
publiki Radzieckiej niemal zupełnie zniknął północnokresowy dialekt kulturalny 
jako reprezentant warstwy inteligencko-miejskiej czy inteligencko-ziemiańskiej. 
Pozostał zaś silnie zróżnicowany geograficznie i o różnym stopniu odrębności od 
gwar litewskich i białoruskich język ludności wiejskiej, tzn. polskie gwary ludowe.

Dalsze dzieje języka polskiego potoczyły się odmiennie w obu omawianych re
publikach. Możliwość rozwijania przez Polaków ojczystej kultury i języka dopro
wadziła do zachowania go w znacznym stopniu na Litwie, a brak takiej możliwości, 
występujący aż do lat 90. ubiegłego wieku, spowodował prawie całkowity jego za
nik na Białorusi.

Zachowanie przez ludność polską na Litwie języka polskiego było możliwe dzię
ki kilku czynnikom2.

2 Według spisu ludności z 2001 r. 80% Polaków żyjących w Republice Litewskiej uznało język polski 
za język ojczysty.

Ważną rolę odegrało zwarte zasiedlenie tej ludności, zamieszkującej jeden teren 
w południowo-wschodniej części państwa litewskiego. Umożliwiło ono Polakom 
zachowanie poczucia więzi społecznej między sobą, a w rezultacie poczucia więzi 
historycznej i językowej. Wprawdzie w okresie powojennym na Litwie język polski 
został usunięty z administracji państwowej i życia społecznego, pozostał jednak ję
zykiem domowym i językiem kontaktów społecznych mniejszości polskiej. Znacz
ny udział w jego podtrzymaniu miały kościoły, będące jedynym miejscem zastoso
wania tego języka w sytuacji bardziej oficjalnej, chociaż ich liczba w warunkach 
stalinowskiego i poststalinowskiego terroru drastycznie malała.

Do zachowania przez Polaków na Litwie języka ojczystego przyczyniła się także 
nadana im w 1953 r. autonomia kulturalna. Stanowiła ona manewr narodowościo
wej polityki stalinowskiej, zmierzającej do skłócenia narodowości współżyjących 
na jednym terytorium. W tym wypadku chodziło o stworzenie warunków umożli
wiających rozwój świadomości narodowej i języka Polaków, którzy swoje dążenia 
mogliby przeciwstawić zagrażającym istniejącemu porządkowi dążeniom niepodle
głościowym Litwinów.

Przyznana autonomia dawała ludności polskiej przede wszystkim polskie szkol
nictwo podstawowe i średnie oraz dostęp do jednej wyższej uczelni - Państwowego 
Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego, kształcącego nauczycieli dla polskich szkół. 
W jej ramach Polacy otrzymali również polskie zespoły pieśni i tańca, polski teatr 
amatorski, gazetę w języku polskim „Czerwony Sztandar” oraz krótką polską audy
cję w radiu, później także w telewizji.

Jak zauważa wspominana już I. Masojć, polskie szkolnictwo w powojennej Li
twie, choć pozbawione treści narodowych i silnie zideologizowane, zdołało uchro
nić język polski od całkowitej zagłady, do jakiej omal nie doszło na pobliskiej Biało
rusi i Łotwie. Ważną rolę w podtrzymaniu polskiej świadomości narodowej i języka 
odegrał wydział polonistyki Państwowego Wileńskiego Instytutu Pedagogicznego. 
Jego absolwenci, zasilający nie tylko szkoły, ale także środowisko dziennikarskie, 
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stworzyli bowiem dwie instytucje, które nawet w okresie wzmożonej rusyfikacji 
pozostawały filarami polskości na Litwie (Masojć 2001: 23-25).

W powojennej Litewskiej Republice Radzieckiej zaistniały zatem okoliczności 
umożliwiające rozwój języka polskiego oraz powstanie polskiej warstwy społecz
nej - inteligencji pochodzenia ludowego. Na to, by mogła się ona pojawić w życiu 
społecznym, trzeba było około 20 lat, całego pokolenia wychowanego przez polskie 
szkoły na Litwie.

Ponieważ dawna polszczyzna północnokresowa zniknęła z pozycji dialektu kul
turalnego, jej miejsce zajął język ogólnopolski, docierający na Litwę za pośrednic
twem polskich książek i środków masowego przekazu. Ten właśnie język został 
przejęty przez nową polską inteligencję o chłopskim rodowodzie, wyrosłą po wojnie 
w Republice Litewskiej. Język ogólnopolski stał się językiem wykładowym w pol
skiej szkole i wyższej uczelni, językiem prasy, polskich audycji w radiu i telewizji, 
językiem literatury i polskiego Kościoła.

Polszczyzna ogólna, używana przez inteligencję polską na Litwie, odbiega nie
co od tej odmiany języka polskiego w Polsce etnicznej. Dzieje się tak za sprawą 
licznych interferencji, płynących z północnokresowego podłoża gwarowego oraz 
z języka rosyjskiego, który w Litewskiej SRR był obowiązkowo i powszechnie na
uczany w szkole oraz obowiązujący w instytucjach państwowych.

Wpływy rosyjskie początkowo sprowadzały się do pożyczek leksykalnych, 
zwłaszcza związanych z nową radziecką rzeczywistością, z czasem objęły skład
nię i morfologię, a w końcu zaczęły się uwidaczniać w wymowie najmłodszego 
pokolenia Polaków. Stwierdziła to w drugiej połowie lat 90. Elżbieta Smułkowa, 
która zaobserwowała występowanie u dzieci polskich z Ej szyszek rosyjskiej bazy 
artykulacyjnej i silnych interferencji we wszystkich podsystemach językowych. 
Jako dowód przytoczyła następujące wypowiedzi 14-letniej dziewczynki, uczennicy 
polskiej szkoły: Ania jeszcze w pielonkach była. Kuchnia na nizie. Pusz li ronczki 
pamyjem. W spalni okny otkryjem. Zakryj drzwi w mojej spalni. Nie mieszam [nie 
przeszkadzam] już, ide (Smułkowa 1999: 62-63).

W okresie powojennego czterdziestopięciolecia nie zaobserwowano natomiast 
oddziaływania na polszczyznę języka litewskiego, do zetknięcia z którym dochodzi
ło tylko nieoficjalnie, w sferze kontaktów zawodowych lub towarzyskich.

Język inteligencji polskiej na Litwie, przybierający kształt coraz bardziej zbli
żony do języka ogólnopolskiego, podlega charakterystycznemu zróżnicowaniu po
koleniowemu. O ile bowiem pokolenie młodsze, urodzone po wojnie, posługuje się 
językiem wzorowanym na polszczyźnie ogólnej, zwłaszcza przekazywanej przez 
prasę, radio i telewizję, o tyle pokolenie starsze, przedwojenne, używa języka, który 
stanowi swoiste połączenie polszczyzny literackiej i dawnego północnokresowego 
dialektu kulturalnego.

Przykładem takiego języka, łączącego obie odmiany polszczyzny, jest język lu
dowego poety, Michała Wołosewicza, urodzonego w 1925 r. na Wileńszczyźnie. Jak 
wykazała Z. Kurzowa, zawiera on wiele północnokresowych cech dialektalnych, 
znanych z języka poetów dawniejszych, np. z języka Mickiewicza. Oto niektóre 
z nich.
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Fonetyka:
- mieszanie spółgłosek twardych i miękkich: zmienia, zbiera, zwierciadło, w śnie, 

paśli, dźwięczą.
Słowotwórstwo:
- wahania w użyciu przyrostka -ecll-ca\ krajoznawiec,
- przymiotniki na -owaty: mętnowaty,
- używanie zdrobniałych form rzeczowników bez pomniejszającego znaczenia: 

synek ‘syn’, krówka ‘krowa’, serduszko ‘serce’.
Fleksja:
- wahania w rodzaju gramatycznym rzeczowników: (ta) zacisza, (ta) piec, i cza

sowników w czasie przeszłym: dzieci chcieli, byli chłopy,
- końcówka -ów w dopełniaczu lm. rzeczowników żeńskich: poezjów,
- końcówka -y w mianowniku lp. rodzaju męskiego zaimków: dom ten samy, 

naszy dobytek,
- zakłócenia w użyciu zaimka się przy czasownikach: jak się rozmnażają się. 
Składnia:
- konstrukcja u niego jest (ma): u każdego na karku głowa,
- celownikowy rząd czasownika boleć: tak mi serce boli,
- mieszanie form bezprzyimkowych i przyimkowych: cóż zostaje dla człowieka 

(człowiekowi), zapytać u starszych (starszych), nic się od nich nie schowa (przed 
nimi).

Słownictwo:
- dobawić ‘dołożyć, dodać’, fest ‘święto, uroczystość’, gryka, otawa ‘trawa wy

rosła po pierwszym koszeniu’, rojst, wstydno, znać ‘wiedzieć’ (Kurzowa 1990/2007: 
269-283).

Północnokresowy dialekt kulturalny w powojennej Litwie zachował się nie tylko 
w najstarszym pokoleniu inteligencji polskiej. Do połowy lat 60. ubiegłego stule
cia można go było spotkać także w środowisku wiejskim na Wileńszczyźnie, gdzie 
pełnił funkcję interdialektu, tzn. języka wspólnego dla różnych grup narodowościo
wych. Wspomniany obszar, stanowiący etniczne pogranicze litewsko-białoruskie 
ze spolonizowaną ludnością autochtoniczną, cechowała zawsze Wielokulturowość 
i wielojęzyczność. Po wojnie mieszany charakter regionu jeszcze się pogłębił wsku
tek nowych zasiedleń Białorusinów, Ukraińców i Rosjan. W takiej sytuacji zaistniała 
konieczność wyboru jednego języka lub dialektu, który mógłby w równym stopniu 
obsługiwać przedstawicieli wszystkich grup narodowościowych.

Rola ta przypadła cieszącemu się największym prestiżem językowi polskiemu, 
oczywiście w wariancie miejscowym, regionalnym. Dawny dialekt północnokre
sowy, znany ogółowi z czasów przedwojennych, stał się więc interdialektem dla 
różnojęzycznych mieszkańców wsi na Wileńszczyźnie. Od połowy lat 60. z pozycji 
tej zaczął go wypierać język rosyjski, który pokolenie młodsze, już dwujęzyczne, 
polsko-rosyjskie, chętniej wybierało jako środek międzygrupowego porozumienia3.

3 Pełnienie przez polszczyznę funkcji interdialektu na Wileńszczyźnie stwierdza w ostatnich czasach 
Halina Karaś, nie podaję jednak, jakiej odmianie języka polskiego funkcja ta przysługuje (2007: 
217).
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Pewne zmiany w sytuacji Polaków i języka polskiego na Litwie nastąpiły po 
odzyskaniu przez państwo litewskie niepodległości w 1990 r. Fakt ten zaowocował 
przede wszystkim rozszerzeniem autonomii kulturalnej: pojawiły się nowe polskie 
tytuły prasowe, rozpoczęto retransmisję na Wileńszczyznę I programu TVP, któ
ry potem zastąpiono programem „Polonia”, w Wilnie powstała lokalna rozgłośnia 
radiowa Znad Wilii. W związku z powołaniem do życia różnych polskich organi
zacji polszczyzna wkroczyła do sfery oficjalnej, zaczęła być używana publicznie 
na różnych imprezach kulturalnych, seminariach i konferencjach naukowych. Nie 
powiodły się natomiast starania Polaków o nadanie jej rangi państwowej na terenach 
w większości zamieszkałych przez ludność polską.

W niepodległej Litwie status języka państwowego uzyskał język litewski, który 
eliminował z urzędów, szkół i życia publicznego pełniący uprzednio tę funkcję język 
rosyjski. Pociągnęło to za sobą konieczność opanowania języka litewskiego przez 
Polaków, gdyż tylko dobra znajomość tego języka umożliwiała im awans społeczny 
i karierę zawodową. W chwili obecnej, zdaniem I. Masojć, młodzież pochodząca 
z polskich rodzin i kończąca polskie szkoły odznacza się aktywną znajomością ję
zyka polskiego, rosyjskiego oraz litewskiego i w odróżnieniu od dwujęzycznego 
polsko-rosyjskiego pokolenia swoich rodziców i dziadków jest zdecydowanie trój- 
języczna (Masojć 2001: 28).

Bezpośredni kontakt języka polskiego i litewskiego, do jakiego doszło na Litwie 
w ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku, spowodował pojawienie się w tamtej
szej polszczyźnie pewnych, słabych jeszcze, wpływów litewskich. Przywoływana 
wielokrotnie 1. Masojć dostrzega je głównie na płaszczyźnie składniowej w posta
ci takich zjawisk, jak: szerszy zakres użycia przyczasownikowego bezokolicznika, 
np. proponujemy wysłuchać, zapraszają wypoczywać i leczyć się, zadaje przeczytać', 
prepozycyjny szyk przydawki gatunkującej, np. Akcyjno-Inwestycyjny Bank, Peda
gogiczny Uniwersytet, szesnasta średnia szkoła', powszechność konstrukcji z cza
sownikiem trzeba i grupą celownikową, np. rodzicom trzeba zastanowić się, nam 
trzeba podkreślić, bezrobotnym rejonu wileńskiego nie trzeba jeździć do Wilna (Ma
sojć 2001: 116, 138, 143). Zjawiska te mogąjednak mieć swe źródło również w sys
temie składniowym języka rosyjskiego, którego oddziaływanie na polszczyznę, do
konujące się za pośrednictwem lokalnych mass mediów, jest nadal ogromne.

Współcześnie język polski na Litwie znajduje się więc w bezpośrednim kontakcie 
z dwoma językami o największym zasięgu społecznym, tzn. litewskim i rosyjskim. 
Jako środek porozumiewania się ludności polskiej występuje w dwu zasadniczych 
odmianach: ogólnej, zbliżonej do języka ogólnopolskiego w Polsce etnicznej, oraz 
regionalnej, ciążącej ku północnokresowemu podłożu gwarowemu.

Zupełnie inaczej niż na Litwie przedstawiała się sytuacja Polaków po drugiej 
wojnie światowej na Białorusi. W związku z tym, że aż do lat 90. ubiegłego wie
ku nie mieli oni żadnych możliwości rozwoju ojczystej kultury i języka, pozostali 
na ogół ludnością chłopską, nie wytworzyli polskiego środowiska kulturalnego, nie 
powstała więc polska inteligencja i polskość jeszcze do niedawna wykazywała tam 
wyraźne tendencje regresywne. Język polski, znany czynnie tylko w najstarszym 
pokoleniu, używany był głównie w kontaktach zewnętrznych, jako język reprezen
tatywny. Z czasem z pozycji tej wyparł go jednak język rosyjski. Natomiast funk
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cję języka prymamego, domowego większości Polaków pełnił język „prosty”, czyli 
białoruski. O występowaniu pewnych okoliczności sprzyjających rozwojowi pol
szczyzny można mówić dopiero od końca lat 80. minionego stulecia, od momentu 
wprowadzenia do szkół nauki języka polskiego, utworzenia wydziału polonistyki na 
Uniwersytecie Grodzieńskim, pojawienia się polskiej prasy oraz polskich audycji 
w radiu i telewizji. Lata 90. przyniosły dalsze korzystne zmiany w sytuacji Pola
ków i polszczyzny. Na skutek nowych warunków politycznych, jakie powstały po 
rozpadzie ZSRR, możliwe stały się częstsze wyjazdy do Polski, dostęp do polskich 
środków przekazu, działalność polskiego Kościoła oraz polskich organizacji i sto
warzyszeń. Wszystko to pociągnęło za sobą ożywienie świadomości narodowej Po
laków oraz ich stosunku do języka, a także spowodowało włączenie się mniejszości 
polskiej w walkę o demokratyzację życia politycznego. Jednak mimo tych przemian 
Polacy na Białorusi wciąż nie mają zbyt wielu okazji do używania i doskonalenia 
polszczyzny, którą w miarę sprawnie posługuje się tylko niewielka grupa najstar
szych przedstawicieli inteligencji (ich język przechowuje wiele cech dawnego dia
lektu północnokresowego). W pokoleniu młodszym jedynie jednostki wykazują bie
głą znajomość języka polskiego, większość zaś polszczyzny nie zna, a zwłaszcza nie 
umie pisać po polsku.

Przedstawione fakty, świadczące o zaniku w znacznym stopniu języka polskiego 
na Białorusi oraz o upowszechnieniu się jego odmiany ogólnej na Litwie, potwier
dzają, naszym zdaniem, stanowisko tych badaczy, którzy uważają, że język żyjących 
tam dzisiaj Polaków nie jest kontynuacją północnokresowego dialektu kulturalne
go. Pewne elementy tego dialektu można bowiem odnaleźć tylko w mowie najstar
szego pokolenia wileńskiej i grodzieńskiej inteligencji. Natomiast podobne cechy, 
występujące w języku pokoleń młodszych, mają swe źródło nie w dialekcie, lecz 
w miejscowych gwarach, przedostając się z nich w postaci licznych interferencji. 
W rozważaniach powojennej sytuacji polszczyzny na Litwie i Białorusi dialekt pół
nocnokresowy okazuje się więc pojęciem historycznym, oznaczającym odmianę 
polskiego języka literackiego, używaną na kresach północno-wschodnich przez war
stwy wyższe, wykształcone do 1945 r. Odrębne zaś zjawisko stanowi polszczyzna 
współcześnie funkcjonująca na tych terenach, dla której najbardziej odpowiednie 
wydaje się określenie język polski na Litwie i na Białorusi.
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