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Sacrum czy narzędzie komunikacji? 
Dwujęzyczność na Białorusi w świetle dyskusji 

inteligencji rosyjsko- i białoruskojęzycznej

Pytanie o status języka postawione w tytule referatu jest we współczesnej Białorusi 
ważne i aktualne z kilku względów. W państwie dwujęzycznym, jakim jest Republika 
Białoruś, problem współistnienia języka białoruskiego i rosyjskiego wciąż pozostaje 
źródłem dyskusji, sporów i konfl iktów. Jest to kwestia tym bardziej istotna, że nie 
dotyczy jedynie sfery ideologicznej, nie rozgrywa się na poziomie abstrakcyjnych 
rozważań o projekcie narodowym, lecz przekłada się bezpośrednio na życie co-
dzienne mieszkańców Białorusi, całą sferę komunikacji językowej w kraju. Sacrum 
czy narzędzie komunikacji? – to pytanie oddaje pewien wachlarz możliwości, jak 
może być postrzegany język ojczysty i państwowy w państwie dwujęzycznym1. 
Rzeczywistość białoruska stawia przed nami o wiele więcej pytań – zarówno 
o samą defi nicję pojęć „języka ojczystego”, „języka państwowego”, jak i rolę języka 
w tworzeniu dyskursu politycznego i narodowego w XXI wieku. 

Podobnie jak w innych republikach Związku Radzieckiego, poważne zmiany 
sytuacji językowej na Białorusi zaczęły się w epoce pierestrojki. Pod koniec lat 
80. język białoruski w sposób masowy zaistniał w mediach, publikacjach, życiu 
społecznym i politycznym. Społeczne poparcie dla języka białoruskiego wiązało 
się z tym, że zaczął on funkcjonować jako symbol antykomunistyczny, znak de-
mokratycznych przemian, na które patrzono wówczas z nadzieją2. Podczas spisu 
powszechnego w 1989 roku język białoruski został uznany za ojczysty przez 66% 
mieszkańców Białorusi3, w konsekwencji 26 stycznia tegoż roku Rada Najwyższa 
BSRR przyjęła uchwałę „O językach w Białoruskiej SSR” ustanawiającą język bia-
łoruski językiem państwowym. 

1 Za inspirację do takiego sformułowania pytania postawionego w tytule artykułu posłużyły roz-
ważania Piotra Rudkouskiego w rozdziale Kwestia języka i konwencja genewska książki Powstawanie 
Białorusi: idem, Powstawanie Białorusi, tłum. J. Bernatowicz, Wrocław 2010, s. 109–114.

2 Е. Гапова, О политической экономии «национального языка» в Беларуси (Часть II), [na 
stronie internetowej: http://belintellectuals.eu/publications/114/, data odwiedzin: 18.05.2010].

3 M. Maszkiewicz, Białoruś. Zespół ukrytego paradoksu, Warszawa 2009, s. 32.
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Pomimo formalnego statusu języka białoruskiego jako języka ofi cjalnego na 
początku lat 90. język rosyjski w dalszym ciągu dominował w sferze publicznej, co 
sprawiało, że pełna realizacja postanowień ustawy była w tych warunkach niemożliwa4. 
Nie zmieniło się postrzeganie rosyjskiego w społeczeństwie – podobnie jak w czasach 
ZSRR funkcjonował on jako „język szerokich możliwości, edukacji, rozwoju zawo-
dowego i mobilności społecznej oraz uważany był za miarę wykształcenia i ogłady”5. 
Rok po dojściu do władzy Aleksandra Łukaszenki, w maju 1995 roku, odbyło się 
ogólnopaństwowe referendum, w którym padło pytanie o uznanie języka rosyjskiego 
za państwowy na równi z białoruskim. Pozytywnie odpowiedziało 83,3% biorących 
udział w głosowaniu. Wkrótce po wprowadzeniu w życie zmian i uzupełnień do ustawy 
„O językach w Republice Białoruś” stała się ona prawnie państwem dwujęzycznym. 

Aby scharakteryzować dwujęzyczność na Białorusi, trzeba przede wszystkim 
podkreślić, iż większość obywateli rozumie oba języki i może się nimi aktywnie 
posługiwać6. Dość powszechnym zjawiskiem jest używanie obu języków w jednym 
akcie komunikacyjnym7 – w mediach nierzadko prowadzone są rozmowy w obu 
językach (np. pytania zadawane są po białorusku, opowiedź udzielana po rosyj-
sku, rozmówcy w studiu telewizyjnym dyskutują między sobą w obu językach). 
W prasie również zamieszczane są obok siebie artykuły w obu językach, podobne 
współwystępowanie można obserwować w całej sferze informacyjnej, począwszy 
od oznakowania komunikacji miejskiej i ulic po reklamę i szyldy sklepowe. 

Warto również krótko scharakteryzować sfery użycia obydwu języków. 
Większość mieszkańców Białorusi preferuje przekazy medialne w języku rosyjskim8, 
przy czym przemawiają za tym takie czynniki, jak brak masowych atrakcyjnych 
tytułów prasowych w języku białoruskim. Nie zaistniał on również do tej pory 
w świecie gwiazd telewizyjnych i estradowych, a więc ogólnie w show-businessie, 
choć nie można mówić o zupełnym braku języka białoruskiego w kulturze popu-
larnej. Dominacja rosyjskiego w mediach ma więc przyczyny obiektywne: z 5 ka-
nałów telewizyjnych na Białorusi tylko jeden jest państwowy i tylko częściowo 
białoruskojęzyczny, pozostałe to telewizje rosyjskie – i to one są preferowane przez 
Białorusinów. Nieco inaczej wygląda sytuacja z radiem – I program radia państwo-
wego nadaje w języku białoruskim, choć niektóre audycje, zwłaszcza z udziałem 
zaproszonych gości, odbywają się w języku rosyjskim, przy czym, nierzadko podczas 
audycji na żywo i telefonów od słuchaczy można usłyszeć także język białoruski9.

4 Е. Гапова, О политической экономии....
5 Ibidem.
6 Ю.Б. Коряков, Языковая ситуация в Белоруссии и типология языковых ситуаций, Москва 

2002 [niepublikowana praca doktorska, na stronie internetowej: http://linguarium.iling-ran.ru/
ling_geo/belarus/belorus.pdf, data odwiedzin: 29.09.2010], s. 53.

7 Zob. Н.Б. Мечковская, Белорусский язык: Социолингвистические очерки, „Specimina 
Philologiae Slavica”, Band 138, München 2003, s. 41.

8 Ю.Б. Коряков, Языковая ситуация в Белоруссии..., с. 56.
9 Badania własne na podstawie monitorowania radia od października 2009 do maja 2010.
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Pozostałe kanały radiowe, oczywiście z niewielkimi wyjątkami, nadają głównie 
w języku rosyjskim. Spośród państwowych gazet codziennych tylko jedna („Звязда”) 
ukazuje się w pełni w języku białoruskim, część jest dwujęzyczna, większość w ję-
zyku rosyjskim. Duża część pozostałych tytułów prasowych, w tym prasa lokalna, 
ukazuje się w białoruskim i w obu językach10. 

Książki białoruskie zajmują trzecią część tytułów wydawanych corocznie na 
Białorusi. Dla porównania, w latach 80. ilość białoruskojęzycznych tytułów wynosiła 
ok. 26% (było to 16% ogólnego nakładu), w latach 1995–1998 roku ilość publikacji 
wzrosła do 30,3% wszystkich tytułów (co stanowiło ok. 36% nakładów), ale już 
w roku 1999 było to jedynie 10,6% tytułów i 8% nakładów11. Warto nadmienić, iż 
książki w języku białoruskim dofi nansowywane są przez państwo w 50%, nato-
miast literatura dla dzieci w 70–75%12, czasem nawet w 100%13. Zamówienia na 
takie wydania realizowane są w wydawnictwach państwowych. W tym kontekście 
warto wspomnieć o prężnych prywatnych ośrodkach wydawniczych publikujących 
literaturę białoruską – przede wszystkim serie wydawnicze niezależnych czasopism 
„Наша Ніва” i „Архэ”, Wydawnictwo Ihara Łohwinaua czy „Беларускі кнігазбор”. 

Obraz sfer użytkowania obu języków byłby niepełny bez wzmianki na temat 
systemu edukacji. Szkoła na Białorusi kształci głównie w języku rosyjskim, i to na 
wszystkich szczeblach, co jest zresztą o tyle uzasadnione, że w państwie nie istnieje 
ani jedna szkoła wyższa z językiem białoruskim jako jedynym wykładowym. Po 
białorusku prowadzone są w szkołach przedmioty: literatura i historia. Ponadto 
przy wyborze języka wiele zależy od nauczycieli, uwzględniana jest również wola 
rodziców. W sferze nauki, teatru i religii również występują podobne zjawiska – 
w nauce przeważa język rosyjski, zwłaszcza w dyscyplinach niehumanistycznych. 
Z 19 teatrów w kraju tylko 4 są wyłącznie białoruskojęzyczne. W życiu religijnym 
Białorusi sytuacja jest bardziej zróżnicowana. W Cerkwi prawosławnej oprócz trady-
cyjnego języka liturgii, cerkiewnosłowiańskiego, używany jest najbardziej zrozumiały 
dla wiernych język rosyjski. Jako pewien margines istnienia języka białoruskiego 
w Cerkwi można potraktować przekład liturgii w języku białoruskim i białorusko-
języczne prawosławne czasopisma i literaturę religijną14. W Kościele katolickim, do 
którego w 10-milionowym kraju należy ok. 1 mln 400 tys. wiernych, język białoruski 
jest językiem liturgii, na Grodzieńszczyźnie współistniejąc z językiem polskim.

W życiu politycznym na Białorusi dwujęzyczność rosyjsko-białoruska prze-
biega na linii władza – opozycja, choć w wypadku tej ostatniej wiele się w ostatnich 
latach zmieniło. W kręgach władzy język białoruski pojawia się rzadko i dotyczy 
właściwie tylko Ministerstwa Kultury. Natomiast już w końcu lat 90. przestał on 

10 Na podstawie analizy informacji zamieszczonych na stronie internetowej Państwowego Centrum 
Prasowego Republiki Białoruś, [http://www.bpc.by/Search/NewsDoc.asp, data odwiedzin: 19.05.2010].

11 Ю.Б. Коряков, Языковая ситуация в Белоруссии..., с. 58–59.
12 Ibidem.
13 Н.Б. Мечковская, Белорусский язык..., с. 129–130.
14 Ю.Б. Коряков, Языковая ситуация в Белоруссии..., s. 65–66.
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być jedynym językiem opozycji, pojawiło się nawet pojęcie „rosyjskojęzycznego 
białoruskiego nacjonalisty”15. Chociaż używanie podczas wystąpień politycznych 
języka białoruskiego jest nadal odbierane jednoznacznie jako znak rozpoznawczy 
przynależności do opozycji, białoruska opozycja mówi po rosyjsku16. Ukazuje się 
prasa opozycyjna w tym języku, w nim też odbywa się dyskurs polityczny. Podczas 
wyborów prezydenckich w 2006 roku jedynym z liczących się kontrkandydatów 
Łukaszenki był rosyjskojęzyczny Aleksandr Kazulin. Również główny kandydat sił 
opozycyjnych, Aleksander Milinkiewicz, podczas swojej kampanii zaprezentował 
się jako osoba dwujęzyczna, z czego zresztą musiał się tłumaczyć przed białorusko-
języcznymi słuchaczami radia Свабода17. Czasami opozycja posługuje się jedynie 
białoruskimi elementami – chodzi głownie o nagłówki i hasła na ulotkach (pozostała 
treść podana jest po rosyjsku) lub też sytuacje podczas wystąpień, kiedy mówcy 
posługują się językiem rosyjskim, aby zakończyć zawołaniem „Жыве Беларусь!”18. 

Na podstawie naszkicowanego pokrótce obrazu rzeczywistości językowej 
na Białorusi można stwierdzić, że mamy do czynienia z zachwianą równowagą. 
Komunikacyjna i publiczna sfera użytkowania języka białoruskiego jest węższa 
w stosunku do rosyjskiego. Stosunek państwa do białoruszczyzny jest ambiwa-
lentny – nie można bowiem zarzucić władzom blokowania wszelkich inicjatyw 
w tym języku. W sferze edukacji, kultury, nauki, polityki ma on swoje miejsce, 
funkcjonuje jako język państwowy. Dyskryminacja języka białoruskiego polega 
w swojej istocie na próbach jego dyskredytacji, mających na celu „zablokowanie 
komunikacji między białoruskojęzyczną inteligencją a społeczeństwem”19. 

Co ciekawe, spisy ludności na Białorusi pokazują, że większość społeczeń-
stwa uważa język białoruski za ojczysty – w 1999 roku było to 73,7% obywateli. 
Wskazuje to na odnoszenie się do języka białoruskiego bardziej jako do pewnej 
wartości narodowej, symbolu, niezwiązanego bezpośrednio z zachowaniami języ-
kowymi na co dzień20. Badacze dwujęzyczności na Białorusi przyznają, że funkcja 
symboliczna tego języka dominuje nad komunikacyjną:

Wypełnia on ważną funkcję symboliczną, kiedy człowiek wie, że jest Białorusinem, 
jego przodkowie żyli na Białorusi, on sam w pewnym stopniu (przynajmniej w zakresie 
rozumienia, biernie) włada językiem białoruskim, ale w realnym życiu może nim się 
właściwie nie posługiwać21.

15 Е. Гапова, О политической экономии...
16 Н.Б. Мечковская, Белорусский язык..., с. 137.
17 Чаму Аляксандар Мілінкевіч выступаў на тэлебачаньні па-расейску?, [na stronie inter-

netowej: http://www.svaboda.org/content/article/767141.html, data odwiedzin: 29.09.2010].
18 Н.Б. Мечковская, Белорусский язык..., с. 137.
19 A. Dyńko, Język ulicy i język Placu. Ewolucja stanu i statusu języka białoruskiego po 2000 roku, 

[w:] Nadzieje, złudzenia, perspektywy. Społeczeństwo białoruskie ‘2007, Warszawa–Mińsk 2007, s. 63. 
20 Zob. Ю.Б. Коряков, Языковая ситуация в Белоруссии..., с. 67 (tłum. moje – J.B.).
21 Ibidem.
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Według językoznawcy Niny Mieczkowskiej język białoruski zajmuje swoistą 
niszę funkcjonalną – jako symbol narodowy znajduje się w epicentrum białoruskiej 
idei narodowej22. W językowej rzeczywistości na Białorusi jego komunikacyjne 
przeznaczenie istnieje więc w ścisłym związku z rolą czynnika stanowiącego o od-
rębności narodu oraz funkcją estetyczną i metajęzykową23: „Dla jego obrońców 
język białoruski to nie tyle środek komunikacji ze światem, ile symbol godności 
narodowej i suwerenności, komponent atrybutyki państwowej”24.

Takie postawienie sprawy współgra z wypowiedziami białoruskich intelektua-
listów, którzy odczuwają ten właśnie ciężar funkcji symbolicznej podczas używania 
języka białoruskiego w życiu codziennym. Filozof i pisarz Walancin Akudowicz pisze: 

Za każdym razem, kiedy rozmawiamy po białorusku publicznie, uczestniczymy nie 
tylko w akcie porozumiewania się, ale zarazem w akcji społecznej albo happeningu ar-
tystycznym. [...] Świadome podtrzymywanie swojego języka to codziennie odgrywanie 
roli Białorusina w tragikomedii bez początku i końca. To życie i umieranie na scenie ze 
słowem ojczystym na ustach25. 

Symboliczny status języka narodowego jest oczywiście dziedzictwem pro-
cesu formowania nowoczesnej narodowości białoruskiej, który rozpoczął się na 
przełomie XIX i XX wieku, i – jak twierdzi większość badaczy problematyki bia-
łoruskiej – jeszcze się nie zakończył. Podobnie jak inne języki narodowe młodych 
narodów Europy Wschodniej, białoruski uległ mityzacji i sakralizacji już u zarania 
działalności ruchu narodowego. Kiedy w roku 1896 Franciszek Bohuszewicz pisał 
w przedmowie do tomiku wierszy Dudka białoruska słowa: „Nasz język jest dla 
nas święty, gdyż dany nam jest od Boga [...]. Nie porzucajcie języka naszego biało-
ruskiego, abyście nie umarli!”26, fundował zarazem mit założycielski narodu jako 
wspólnoty językowej. Pisząc: „Białoruś jest tam, gdzie żyje nasz język”27, utożsa-
miał terytorium kraju z zasięgiem języka. Dudka białoruska, niewielka książeczka 
z wierszami opublikowana w krakowskiej drukarni i nielegalnie kolportowana 
do Imperium Rosyjskiego, gdzie język białoruski był zakazany w druku, stała się 
jednocześnie tekstem programowym kształtującego się ruchu odrodzeniowego. 

Podniesienie języka ludu do godności języka narodowego, a co za tym idzie – 
wprowadzenie go do kultury i sztuki, administracji państwowej, kościołów i życia 
publicznego – zawsze było jedynym z najważniejszych postulatów ruchu narodo-
wego, łączącym się w sposób oczywisty z dążeniem do wolności politycznej. Tym 
samym, u podstaw procesu kształtowania się nowoczesnej białoruskiej narodowości 
znalazło się pojmowanie języka narodowego jako wartości etycznej i utożsamienie 

22 Н.Б. Мечковская, Белорусский язык..., с. 128 (tłum. moje – J.B.).
23 Zob. ibidem, s. 130. 
24 Ibidem.
25 W. Akudowicz, Dialogi z Bogiem, tłum. H. i J. Maksymiukowie, Wrocław 2008, s. 80.
26 F. Bohuszewicz [M. Buraczok], Dudka biełaruskaja, Kraków 1891.
27 Ibidem.
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narodu ze wspólnotą językową. Wskazuje to oczywiście na inspiracje XIX-wieczną 
fi lozofi ą niemiecką, a więc romantyczną koncepcją ducha narodu sformułowaną 
w myśli Johanna Gottfrieda Herdera, kontynuowanej przez Fichtego. Koncepcja 
narodu jako wspólnoty językowej miała swoje korzenie w Herderowskim kultu-
rowo-idealistycznym ujęciu narodu, w którym język był uważany za podstawowy 
przejaw ducha narodu, pierwiastek boski. 

Głęboka rusyfi kacja Białorusi, wynikająca z wielu przyczyn, nie tylko politycz-
nych, lecz przede wszystkim społecznych (jak już wcześniej wspomniałam, język 
rosyjski jest postrzegany na Białorusi jako język awansu społecznego), przyczyniła 
się do tego, że nie nastąpiło zjawisko typowe dla innych języków narodowych – 
funkcja komunikacyjna języka nie zaczęła dominować nad symboliczną. Tym 
samym, język białoruski stał się archipelagiem idei narodowej i cechą różnicującą, 
znakiem inności Białorusinów – świadectwem, że stanowią oni odrębny naród. 
Białoruskojęzyczny postmodernista białoruski, Walancin Akudowicz, stwierdza 
(paradoksalnie, jak na postmodernistę), że tym, co stanowi miejsce spotkania 
Białorusinów i decyduje o trwaniu narodu, jest białoruski tekst: „poprzez pisa-
nie i czytanie uczestniczymy w sakralnym misterium, którego głównym celem 
jest powiększanie ciała astralnego narodu”28. Ten misteryjny wymiar, dominacja 
funkcji symbolicznej, sprawia, że nawet literatura w tym języku „jest czymś więcej 
niż literaturą, a książka czymś więcej niż książką”29. Akudowicz pojmuje język 
w sposób zbliżony do hipotezy Sapira i Whorfa o determinującym wpływie języka 
na mentalność i sposób myślenia. Filozof, wykształcony w Moskwie i przez długi 
czas tworzący w języku rosyjskim, po przejściu w latach 80. na język białoruski 
tak oceniał swoje rosyjskie opowiadania z młodości:

na ogół miały one wszystko, czego utwór literacki potrzebuje, ale teraz już wiedziałem, 
że są jak dykta – sztucznie sklejone, szorstkie i płaskie. [...] Były napisane w języku, który 
przyswoiła moja głowa, ale którego nie było w mojej podświadomości. [...] Można w nim 
tylko nadawać nazwy, ale nie można nazwać samego siebie. W obcym języku twoje imię 
nie istnieje30.

Na Białorusi mamy jednak do czynienia także z zupełnie inną fi lozofi ą języka, 
traktującą go jako narzędzie komunikacji, a więc wyznającą zasadę, iż „ostatecz-
nie nie ma żadnej różnicy, w jakim języku się rozmawia. Nie jest ważna forma, 
lecz treść”31. Jak pisze Piotr Rudkouski w swojej książce Powstawanie Białorusi, 
linia podziału na zwolenników fi lozofi i sacrum i komunikacji wcale nie przebiega 
dychotomicznie, lecz dzieli obie grupy. Dla intelektualistów o profi lu liberalno-
-demokratycznym wybór języka nie ma większego znaczenia, narodowość jest dla 
nich bowiem tożsama ze społecznością obywatelską.

28 W. Akudowicz, Dialogi z Bogiem..., s. 140.
29 Ibidem, s. 139.
30 Ibidem, s. 14.
31 P. Rudkouski, Powstawanie Białorusi..., s. 110.
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Kontekstem dla tego światopoglądu jest koncepcja narodu jako obywatelstwa, 
która zrodziła się w końcu XVIII wieku – wszak to obywatelskie prawo do samosta-
nowienia stało u podstaw rewolucji francuskiej, która postulowała istnienie narodu 
francuskiego. Utożsamienie obywatelstwa z narodowością w tym samym czasie 
zaowocowało powstaniem narodu amerykańskiego. Istotę koncepcji obywatelskiej 
w realiach współczesnej Białorusi trafnie wyraził Grigorij Minienkow na stronach 
rosyjskojęzycznego portalu białoruskich intelektualistów „Наше Мнение”: 

Nie odnoszę siebie ani do osób „rosyjskojęzycznych, ani do „białoruskojęzycznych”, ani 
do „świadomych” czy do „nieświadomych” [...]. Jestem przede wszystkim obywatelem 
swojego kraju, Białorusi [...]. Zawsze czułem się właśnie Białorusinem. [...] Owszem, 
myślę i piszę w języku rosyjskim, ale czynię to jako Białorusin, to znaczy jako obywatel 
swojego kraju, którego problemy nie są mi obojętne32.

Rosyjskojęzycznych intelektualistów białoruskich jako pewien fenomen 
społeczny można scharakteryzować za Piotrem Rudkouskim, który podkreśla, 
że bliskie są im pojęcia multilingwizmu, multikulturalizmu, kosmopolityzmu, 
a w swoim stosunku do problemu językowego na Białorusi lubią powoływać się 
na przykład Austrii, Irlandii lub wielojęzycznej Szwajcarii33. Zgodnie z ideą epoki 
postnarodowej, cytowany wcześniej Grigorij Minienkow przyszłość Białorusi 
uzależnia od tego, czy narodzi się dyskurs pozwalający „mówić o Białorusi w ję-
zyku współczesnych nauk społecznych, włączając postkolonializm, globalizm, 
studia genderowe i inne”. Wiadomo, że w tej koncepcji użycie konkretnego języka 
narodowego jest kwestią drugorzędną. Z drugiej jednak strony, rosyjskojęzyczna 
Olga Szparaga, fi lozof, związana z Europejskim Uniwersytetem Humanistycznym 
w Wilnie i czasopismem „Topos”, stwierdza, że wykluczenie języka białoruskiego 
z projektu społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi byłoby błędem. W sytuacji 
napięcia między pojęciem języka jako sacrum i narzędzia komunikacji w tak spe-
cyfi cznie dwujęzycznym państwie jak Białoruś, Szparaga proponuje następujące 
rozwiązanie: „chodzi o konieczność poszerzenia wspólnoty języka białoruskiego, 
która gruntowałaby się na zasadzie wzajemnego oddziaływania jej uczestników 
z uczestnikami wspólnot rosyjskojęzycznych (...). Ten ruch powinien działać w obie 
strony”. Białoruskojęzyczny redaktor czołowej gazety opozycyjnej „Наша Ніва”, 
Andrej Dyńko, odpowiada na tę propozycję, wzywając do tego, by kroczyć „ramię 
w ramię”, a nie obok siebie, co w istocie oznacza komunikację w języku wspólnych 
wartości. Zadaje również ciekawe pytanie „Czy tekst w języku rosyjskim może być 
podstawą dyskursu narodowego?”. To pytanie można zostawić otwarte. Jednak gdy-
by postawić je inaczej i zapytać, czy w języku rosyjskim może powstawać dyskurs 
narodowy we współczesnej Białorusi – wydaje się, że opowiedź byłaby pozytywna. 

32 Г. Миненков, Заметки о языке, знании пути и прочем, [na stronie internetowej: http://old.
belintellectuals.eu/discussions/?id=59, data odwiedzin: 29.09.2010], tłumaczenie własne.

33 Ibidem, s. 85. Zob. też: A. Dyńko, Język ulicy i język Placu..., s. 62–63.
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Сакрум или орудие коммуникации? Двуязычие на Белоруссии
на фоне дискуссии русско- и белорусскоязычной интеллигенции

Резюме

Длительная и интенсивная русификация Белоруссии привела к тому, что боль-
шинство населения пользуется русским языком; однако большинство белорусов 
понимает два языка, а значительные группы носителей активно пользуются обо-
ими языками. Двуязычие в Белоруссии носит массовый характер. Соотношение 
двух основных языков страны – русского и белорусского зависит прежде всего от 
языковой политики государства, которая в условиях белорусского политического 
строя влияет на язык СМИ, культуры, литературных изданий, государственных 
учреждений. Автор приходит к выводу, что в современной Белоруссии симво-
лическое значение белорусского языка играет большую роль, чем коммуника-
тивное. В результате национальный язык является самостоятельной сущностью, 
не связанной непосредственно с языковым поведением человека. Это имеет 
значение для сознания белорусской интеллигенции, как белорусскоязычной, так 
и русскоязычной. Первые часто чувствуют себя жителями „архипелага Беларусь”, 
который регулярно сокращается. Для части из них язык является высшей нрав-
ственной ценностью, они уверены в невозможности осуществления белорусской 
национальной идеи на русском языке. Русскоязычная интеллигенция определяет 
себя прежде всего как граждане своей страны, которые хоть думают и пишут на 
русском языке, но чувствуют себя белорусами. В белорусском интелектуальном 
пространстве существует и развивается национальный дискурс на русском 
языке. Стремление к поддержке белоруского языка в обществе занимает в нём 
важное место.




