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POLSKIE SPOJRZENIE NA ODMIANY I STYLE JĘZYKA 
BIAŁORUSKIEGO

Poniższy artykuł będzie poświęcony refleksji nad znaczeniem i wzajemnymi 
relacjami poszczególnych odmian współczesnego języka białoruskiego. 
Główna część zostanie poprzedzona wstępem teoretycznym, dotyczącym 

języka polskiego. Polskie językoznawstwo zaczęło bowiem zajmować się wskazaną 
problematyką o wiele wcześniej niż językoznawstwo białoruskie. Przełożenie 
osiągnięć polskich językoznawców na grunt języka białoruskiego z pewnością 
wzbogaci dorobek białoruskiej nauki oraz może okazać się bardzo ciekawe i 
nowatorskie. 

Wzajemne relacje poszczególnych odmian języka, zależą w dużym stopniu od 
przyjętej definicji najbardziej podstawowych terminów, a te w polskim języko-
znawstwie przez lata były rozumiane są bardzo różnorodne. Jerzy Bartmiński w 
pracy «Odmiany a style języka» zauważa, że «obok terminu “język” używanego 
w rozmaity sposób, pojawia się co najmniej pięć terminów bliskoznacznych na-
zywających ogólnie wynik wewnętrznej dyferencjacji języka: wariant, odmiana, 
styl, typ i wersja języka, a także terminy pochodne od nich: odmianka, podstyl, 
podtyp» [1, s. 53]. Zdaniem J. Bartmińskiego doprowadziło to wręcz do chaosu 
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terminologicznego. Aby przełożyć więc dorobek polskiego językoznawstwa na 
grunt języka białoruskiego, należy więc na początku przyjrzeć się jak ewoluowały 
definicje poszczególnych terminów w pracach kolejnych polskich językoznawców, 
a następnie uporządkować wszystkie pojęcia. 

Powyższą analizę warto rozpocząć od poglądów Zenona Klemiensiewicza. 
Podstawowym terminem w jego pracach jest język ogólny, czyli język zrozumiały 
dla każdego członka narodu bez względu na wiek, płeć czy wykształcenie. Język 
ten dzielił się na trzy podgrupy: język potoczny, literacki i gwary [4, s. 186]. Język 
potoczny to język codziennej komunikacji, język literacki jest wzorcową formą 
języka, używaną przede wszystkim w literaturze, a gwary to regionalne odmiany 
języka polskiego. Te trzy osobne u Zenona Klemiensiewicza języki są elementami 
składowymi języka ogólnego. Każdy z tych języków może się dzielić na kolejne 
osobne odmiany językowe i style. 

Polemikę z Zenonem Klemiensiewiczem podejmuje Karol Dejna w artykule 
«Ile mamy języków polskich?». Autor, na pytanie zawarte w tytule odpowiada 
wprost: jest tylko jeden język polski . Należy jednak zaznaczyć, że autor ma na 
myśli język rozumiany zgodnie z definicją stworzoną przez Ferdinanda de Saussure 
jako system znaków (la langue), który jest istotną częścią składową mowy (la lan-
gage), realizującą się w toku ogromnej ilości jednostkowych aktów mówienia (la 
parole). Poszczególne akty mówienia (lub wypowiedzi bowiem autorka polskiego 
przekładu najczęściej tak tłumaczy używany w oryginale termin parole) są więc 
realizacją języka w konkretnym tekście. Sam system jako zbiór zasad jest jednak 
jeden. Błędem jest więc nazywanie każdego pełniącego osobną funkcję społeczną 
systemu znaku odrębnym językiem. Zdaniem K. Dejny nie uprawnione jest więc 
używanie terminów takich jak: język potoczny i język literacki, a tym bardziej 
bezzasadne jest tworzenie takich wyrażeń jak: język mody, sportu czy Internetu, 
chociaż można się z nimi spotkać nie tylko w rozmowach potocznych, ale i w 
naukowych pracach z zakresu językoznawstwa [2, s. 36]. 

Jak zauważa K. Dejna w związku z postępem cywilizacyjnym, rozwojem 
nauki, stosunków ustrojowych oraz gospodarczych, upowszechnieniem kultury 
i oświaty, uprzemysłowieniem kraju i wielu innymi czynnikami ewolucji społe-
czeństwa zmienia się i powiększa zasób słownictwa w mowie danego narodu czy 
poszczególnych jego warstw, ale to wszystko wcale nie znaczy, że tym samym 
równie prędko i intensywnie zmienia się język (system) tej mowy. Terminologia 
związana z konkretną dziedziną, neologizmy, i zapożyczenia wzbogacają więc 
mowę ale nie zmieniają języka [2, s. 37]. Szczególnie, że wcześniej wspomniany 
język sportu od języka mody różniłby się wyłącznie w warstwie leksykalnej. Nie 
ma więc języka mody, jest terminologia związana z modą i wyrażenia typowe 
dla danej sfery używania języka. Z resztą o modzie także można mówić w różny 
sposób, używając profesjonalnej terminologii lub słów potocznych. Ten sam ko-
munika można przekazać używając leksem z różnego rejestru stylistycznego. Nie 
oznacza jednak to używania dwóch innych języków ponieważ zasady i normy, a 
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nawet znaczenie dwóch wypowiedzi, może być jednakowe, zmienia się jedynie 
dobór środków potrzebnych do realizacji danego aktu mowy. 

Bezzasadne jest także wyodrębnianie języka jednostki. Analiza np. języka Wy-
spiańskiego jest sprzeczna z podstawową tezą językoznawstwa o społecznym, a nie 
indywidualnym charakterze języka. Podsumowując, język to system o charakterze 
społecznym, nie może więc być dwóch języków polskich. Na terenie Rzeczpospo-
litej można więc wydzielić jedynie język polski i funkcjonujących obok niego pięć 
gwar. Sam język można sklasyfikować ze względu na odmiany stylowe (potoczna, 
naukowa, urzędowa itd.). Ponadto, użytkownicy języka mogą korzystać z różnego 
zasobu słownictwa (powszechnego lub specjalistycznego). Poza tym można jeszcze 
wydzielić dwie techniki realizacji języka (pisana, mówiona) [2, s. 38].

K. Dejna, tak samo jak Z. Klemiensiewicz, zwraca uwagę na powszechne 
mylenie terminów język i styl [2, s. 35]. Z. Klemiensiewicz zauważa, że chociaż 
pojęcie języka i stylu powinno być traktowane jako dwie osobne kategorie, to w 
praktyce nieraz nazywa się odmiany językowe stylem, np. wymiennie używa się 
terminu język urzędowy i styl urzędowy. Zdaniem Z. Klemiensiewicza można 
mówić się wyłącznie o urzędowej odmianie języka, artystycznej odmianie języka 
itd., jednocześnie Z. Klemiensiewicz pisze jednak o języku potocznym i literackim. 
Karol Dejna, klasyfikując jedynie styl potocznym, oficjalny i literacki, nie zgadza 
się z tezą Klemensiewicza, że język ogólny dzieli się na kolejny język potoczny lub 
literacki. Jest to uzasadnione tym, że jak już zostało wcześniej omówione, język 
ogólnopolski (la langue) jest jeden i jest on istotną częścią składową mowy (la 
langage), która realizuje się w toku ogromnej ilości jednostkowych aktów mówie-
nia (la parole). Poszczególne akty mówienia to realizacja języka w konkretnym 
tekście. Jednostkowe procesy stylowego formowania tekstu odbywają się więc 
na płaszczyźnie la parole, a nie la langue i dlatego są one odmianami mówienia, 
a nie odmianami języka. 

Kolejny polski językoznawca, Tomasz Milewski, zgadzał się w tej kwestii z 
Karolem Dejną. Podobnie jak on dzielił język wyłącznie na polski język literacki i 
gwary. W obrębie języka polskiego funkcjonują osobne style (artystyczny, potoczny, 
oficjalny), ponadto z zasobów języka literackiego można wydzielić słownictwo 
specjalistyczne [8, s.408]. Warto zauważyć że Tomasz Milewski i Karol Dejna 
używają innych terminów, pierwszy pisze o języku literackim, drugi po prostu o 
języku polskim, ale uzasadnionym będzie założenie, ze obaj językoznawcy mają na 
myśli podobny przedmiot rozważań, tylko inaczej go nazywają bowiem funkcjonują 
w innej rzeczywistości, w innym czasie. Język literacki u Tomasza Milewskiego 
to nie jest odmiana języka polskiego wykorzystywana wyłącznie w literaturze, 
lecz język powszechnie zrozumiały na terytorium całego kraju, wzorcowa forma 
danego języka. Definicja ta jest więc zbliżona do sposobu rozumienia terminu język 
polski w pracach Karola Dejny. 

Podobnie jak u Antoniego Furdala, kolejnego polskiego językoznawcy, który w 
swoich pracach oprócz języka literackiego (jednocześnie często nazywanego przez 
autora językiem ogólnym) wyodrębnił także język ludowy i miejski, które różnią 
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się między sobą cechami fonetycznymi, fleksyjnymi a także w pewnym zakresie 
składniowymi. Poziom niżej autor dzielił języki kolejno na potoczne, artystyczne 
i zawodowe (do tej grupy zaliczały się przede wszystkim języki naukowe) i ze 
względu na inny tym klasyfikacji na język pisany i mówiony [3, s.181–182].

Teresa Skubalanka dokonuje podziału języka na trzy podgrupy stylowe: 
nieogólnopolski styl mówiony (gwary, dialekty, styl folkloru), ogólnopolski styl 
mówiony (potoczny i retoryczny) i ogólnopolski styl pisany (artystyczny, naukowy, 
urzędowy i inny). Ponadto, polszczyzna ma dwie odmiany determinowane przez 
funkcję substancjalną: prymarną wersje ustną i sekundarną postać pisaną [7, s. 261].

Walery Pisarek dokonuje jeszcze innej klasyfikacji języka. Dzieli on język naro-
dowy na język ogólny i językowe odmiany: terytorialne, zawodowe, środowiskowe. 
Ponadto język ogólny można podzielić na odmianę mówioną i pisaną, te z kolei 
na staranną i niestaranną. Co istotne Walery Pisarek konkretne realizacje odmian, 
w zależności od funkcji jaka realizują, nazywa różnymi stylami funkcjonalnymi. 
Na tej podstawie autor wydziela styl informacyjno-naukowy, artystyczny itd. [6, 
s. 407–408]. Bożena Witosz również definiuje styl funkcjonalny jako funkcjonalną 
odmianę języka i na tej podstawie wydziela styl potoczny, naukowy, kancelaryjno-
-prawny, artystyczny, religijny. Nieco obok tego podziału badaczka klasyfikuje 
także inne odmiany języka: odmianę mówioną i pisaną, które mogą wystąpić w 
wariancie starannym lub swobodnym [10, s. 193]. 

Termin odmian funkcjonalnych pojawia się także w pracach Aleksandra Wilko-
nia, który dokonuje podziału języka polskiego na język ogólny i gwary, na drugim 
poziomie na język pisany i mówiony, a na trzecim poziomie swojej typologii autor 
wydziela poszczególne odmiany funkcjonalne, które nazywa także odpowiednimi 
stylami. Zgodnie z przedstawionym założeniem język ogólny można podzielić na 
odmianę artystyczną, naukową, oficjalną, kulturalną, potoczną, a język gwarowy 
na odmianę potoczną i odmianę charakterystyczną dla utworów folklorystycznych 
[9, s. 57]. 

Język ogólny w założeniu prezentowanym przez Aleksandra Wilkonia to typ 
języka, który dziś jest używany przez wszystkich użytkowników języka polskiego. 
Wcześniej funkcjonował on w ograniczonych kręgach społecznych, był on używa-
ny przede wszystkim przez warstwy inteligenckie, ziemiańskie i mieszczańskie, 
w związku z czym często język ten był określany jako typ języka kulturalnego, a 
wzorcem dla niego był język literatury pięknej, retoryki i piśmiennictwa naukowe-
go. Stąd też zrodził się termin język literacki, którym określano wzorcową formę 
języka polskiego. Terminu tego używa się do dziś, chociaż nie przystaje on do 
typu polszczyzny którą opisuje. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze: 
polszczyzna ogólna ma już niewiele wspólnego z językiem literatury. Literackie 
teksty pisane używają zdecydowanie odmiany języka specyficznej wyłącznie dla 
tej sfery funkcjonowania. Po drugie, język literatury uległ daleko idącym przeobra-
żeniom, że w wielu przypadkach przestał już być wzorcem poprawnej polszczyzny 
[9, s. 27]. W związku z tym lepiej zastąpić termin język literackim terminem język 
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ogólny, oraz mówić wyłącznie o stylu artystycznych charakterystycznym dla dzieł 
współczesnej literatury. 

Termin język ogólny wydaje się być tym zasadniejszy, że dzisiejsza polszczyzna 
na terenie całej Polski ma naprawdę powszechny zasięg i charakter, w tym zna-
czeniu, że mogą się nią posługiwać wszystkie warstwy społeczne we wszystkich 
regionach. Ten ogólny typ polszczyzny jest powszechnie zrozumiały dla każdego 
użytkownika języka polskiego i funkcjonuje na terenie całego kraju. 

Obok typu ogólnego według Aleksandra Wilkonia funkcjonują typy nieogólne, 
czyli gwary wiejskie i miejskie, które nie są zrozumiałe na terenie całej Polski i 
których używanie jest ograniczone przestrzennie. Język ogólny w zestawieniu 
z gwarami charakteryzuje się większym zróżnicowaniem socjolektalnym, styli-
stycznym i genologicznym, szerokim uzusem niedefiniowanym przez czynniki 
geospołeczne, dużą ekspansywnością, znacznym stopniem kodyfikacji, bogactwem 
form językowych i leksykalnych oraz szeroką odmiennością w zakresie środków 
i form przekazu [9, s. 28]. Dla współczesnej polszczyzny charakterystyczne jest 
jednak to, że użytkownicy gwar rozumieją język ogólny, gwary jednak często nie 
są powszechnie zrozumiałe na terenie w którym nie występują i ich używanie 
stopniowo jest ograniczane.

Powyższa skrótowa analiza omawianego zagadnienia potwierdza dużą różno-
rodność w dorobku polskich językoznawców. Terminy i wzajemne relacje miedzy 
poszczególnymi pojęciami, rzeczywiście różnią się w zależności od tego, który 
językoznawca się nimi zajmuje. Z przedstawionego materiału nie wyłania się jednak 
chaos. Widać w nim raczej stopniową ewolucję definicji języka, stylu i odmiany. 
Wydaje się, że A. Wilkoń w zaprezentował najpełniejszą klasyfikacje poszczegól-
nych odmian języka polskiego i to ta praca wydaje się kluczowa i najlepsza do 
przełożenia na warunki białoruskie. Klasyfikacja A. Wilkonia powstała jednak w 
odniesieniu i w oparciu o dorobek innych polskich językoznawców, dlatego też 
nie można było ich pominąć w niniejszym artykule. 

W białoruskim językoznawstwie język dzieli się przede wszystkim na język 
literacki i gwary, które uznaje się za terytorialne odmiany języka. Jednocześnie 
podkreśla się jednak, że język literacki ukształtował się w oparciu o gwary i jest 
on wzorową formą języka. 

To ostatnie założenie sugeruje niejako poprawność jako immanentną cechę 
języka literackiego i tym samym dyskwalifikuje wszystkie zjawiska językowe, 
które nie kwalifikują się jako wzorowe użycie języka białoruskiego. Wynika to 
prawdopodobnie z historii rozwoju języka białoruskiego. Pierwotnie, w wersji 
ustnej funkcjonował on głównie w odmianie gwarowej. Gwara służyła Białoru-
sinom do zaspokajania codziennych potrzeb komunikacyjnych. Język literacki 
funkcjonował przede wszystkim w wersji pisanej, w literaturze i publicystyce. Nie 
był on szeroko wykorzystywany w wersji ustnej, dlatego też używanie terminu 
«literacki» było jak najbardziej uzasadnione. 

Jak już wcześniej zostało to opisane, podobnie wyglądało użycie analogiczne-
go terminu na gruncie języka polskiego, jednak m.in. w pracach wspomnianego 
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A. Wilkonia praktyka ta została zakwestionowana. Wydaje się, że stanowisko 
A. Wilkonia postulujące zastąpienie terminu język literacki, terminem język 
ogólny oraz mówienie wyłącznie o stylu artystycznym charakterystycznym dla 
dzieł współczesnej literatury, który jest jedną z wielu odmian stylowych języka 
ogólnego, jest najbardziej uzasadnione i prawdziwe oraz powinno się je przełożyć 
na warunki białoruskie. Współcześnie stale zmniejsza się liczba osób na co dzień 
posługujących się gwarami, język białoruski funkcjonuje we wszystkich sferach 
komunikacyjnych i można w nim zaspokoić każdą potrzebę komunikacyjną, w 
tym także tę najprostszą, jaką jest codzienna komunikacja. Język białoruski nie jest 
też zarezerwowany wyłącznie dla jakiejś grupy społecznej, można więc mówić o 
jego powszechnych charakterze. W codziennej komunikacji nigdy nie funkcjonuje 
jednak wzorowa forma języka białoruskiego, w prywatnych rozmowach najczęściej 
dominuje potoczny styl wypowiedzi. Dlatego też o wiele lepiej, odnosząc się do 
języka białoruskiego także stosować termin język ogólny.

Zastąpienie terminu język literacki terminem język ogólny pozwala także na 
szerszą klasyfikację wszystkich zjawisk językowych współczesnej białoruszczyzny 
i pełniejszą klasyfikację wszystkich odmian stylowych. W tradycyjnym ujęciu style 
języka literackiego są mocno osadzone w tradycji pisemnej i charakteryzują się dużą 
poprawnością i znacznym stopniem skodyfikowania. Białoruskie językoznawstwo 
klasyfikuje właściwie wyłącznie style, które funkcjonują zarówno w wariancie 
pisemnym, jak i ustnym i są to kolejno style: naukowy, oficjalno-urzędowy, pu-
blicystyczny, artystyczny i potoczny [m.in. 11 i 12]. Analizie poddana jest jednak 
przede wszytki wersja pisemna wymienionych stylów, a specyfika wariantów 
mówionych białoruszczyzny jest często pomijana w literaturze przedmiotu. Jest to 
duże zaniedbanie, ponieważ każda z odmian stylowych różni się w zależności od 
ustnego lub pisemnego sposobu realizacji. Ten sam referat, uprzednio przygotowa-
ny na piśmie, na głos zostanie przedstawiony w nieco zmienionej formie. Będzie 
się ponadto charakteryzował dodatkowymi środkami stylistycznymi, takimi jak 
zmiana tempa i głośności wypowiedzi, powtórzeniami (zamierzonymi lub nie), 
pauzami w odpowiednich miejscach itd. Każda odmiana ustna ma własne środki 
stylistyczne, częściowo niedostępne dla pisemnej realizacji danego komunikatu 
i odwrotnie, w komunikacie ustnym nie jesteśmy w stanie przekazać niektórych 
łatwych do zapisania treści. Dlatego też należy osobno rozpatrywać każdy sposób 
realizacji poszczególnych odmian stylistycznych. 

Ponadto, konsekwentne stosowanie terminu język literacki w stosunku do 
języka białoruskiego wręcz negatywnie odbija się na statusie języka w społeczeń-
stwie. Termin ten zakłada jednak wzorowość, której w codziennej komunikacji 
raczej brakuje. Stąd też zapewne wzięło się nieuzasadnione, a jednak często 
powtarzane stanowisko, że język białoruski nie uformował do tej pory własnego 
stylu potocznego, że funkcjonuje on jedynie w wersji literackiej, którą posługuje 
się inteligencja i tzw. trasiance, którą posługują się osoby mniej wykształcone. 
Sytuacja ta jest jednak nierealna, bowiem osoby białoruskojęzyczne, które na co 
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dzień używają języka białoruskiego, muszą posługiwać się w codziennej komu-
nikacji stylem potocznym. Nikt, nawet inteligencja, nie mówi tak, jak pisane są 
książki. Odmawianie językowi białoruskiemu umiejętności sformułowania stylu 
potocznego bierze się prawdopodobnie z błędnego rozumienia samego terminu 
stylu potocznego, który jest kojarzony przede wszystkim z brakiem poprawności, 
kolokwializmami, wyrażeniami slangowymi, a nawet wulgarnością. Jednak nie w 
tym tkwi istota stylu potocznego. Sednem stylu potocznego, jak i każdego innego 
stylu funkcjonalnego, jest sfera, w której jest wykorzystywany. Antoni Furdal 
w pracy «Językoznawstwo otwarte» definiuje styl potoczny przede wszystkim 
jako styl o najbardziej uniwersalnym charakterze, którym posługujemy się na co 
dzień [3, s. 186–187] jest więc to podstawowy instrument, w którym zaspokajana 
jest większość potrzeb komunikacyjnych. W związku z tym osoby wykształcone, 
które na co dzień posługują się językiem białoruskim nie mówią z pewnością 
językiem lub stylem literackim, lecz prawdopodobnie posługują się kulturalną 
formą stylu potocznego [5, s. 259], osoby mniej wykształcone mogą posługiwać 
się stylem potocznym charakteryzującym się większą liczbą kolokwializmów, 
ponieważ sam styl potoczny także obejmuje bardzo szerokie spektrum zjawisk 
językowych. Niemniej, oznacza to, że język białoruski wykształcił również osobną 
potoczną odmianę stylową, którą nosiciele języka powszechnie posługują się w 
życiu codziennym.

Ze względu na tę powszechność stylu potocznego niektórzy językoznawcy, 
m.in. Jerzy Bartmiński, uważają go za centrum każdego języka, styl podstawowy 
lub nawet nadrzędny, będący bazą dla derywacji innych stylów [1, s. 55], które 
mogą funkcjonować wyłącznie na jego tle. Z pewnością szerokie spektrum zjawisk 
językowych, które obejmuje sty potoczny, charakteryzuje się ogromną różnorod-
nością. Cechą immanentną dla wszystkich pozostałych stylów, poza potocznym, 
jest założenie, że dany styl funkcjonuje w sferze publicznej, co w różnym stopniu 
wpływa na ostateczny kształt wypowiedzi lub tekstu. Styl tekstów i wypowiedzi 
prezentowanych publicznie cechuje się zdecydowanie większa starannością, kul-
turalnością i oficjalnością niż styl wypowiedzi prywatnych. Jednak, nie oznacza 
to, że styl potoczny jest zupełnie pozbawiony wymienionych cech. Stopień sta-
ranności i oficjalność w stylu potocznym jest uwarunkowany przede wszystkim 
stopniem zażyłości rozmówców. Rozmowy z przyjaciółmi i najbliższą rodziną 
charakteryzują się mniejszym stopniem staranności, niż rozmowy z nieznajo-
mymi. Codzienna konwersacja o pogodzie w windzie z szefem i kolegą z pracy, 
chociaż dotyczy tego samego tematu i należy ją zakwalifikować jak styl potoczny, 
będzie zdecydowanie różnić się w formie, stopniu staranności i wyborze środków 
stylistycznych w zależności od interlokutora Styl potoczny jest wykorzystywany 
najczęściej ze wszystkich stylów funkcjonalnych, w bardzo różnorodnych sytu-
acjach komunikacyjnych, jest więc bardzo zróżnicowany, również pod względem 
formy, pozostaje jednak stylem potocznym.
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Wewnętrzna dyferencjacja pozostałych stylów, pod tym względem, jest zde-
cydowanie mniejsza. Ponieważ funkcjonują one z założenia w sferze publicznej, 
z zasady więc, charakterystyczne jest dla nich zachowanie większej staranności, 
kulturalności i oficjalności. Jednakże, wszystkie style funkcjonalne charakteryzują 
się dużą dyferencjacja wewnętrzną w zależności od sytuacji komunikacyjnej i formy 
gatunkowej, w której są wykorzystywane. Dzisiejsze gatunki stylu artystycznego 
to zarówno dzieła literackie, poetyckie i dramaty, które poruszają bardzo szeroką 
tematykę i wykorzystują bardzo różnorodne środki stylistyczne. Styl publicystyczny 
to zarówno materiały o charakterze propagandowo-agitacyjnym, jak i materiały 
informacyjne; inna jest więc nie tylko forma, ale i cel poszczególnych odmian 
omawianego stylu. Styl naukowy można podzielić głownie na teksty stricte nauko-
we, dydaktyczne i popularno-naukowe. Każda z odmian poszczególnych stylów 
funkcjonalnych różni się od innych odmian tego stylu ze względu na inny aspekt, 
cechę, nie wyklucza to jednak jej przynależności do danego stylu. Zagłębiając się 
w wewnętrzny podział stylów funkcjonalnych na kolejnych poziomach, granice 
między zjawiskami językowymi stają się coraz mniej wyraźne, zaczynają się 
wzajemnie przenikać, aż w końcu stopniowo zacierać. Dokładna charakterystyka 
poszczególnych stylów funkcjonalnych współczesnego języka białoruskiego 
powinna być tematem osobnego artykułu. Poniższy artykuł jest poświęcony po-
działowi języka na poszczególne style oraz odmiany, i w tym momencie, wystar-
czającym wydaje się stwierdzenie, że wszystkie style funkcjonalne są wewnętrznie 
bardzo różnorodne. Dotyczy to w równym stopniu stylu potocznego, który może 
również funkcjonować w formie bardziej starannej. W takiej odmianie dominuje 
on w rozmowach białoruskojęzycznej inteligencji, pozostając przy tym stylem 
potocznym. Twierdzenie więc, że język białoruski nie uformował osobnego 
stylu potocznego jest bezzasadne. 

Reasumując, zasadnym wydaje się używanie wyłącznie terminu język białoruski 
w znaczeniu ‘powszechna odmiana języka białoruskiego’ oraz gwary w znacze-
niu ‘terytorialnie ograniczone odmiany języka białoruskiego’. Zarówno odmiana 
ogólna, jak i gwary mogą funkcjonować w wersji pisanej i ustnej oraz odmianach 
stylowych. Dla gwar charakterystyczny jest styl potoczny i artystyczny (styl 
utworów folklorystycznych), odmianę ogólną można podzielić na styl potoczny, 
artystyczny, naukowy, oficjalny, urzędowy. Każda z odmian charakteryzuje się 
również wewnętrzną dyferencją, w zależności od gatunku, sytuacji komunikacyjnej 
i wykorzystania odpowiednich środków stylistycznych. Ponadto, z zasobów języka 
ogólnego można wydzielić słownictwo, którego użycie jest ograniczone sferą wy-
korzystania czyli słownictwo specjalistyczne, slangowe, żargonowe. Istnieje jednak 
tylko jeden współczesny język białoruski, nie ma osobnego języka potocznego 
lub artystycznego, bezzasadne jest też wydzielanie osobnego języka literackiego, 
który byłby wzorcową formą języka bowiem powszechny język białoruski mieści 
w sobie całe szerokie spektrum zjawisk językowych, tych wzorcowych i tych 
charakteryzujących się mniejszą poprawnością. 
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ФЛЕКСІЙНА-СЛОВАЎТВАРАЛЬНАЯ МАДЭЛЬ НА 
-ISTA/-YSTA, -ISTY/-YSTY Ў ПОЛЬСКАЙ І БЕЛАРУСКАЙ 
МОВАХ: АСАБЛІВАСЦІ РЭАЛІЗАЦЫІ

Выкарыстанне фармантаў -ista/-ysta, -isty/-ysty (у складзе такіх лексем, як, 
да прыкладу, wodnisty, kamienisty, basista(-y), cymbalista(-y), ewangelista, 
kapitalista, organista(-y), maszynisty…) у польскай дыялектнай мове мае 

выразную геаграфію пашырэння: яны актыўна запатрабаваны амаль выключна 
ва ўсходняй частцы Польшчы [42, с. 162–163]. Абмежаванае ўжыванне назоў-
нікаў на -ista ў сучаснай польскай літаратурнай мове прымушае прыгледзецца 
да згаданай з’явы ў параўнанні з тыпалагічна падобнымі фактамі суседніх 


