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Języki mniejszości narodowych w Polsce

Problem języków mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkałych w Pol
sce ma parę wymiarów. Można opisywać pod względem tak gramatycz

nym, jak i socjolingwistycznym języki ojczyste, którymi mówą: Litwini, Nie
mcy, Ukraińcy i Łemkowie, Białorusini, Słowacy, Czesi, Romowie, Rosjanie, 
Żydzi, uwzględniając używanie przez nich — bądź nie — zarówno odmian 
ogólnych, jak i dialektów, gwar swoich języków. Można także wskazać na 
historię i współczesność charakterystycznych odmian polszczyzny, którymi się 
owe mniejszości posługiwały bądź posługują. Możliwe jest także rozpatrzenie 
kwestii prawnych związanych z istnieniem na terenie naszego państwa języ
ków mniejszości. Zacznę od tego, gdyż — na krótką metę — właśnie od rozwią
zań prawnych i ich przestrzegania zależy zakres użycia (a w związku z tym wa
runki rozwoju) języków mniejszościowych.

Sytuacja prawna

Wolności językowe obywateli III Rzeczypospolitej Polskiej tworzących 
mniejszości narodowe zależą od uregulowań prawnych zawartych w ustawo
dawstwie międzynarodowym, stanu prawnego wynikłego z traktatów, które 
Polska zawarła z krajami ościennymi i dokumentów prawnych o charakterze 
wewnętrznym.

Już dawno, na mocy art. 27 Międzynarodowego paktu praw obywatelskich 
i politycznych (1966) żadna osoba należąca do mniejszości nie może być 
pozbawiona prawa do posługiwania się własnym językiem (w szczególności, 
na mocy Konwencji o prawach dziecka (1989) nie można odmówić dziecku 
prawa do używania języka mniejszości).

Punkt 19 Dokumentu końcowego spotkania wiedeńskiego KBWE (1989) 
zobowiązał Polskę do ochrony i stworzenia warunków na rzecz popierania 
[m.in.] tożsamości językowej mniejszości. Na mocy punktu 32 Dokumentu 
spotkania kopenhaskiego konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE
(1990) zobowiązaliśmy się przestrzegać praw mniejszości do swobodnego wy
rażania, zachowania i rozwijania swojej tożsamości [m. in.] językowej, [...] bez 
jakichkolwiek prób asymilacji.

Na koniec, Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych, 
etnicznych, religijnych i językowych ONZ (t.j. rezolucja 47/135, przyjęta bez
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głosowania 18 grudnia 1992) nakłada na nas obowiązek aktywnego działania. 
Wedle art. 1 bowiem: 1. Zadaniem państw jest ochrona egzystencji oraz naro
dowej, etnicznej, kulturowej, religijnej i językowej tożsamości mniejszości na 
ich terytorium; państwa dążą do stworzenia warunków dla promocji tej tożsa
mości, 2. Dla osiągnięcia tych celów państwa podejmą stosowne działania 
legislacyjne i inne kroku

Nasz kraj nie ratyfikował jednak Ramowej konwencji Rady Europy o ochro
nie mniejszości narodowych (1994), a przede wszystkim nie podpisał Europej
skiej karty języków regionalnych i mniejszościowych z 22 czerwca 1992 roku 
w sposób szczegółowy precyzującej, na czym mają polegać „środki promocji 
języków regionalnych lub mniejszościowych”, a więc owo „stworzenie warun
ków dla promocji tożsamości”, o którym mowa była w rezolucji 47/135. Pod
pisaniu przeszkadza — jak się zdaje — dość oczywista niezgodność tych 
środków z polskim prawem krajowym.

Kwestię wolności językowych (przynajmniej niektórych) mniejszości regu
lują zobowiązania międzynarodowe Polski. Umowy dwustronne zawarte z Niem
cami, Czechami, Słowacją zawierają w sobie paragraf głoszący, iż członkowie 
mniejszości [...] mają prawo, indywidualnie lub wespół z innymi członkami 
swej grupy do swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu pry
watnym i publicznym, a z Ukrainą i Białorusią — wspominają o prawie, indy
widualnym lub wespół z innymi członkami swojej grupy do swobodnego posłu
giwania się językiem ojczystym, z Litwą — o prawie do swobodnego po
sługiwania się swoim językiem w życiu prywatnym i publicznie.

Zarówno ogólne dokumenty dotyczące obywatelskich swobód (np. Kon
wencja UNESCO w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty 
(1960), Deklaracja praw osób należących do mniejszości narodowych, etnicz
nych, religijnych i językowych ONZ (1992), Dokument Spotkania Kopenha
skiego Konferencji w sprawie Ludzkiego Wymiaru KBWE (1990)), jak i dwu
stronne traktaty międzynarodowe Polski regulują także kwestię nauczania 
szkolnego języków mniejszościowych (o czym dokładniej za chwilę). O pra
wie do nauki języka ojczystego mniejszości i w języku ojczystym w szkołach 
państwowych oraz o prawie do zakładania przez członków mniejszości włas
nych instytucji edukacyjnych wspominają traktaty z Niemcami, Litwą, Biało
rusią, Czechami, Słowacją.

Traktaty z Niemcami, Ukrainą i Białorusią gwarantują prawo do używania 
imienia i nazwiska w brzmieniu (choć nie w zapisie) języka ojczystego (traktat 
z Litwą wspomina jednakże o konieczności dalszych ustaleń szczegółowych).

Dwustronne traktaty zawierają jednak ostrożniejsze sformułowania, jeśli 
chodzi o (wspominane w nieratyfikowanej Konwencji ramowej o ochronie 
mniejszości narodowych) prawo do posługiwania się językiem ojczystym w kon
taktach z urzędami nie zawierają żadnych gwarancji dotyczących możliwości 
oficjalnego respektowania tradycyjnego nazewnictwa topograficznego w języ
kach mniejszości. Traktat z Republiką Federalną Niemiec (1991) i Republiką 
Białorusi (1992) mówi o stworzeniu mniejszościom możliwości posługiwania 
się językiem ojczystym w wystąpieniach wobec władz publicznych tam, gdzie
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jest to możliwe i konieczne. Układ z Czeską i Słowacką Republiką Federacyjną
(1991) potwierdza prawo do posługiwania się językiem ojczystym w urzędach 
państwowych, zgodnie z prawem krajowym. Traktat z Republiką Litewską (1994) 
wspomina jedynie o rozważeniu dopuszczania używania języków mniejszości 
narodowych wobec urzędów.

Natomiast żaden z traktatów nie zawiera nawet warunkowych obietnic do
puszczenia do publicznego i oficjalnego używania nazw miejscowości, ulic i ozna
czeń topograficznych w językach mniejszości na terenach, gdzie mniejszości 
owe stanowią znaczny procent ludności. Wręcz przeciwnie, doświadczenia z ne
gocjacji traktatu z Niemcami wskazują na brak możliwości zaspokojenia tego 
typu żądań: Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że nie widzi obecnie 
żadnej możliwości dopuszczenia na tradycyjnych obszarach osiedlania mniej
szości niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oficjalnych nazw topograficz
nych także w języku niemieckim (list Krzysztofa Skubiszewskiego do Hansa 
Dietricha Genschera z 17 czerwca 1991 r.). Tak zdecydowane stanowisko ma
— jak sądzę — przyczyny nic tylko w obowiązywaniu po dzień dzisiejszy 
rozporządzenia Prezydenta RP z 1934 roku („w stosunkach publicznych wolno 
używać nazw miejscowości jedynie w brzmieniu urzędowym”), ale także 
w doświadczeniach historycznych. Nie można jednak wykluczyć zmiany sytu
acji jeszcze przed końcem tego wieku.

Traktaty z Ukrainą, Niemcami, Białorusią, Litwą zawierają gwarancje mo
żliwości wyznawania i praktykowania swojej religii w języku ojczystym (wr tym
— poza Traktatem z Ukrainą — posiadania, nabywania, wykorzystywania 
wszelkiego rodzaju materiałów o tematyce religijnej i prowadzenia religijnej 
działalności edukacyjnej w języku narodowym).

Polskie przepisy prawne dotyczące swobód językowych mniejszości naro
dowych są obecnie opracowywane. Póki nie nastąpi ostateczne uchwalenie 
Ustawy o języku polskim (Sejm uchwalił ją 22 łipca 1999 r., a Senat wniósł do 
niej poprawki uchwałą z dn. 5 sierpnia 1999 r.) oraz Ustawy o mniejszościach 
narodowych i etnicznych (w dniu 10 września 1998 Komisja Mniejszości Na
rodowych i Etnicznych podjęła w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą) obo
wiązywać będzie stan prawny z r. 1998.

Artykuł 35 Konstytucji wszystkim obywatelom polskim należącym do 
mniejszości narodowych i etnicznych zapewnia mi.n. wolność zachowania i roz
woju własnego języka. Akty niższego rzędu — na razie — regulują w sposób 
należyty kwestię nauczania języków mniejszościowych. Ustawa z 7 września 
1991 r. O systemie oświaty nakłada na szkołę publiczną obowiązek umożliwie
nia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, języ
kowej i religijnej, a w szczególności nauki języka... przy czym nauka ta odby
wać się może w „osobnych grupach, oddziałach, szkołach”, „grupach, od
działach, szkołach z dodatkową nauką języka oraz własnej historii i kultury”, 
„w międzyszkolnych zespołach nauczania”, „na wniosek rodziców”. Rozpo
rządzenie MEN z 24 marca 1992 rozciąga ten obowiązek także na przedszkola 
oraz dopuszcza możliwość składania wniosków przez zainteresowaną mło
dzież (w szkołach średnich), jasno formułuje zasadę dobrowolności, dopuszcza
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dwujęzyczne świadectwa, ustala minimalną niezbędną liczbę zainteresowa
nych, konieczną przy powołaniu klas i grup międzyklasowych.

Rozwój szkolnictwa mniejszości świadczy, że jest to wystarczające zabez
pieczenie prawne, aczkolwiek wobec niewielkich nakładów na oświatę i osz
czędnościowej polityki zatrudnienia może dochodzić do np. odmów zatrudnia
nia nauczycieli języków narodowych czy faktów tak drastycznych, jak prowa
dzenie przez II LO z językiem ukraińskim w Górowie Iławeckim w 1992 roku 
nauki w barakowozie. Konieczność pisemnego oświadczenia rodziców w spra
wie nauki języka stwarza natomiast możliwość manipulacji.

Zasadniczo jest możliwe posługiwanie się językiem obcym (przez tłuma
cza) w sądzie podczas składania zeznań i przesłuchań świadków, jak również 
porozumiewania się oskarżonego z sądem (przedstawiania zarzutów oskarżo
nemu i orzeczeń sądowych). Warunkiem jest tu jednak nieznajomość języka 
polskiego, a nie przynależność do mniejszości narodowej lub etnicznej.

Prawo do do rejestracji imienia i nazwiska według zasad pisowni języka 
ojczystego zawiera projekt Ustawy o mniejszościach narodowych.

Uregulowania prawnego wymaga też problem dopuszczenia języków mniej
szości jako pomocniczych do urzędów państwowych — obecnie niemożliwego 
ze względu na jednoznaczne brzmienie dekretu z 30 listopada 1945 r. O języku 
państwowym i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz admi
nistracyjnych: Językiem państwowym Rzeczpospolitej Polskiej jest język polski. 
W języku państwowym urzędują wszystkie rządowe i samorządowe władze 
i urzędy administracyjne (jedynie zgłoszenie urodzin lub zgonu przez tłumacza 
— dopuszcza tutaj „Prawo o aktach stanu cywilnego” z 1986 r.). Uregulowane 
zostać też powinno prawo do oficjalnego używania nazw topograficznych w ję
zykach mniejszości (tablice z nazwami miejscowości i ulic) oraz umieszczania 
dwujęzycznych tablic na urzędach w miejscowościach zamieszkanych przez 
mniejszości.

Wprowadzenie tzw. języków pomocniczych administracji przewidywał pro
jekt „Ustawy o języku polskim”. W dyskusji po przedstawieniu projektu niektó
rzy posłowie odnieśli się niechętnie do pomysłu przeprowadzania w tej sprawie 
referendów w konkretnych miejscowościach (według projektu „Ustawy o mniej
szościach narodowych” listę tych miejscowości miałby ustalać rząd). Zwrócono 
także uwagę na wysokie koszty tłumaczenia dokumentów urzędowych, niezbęd
nego po wprowadzaniu pomocniczych języków administracji.

Kwestię umieszczenia obcojęzycznych nazw miejscowości i ulic oraz napi
sów na urzędach proponuje pozytywnie rozwiązać projekt „Ustawy o mniej
szościach narodowych” (także na podstawie urzędowego spisu).

Warto na koniec zaznaczyć, że Europejska karta języków regionalnych i mniej
szościowych zachęca władze krajów m.in. do:

— usunięcia z prawodawstwa wszelkich przepisów zabraniających lub 
ograniczających bez usprawiedliwionych przyczyn, używania języków regio
nalnych lub mniejszościowych w dokumentach związanych z życiem ekonomi
cznym i społecznym, w szczególności w umowach o pracę i dokumentach tech
nicznych, takich jak instrukcje obsługi urządzeń i instalacji [art. 13, p. la];
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— przeciwstawiania się praktykom mającym na celu zniechęcenie do po
sługiwania się językami regionalnymi lub mniejszościowymi w związku z dzia
łalnością ekonomiczną lub społeczną [13, lc];

— włączenia do regulacji finansowych i bankowych przepisów, które 
pozwalają, za pomocą procedury zgodnej z praktyką handlową, na używa
nie języków regionalnych lub mniejszościowych przy sporządzaniu przeka
zów pieniężnych (czeków, weksli itdJ  lub innych dokumentów finansowych 
[13, 2a];

— w sektorze ekonomicznym i społecznym, pozostających pod ich bezpo
średnią kontrolą (sektor publiczny), organizowania działalności popierającej 
posługiwanie się językami regionalnymi lub mniejszościowymi [13, 2b].

Wykonanie tych zaleceń oznaczałoby włączenie języków mniejszości w sfe
ry obrotu prawnego, ekonomii, handlu, które to kwestie nie są w tej chwili 
w Polsce nawet szerzej dyskutowane.

Warunki rozwoju

Obecnie w Polsce używane są następujące narodowe języki mniejszości: 
białoruski, czeski, hebrajski i jidysz, słowacki, łemkowski (rusiński), niemie
cki, romani (cygański), rosyjski (gwara starowierców), ukraiński. O różnicach 
w ich rozwoju na naszym terenie decydują liczne czynniki pozajęzykowe i ję
zykowe. Do pierwszych należy przede wszystkim liczebność i stan zorganizo
wania samej mniejszości. Ta pierwsza niska jest w wypadku Żydów, Czechów 
i staroobrzędowców. Jidysz, hebrajski i czeski są u nas w zasadzie językami 
zanikającymi ze względu na wciąż zmniejszającą się liczbę użytkowników, 
gwara staroobrzędowców zapewne trwać będzie nadal, uwzględniając znane 
przywiązanie tej grupy do religijnej tradycji.

W przypadku mniejszości większych liczbą istotnym elementem decydują
cym o rozwoju bądź jego braku (a w konsekwencji zagrożeniach dla bytu 
narodu i jego języka) jest to, czy za daną mniejszością stoi jakieś narodowe 
państwo, mogące pomóc w utrzymaniu i rozwoju języka. W sytuacji mniejszo
ści posiadających takowe zaplecze są przede wszystkim Niemcy, którzy otrzy
mują znaczną pomoc, oraz Litwini, Słowacy, Ukraińcy. Zupełnie wyjątkowa 
jest sytuacja Białorusinów, których narodowe państwo o rozwój języka biało
ruskiego raczej się nie troszczy. Muszą zatem polscy Białorusini o swe języko
we interesy zadbać sami, podobnie jak nie posiadający swego państwa Rusini 
(Łemkowie). Ci drudzy muszą ponadto przezwyciężyć opór Ukraińców wobec 
swej emancypacji.

Podobną rolę w utrzymaniu i rozwoju języka pełnić może Kościół. Ten od 
dłuższego już czasu sprzyjał kultywowaniu języka ukraińskiego, litewskiego, 
łemkowskiego (przykładem wręcz wzorcowym jest sytuacja gwary staroobrzę
dowców), natomiast nie znalazł w nim oparcia język białoruski — w rezultacie 
zagrożony w swym istnieniu, ani niemiecki (dopiero niedawno sytuacja się 
zmieniła) — w pewnym momencie na terenie Polski jako język narodowy
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niema] już zapomniany. Z używaniem języka narodowego w Kościele dłuższy 
czas mieli kłopoty Słowacy.

Drugi zespół czynników to uwarunkowania socjolingwistyczne. Od razu 
zauważyć należy przypadek narodowości, które — posiadając określoną świa
domość narodową — nie posługują się swoim językiem narodowym na co 
dzień (polscy Niemcy i Słowacy), gdyż albo zatracili jego znajomość, albo od 
dawna lub zawsze posługiwali się w życiu codziennym dialektami innych 
języków (np. gwarami mazurskimi, śląskimi czy spisko-orawskimi). Uczą się 
go zatem. Drugi, częstszy przypadek zachodzi, gdy przedstawiciele mniejszo
ści uczą się danego języka w odmianie ogólnej, na co dzień posługując się jego 
gwarą (Ukraińcy, Litwini, Białorusini). Trzeci — to ta sytuacja, kiedy dotych
czasowa gwara albo zyskuje, albo zyskała rangę języka ogólnego (Łemkowie), 
bądź pozostaje prymarnym językiem grupy, nie osiągnąwszy charakteru języ
ka skodyfikowanego (romani).

Ale to już zależy od wewnętrznych czynników rozwojowych danego języ
ka, a więc trzeciego uwarunkowania rozwoju.

Mamy więc przypadek języka romani, który dopiero co zaczął w Polsce 
istnieć na piśmie, daleki jest więc od kodyfikacji i pełni rolę wyłącznie języka 
codziennego porozumiewania się (przy czym nic nie zagraża jego funkcjono
waniu). Z kolei pierwsze możliwości kodyfikacyjne mogą zaistnieć dopiero 
wtedy, gdy język stanie się językiem pisanym i służyć zacznie jako platforma 
porozumiewania się różnych odizolowanych grup danej społeczności (wpro
wadzenie na większą skalę do środków komunikowania masowego). Choćby 
wstępna kodyfikacja stwarza następnie możliwość wprowadzenia danego języ
ka do szkoły (co znakomicie zwiększa liczbę posługujących się nim i sprzyja 
przetrwaniu) — o co w tej chwili walczą Łemkowie. Następnym progiem 
jakościowym rozwoju jest przejście od roli języka wyłącznie nauczanego — 
do roli języka nauczania. Szkolnictwo z narodowymi językami wykładowymi 
posiadają w tej chwili w Polsce Ukraińcy, Słowacy, Litwini, Niemcy (raczej 
prywatne).

Pełnię rozwoju języka (ze względu na rozwój wszystkich warstw słownika) 
przynieść może dopiero nieskrępowane używanie go w instytucjach nauko
wych, gospodarczych, administracyjnych (i ku stworzeniu tej sytuacji zmierza 
Europejska karta języków regionalnych i mniejszościowych). Te z polskich 
mniejszości narodowych, których język jest językiem urzędowym ościennych 
państw, mogą bez skrępowania korzystać z jego form stworzonych gdzie in
dziej, aczkolwiek pozbawione są należytych możliwości współkreowania tego 
rozwoju. Gorzej jest z tymi mniejszościami, które własnych państw nie mają 
lub nie są to państwa dbające o język narodowy (Białorusini, Łemkowie).

Pewnym surogatem jest w tym wypadku rozwój literatury, która przez 
kreację zastępuje możliwości realne. Stąd też w Polsce z literatur mniejszości 
najbujniej rozwijają się białoruska i łemkowska.

W poniższych opisach zwracam uwagę na zakres używania języka (szkoła, 
Kościół, media, literatura i działalność artystyczna). Natomiast świadomie 
ograniczam się do mniejszości narodowych tych, których istnienie nie jest
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(jeśli nie liczyć sporów ukraińsko-łemkowkich) w polskiej nauce ani polityce 
dyskutowane. Nie biorę również pod uwagę nawet najliczniejszych grup emi- 
granckich (Grecy i Macedończycy, Rosjanie, Ormianie, Romowie rumuńscy). 
Świadom jestem, że procesy emancypacji narodowości w Polsce trwają i nie jest 
wykluczone, że za lat parę, w kolejnym raporcie, wypadnie przeznaczyć nieco 
miejsca na sytuację języków kaszubskiego i śląskiego.

1. Białoruski

Język białoruski jest w Polsce językiem ojczystym około 230-250 tysięcy 
Białorusinów, z czego — według obliczeń prof. Andrzeja Sadowskiego [Kaza- 
necki 1998, s. 178] — jedynie ok. 100 tysięcy byłoby skłonnych zdecydowa
nie zadeklarować narodowość białoruską (wszytkie podane w moim raporcie 
liczby mają jedynie charakter szacunkowy). Mieszkają oni przede wszystkim 
w południowo-wschodniej części starego województwa białostockiego, prze
ważając ilościowo w gminach: Narew, Narewka, Gródek, Czyże, Hajnówka, 
Białowieża, Orla, Dubicze Cerkiewne, Czeremcha, Michałowa, Milekczyce, 
Nurzec, Mielnik. Na Białostocczyźnie nie ma szkół z białoruskim językiem 
nauczania ani dwujęzycznych — język białoruski jest przedmiotem dodatko
wym (3 lub 4 godz. tygodniowo) w jednym przedszkolu, czterdziestu trzech 
szkołach podstawowych oraz dwóch liceach ogólnokształcących (w Bielsku 
Podlaskim i Hajnówce), do których w roku szkolnym 1995/1996 uczęszczało 
łącznie ok. 4000 uczniów; nauczało go 73 nauczycieli; brakuje jednak nowo
czesnych podręczników i należytego szkolnego nadzoru (działacze białoruscy 
jeszcze na początku 1998 r. domagali się powołania wizytatora ds. nauczania 
języka białoruskiego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku).

Język białoruski nie jest używany podczas nabożeństw Polskiego Auto
kefalicznego Kościoła Prawosławnego, którego wyznawcami są nieomal 
wszyscy polscy Białorusini (jedynie w jednej cerkwi głosi się w tym języku 
kazania i czyta Ewangelię, rzadka jest także katecheza w języku białoru
skim).

W tej sytuacji trudno mówić o szerokim rozpowszechnieniu odmiany ogól
nej — białoruskiego języka literackiego. Natomiast oczywiście większość pol
skich Białorusinów — mieszkając na wsi — posługuje się białoruskimi gwara
mi, które z kolei podlegają takim samym prawidłowościom jak inne gwary, a więc 
ulegają zanikowi, zwłaszcza w sytuacji migracji ludności wiejskiej do miast 
i — w następstwie tego — jej polonizacji (zob.: Kazanecki 1998, s. 179 i 203; 
Smułkowa 1988 s. 400). Sytuacja utożsamienia białoruskości z wiejskością 
przez lata miała miejsce także na właściwej Białorusi, gdzie z kolei wyzbywa
no się języka białoruskiego na rzecz rosyjskiego.

Umocnieniu ogólnej odmiany białoruszczyzny (a przez to języka białoru
skiego w ogóle) sprzyja natomiast działalność inteligencji białoruskiej dbającej 
o rozwój literatury, kultury i obecność tego języka w środkach komunikowania 
masowego.
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Od lat rozwija się w Polsce literatura białoruska. Działa Białoruskie Stowa
rzyszenie Literackie „Białowieża”, zarejestrowane w 1990 roku, liczące ok. 30 
osób (m.in: Aleksander Barszczewski, Wiktor Szwed, Sokrat Janowicz, Miro
sława Łuksza, Nadzieja Artymowicz, Jan Czykwin, Mikołaj Hajduk, Włodzi
mierz Hajduk, Michał Szachowicz, Zofia Saczko-Korolko, Bazyli Pielruczuk i 
in.), które od 1990 do 1998 r. wydało 36 książek (po białorusku, po polsku i 
dwujęzycznych). Ostatnim jego wydawniczym przedsięwzięciem jest czaso
pismo „Termapiły. Litaratuma-mastacki i biełarusaznaujczy czasopis”, którego 
pierwszy numer ukazał się w styczniu 1998. Bardzo istotne dla rozwoju biało
ruskiego języka literackiego znaczenie mieć może przekład Ulissesa J. Joyce’a 
na język białoruski, dokonany przez Jana Maksymiuka (1993 r.). Ukazują się 
w tym języku (lub dwujęzycznie) następujące czasopisma: „Niwa. Tydniowik 
Biełarusaw w Polszczy” (tygodniowy dodatek dziecięcy „Zorka. Staronka dla 
dziaciej”, miesięczny dodatek literacki „Bieławieża”) — w nakładzie ok. 2400 
egz., dwujęzyczna „Dyskusja-Dyskusija. Białorusko-polskie pismo społeczno- 
-kulturalne” — 500 egz., dwujęzyczny miesięcznik Stowarzyszenia Dzienni
karzy Białoruskich „Czasopis. Pismo informacyjno-kulturalne wschodniej Bia
łostocczyzny” (nakład ok. 3000), kwartalnik „Fos. Czasopis Bractwa Prawo- 
słaunaj Moładzi Biełastocka — Gdańskaj Eparchii” (500 egz), lokalny dwuję
zyczny miesięcznik „Hołos Haradka. Orthodoxia” (od 1995), białorusko-pol- 
sko-ukraiński „Przegląd Prawosławny” — 6000 egz. Białoruskie Zrzeszenie 
Studentów do 1993 wydawało czasopismo „Sustreczy”. Radio Białystok — 
nadaje łącznie 2 godz. tygodniowo programu w języku białoruskim. Od 1995 
TVP przy gotowy wuje najpierw 10- potem 20-minutowy cotygodniowy pro
gram w języku białoruskim. Obecnie trwają starania o powołanie Redakcji 
Białoruskiej w Oddziale TVP w Białymstoku i rozszerzenie czasu antenowego.

Podobne dla wzmocnienia białoruszczyzny znaczenie mają liczne konkursy 
recytatorskie, imprezy muzyczne o folklorystycznym i niefolklorystycznym 
charakterze (np. Festiwal Muzyki Młodej Białorusi „Basowiszcza”, festiwal 
poezji śpiewanej „Bardauskaja wosień”, Festiwal Piosenki Białoruskiej, Świę
to Kultury Białoruskiej, Festiwal Białystok-Grodno), działalność zespołów 
muzycznych (8 chórów i zespołów estradowych, 2 zespoły dziecięco-młodzie
żowe, 2 zespoły rockowe). W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych krą
żył po wsiach białoruskich amatorski studencki zespół teatralny „Bałahan”.

W świetle powyższego wydaje się, że język białoruski w Polsce ma obecnie 
status nie tylko języka domowego i wiejskiej gwary. Rozwija się jego odmiana 
ogólna i funkcjonalny styl literacki. Za sprawą półrocznika „Białoruskie Ze
szyty Historyczne” (od 1994 r., 600 egz.) i działalności polskich bialoruteni- 
stów (działa katedra na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie w Bia
łymstoku) publikujących artykuły w tym języku, istnieje on także jako język 
nauki (przynajmniej humanistyki). Używane są 2 konwencje zapisu — cyryli
cą i (rzadziej) alfabetem łacińskim.

Już od 1983 roku wspomina się o konieczności przywrócenia historycz
nych, białoruskich nazw wsi białostockich. W 1990 roku wysunięty został 
postulat wprowadzenia języka białoruskiego jako języka pomocniczego admi
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nistracji oraz wprowadzenia dwujęzycznego nazewnictwa topograficznego. 
Działacze białoruscy domagają się także wprowadzenia w miejscowościach 
zasiedlonych przez Białorusinów obowiązkowej nauki języka białoruskiego. 
Należy także zaznaczyć, żc (co zresztą odnosi się i do innych języków mniej
szości) na warunki rozwoju tego języka w Polsce istotny wpływ będą miały 
nie tylko ustalenia prawne i zalecenia odgórne, ale przede wszystkim postawa 
władz terenowych i mieszkających obok Białorusinów Polaków, gdyż — jak 
pisze w liście do autora tego opracowania Sokrat Janowicz, pisarz białoruski 
i jeden z działaczy tej mniejszości —

O problemach polskich Białorusinów wspaniale rozmawia się w Warszawie, o wie
le gorzej już w Białymstoku, i zupełnie katastrofalnie w gminach mieszanych 
narodowościowo (wręcz grozi to mordobicieml). Interpretacja ludowa jest mani- 
chejska: wszystko co nie po polsku, jest przeciwko Polsce. Szyld po angielsku —  
proszę bardzo, po bialorusku zaś zostanie zbity kamieniami [...] Brak [...] warunków 
dla powstrzymania nacisków asymilatorskich na linii: lud polski —  lud białoruski.

2. Czeski

Obecnie w Polsce mniejszość czeska liczy 1500-3000 osób, z tego ok. 450 
(1/3) zamieszkuje w Zelowie, nieopodal Piorkowa Trybunalskiego. Należą do 
Kościoła Ewangelickoreformowanego i są potomkami uchodźców religijnych, 
którzy opuścili Czechy w XVIII wieku. Posługują się gwarą czeską ze specyfi
cznym akcentem, pełną polskich zapożyczeń. Jest ona zarówno językiem do
mowym, jak i językiem religii (po czesku czyta się Biblię, odmawia codzienne 
modlitwy w domu oraz odprawia nabożeństwa).

3. Hebrajski i jidysz

W Polsce zamieszkuje około 10 tys. Żydów. Związek Gmin Wyznanio
wych Żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej liczy ok. 1300 osób zgrupowa
nych w 9 gminach. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce ma 
nieco ponad 3000 członków. Liczniejsze ośrodki to Warszawa, Katowice, Wroc
ław, Kraków, Gdańsk, Bielsko-Biała, Gliwice, Bytom, Katowice, Częstocho
wa, Szczecin, Legnica, Lublin, Łódź, Wałbrzych.

Jidysz i hebrajski przeważnie znane są osobom urodzonym przed wojną, 
które miały okazję poznać je wówczas albo w drugiej połowie lat czterdzies
tych, kiedy w Polsce rozwijało się na większą skalę świeckie i religijne szkol
nictwo żydowskie. W średnim i młodszym pokoleniu znajomość tych języków 
jest słaba lub żadna.

Nieodłącznie związane z językiem hebrajskim nabożeństwa odbywają się 
(dane z 1995 r.) w 17 synagogach, uczestniczy w nich zwykle po kilkadziesiąt 
osób, aczkolwiek w ostatnich latach obserwuje się symptomy zwiększonego 
zainteresowania młodszego pokolenia religią. Związane są one między innymi
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z działalnością w Polsce The Ronald S. Lauder Foundation. Od początku lat 
dziewięćdziesiątych właśnie języka hebrajskiego uczy w Warszawie prywatna 
szkoła (z językiem wykładowym polskim) tej fundacji, do której uczęszcza 
około 70 dzieci. Fundacja Laudera urządza też obozy (5 turnusów po ok. 100 
osób), na których prowadzi się kursy językowe, naucza religii żydowskiej i he
brajskiego.

Języka jidysz można się uczyć tylko na kursie zorganizowanym przez od
dział TSKŻ w Gdańsku (informacja z roku 1997). Pozostaje on w Polsce 
językiem praktycznie nieznanym młodszemu pokoleniu Żydów. Przeznaczone 
dla niego czasopisma „Midrasz i Jidełe” wydawane są w języku polskim. 
Natomiast po polsku i w jidysz ukazuje się dwujęzyczny społeczno-kulturalny 
dwutygodnik TSKŻ „Dos Jidisze Wort — Słowo Żydowskie” (nakład 1050 
egz. w 3/4 rozprowadzany za granicą). Stowarzyszenie Żydowski Instytut Hi
storyczny wydaje w tym języku rocznik „Bleter far Geszichte”.

Instytucją kultywującą tradycje języka jidysz jest także warszawski Pań
stwowy Teatr Żydowski im. Estery Racheli Kamińskiej.

4. Litewski

W Polsce żyje około 25 tysięcy Litwinów. Około 10 tysięcy zamieszkuje na 
terenie trzech gmin Suwalszczyzny: Puńska (stanowią 80% mieszkańców), 
Sejn (40%), Szypliszek — i w Suwałkach. Są ludnością autochtoniczną, o wy
sokiej świadomości narodowej i dobrze zorganizowaną.

Litwini puńscy i sejneńscy posługują się na co dzień gwarami litewskimi 
(należącymi do dialektów zachodnio- i południowoauksztajckich). Znajomość 
tej gwary jest powszechna, a status wysoki (bez trudu można ją usłyszeć na 
ulicach, w sklepach i innych miejscach publicznych Puńska —  litewskiego 
centrum regionu). Natomiast wśród mieszkańców pomniejszych wsi, wśród 
przedstawicieli starszego pokolenia zdarza się słabsza znajomość polskiego 
języka literackiego. Na terenie Puńska ma on status języka oficjalnego, okazjo
nalnego — przy tym oczywiście dobrze znanego.

Litewski język literacki (do biegłej znajomości języka litewskiego na pi
śmie przyznaje się 90,3% Litwinów z gmin sejneńskiej i puńskiej, w mowie — 
97,9, hipotetycznie sądzić więc można, że 7,3% gorzej zna odmianę ogólną 
języka litewskiego) jest językiem uczonym i językiem nauczania w szkołach, 
językiem używanym w Kościele i środkach komunikowania masowego.

Mniejszość litewska dysponuje 4 podstawowymi (z oddziałami przedszkol
nymi) i dwiema średnimi (liceum i szkoła zawodowa) szkołami z litewskim 
językiem wykładowym, dwiema podstawowymi szkołami dwujęzycznymi 
oraz sześcioma podstawówkami i jednym zespołem międzyszkolnym — z do
datkową nauką języka litewskiego jako ojczystego. Na terenie województwa 
suwalskiego uczyło się w roku szkolnym 1997/1998 języka litewskiego jako 
ojczystego 809 uczniów w 18 placówkach (343 — jako języka nauczania, 318 
— w szkołach dwujęzycznych, 148 — w szkołach polskich z dodatkową nauką
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języka litewskiego). W Kuratorium Oświaty w Suwałkach istnieje stanowisko 
inspektora ds. szkolnictwa z litewskim językiem nauczania, nad poziomem czuwa 
też miejscowy WOM. Brakuje programów (m.in. nauczania języka litewskiego 
w liceum), brak także nowoczesnych, wydanych w Polsce podręczników. Język 
litewski studiować można na uniwersytetach w Poznaniu i Warszawie.

Język litewski obecny jest w Kościele. Msze w tym języku odprawiane są 
codziennie w Puńsku, raz w tygodniu w Sejnach (przed 1983 r. kilkanaście lat 
trwały o to starania) i Smolanach. Co drugi tydzień msza litewska odprawia się 
w Suwałkach. Tylko na terenie parafii puńskiej język litewski jest językiem 
katechezy, tam także (niekiedy i w Sejnach) używa się go przy okazji chrzcin, 
ślubów, pogrzebów.

Obecność litewskiego w środkach masowego przekazu urzeczywistnia się dzię
ki wydawanemu przez Stowarzyszenie Litwinów w Polsce litewskojęzyczne- 
mu dwutygodnikowi „Auśra. Lenkijos Lietuviu Leidinys” (1300 egz. nakładu, 
dodatki: dla dzieci — „Auśrele”, dla młodzieży — „Demesio” i przeznaczony 
dla Litwinów z Suwałk „Suvalkietis”). Radio Białystok trzy razy w tygodniu 
nadaje łącznie godzinę programu w tym języku. Raz w miesiącu dwudzie
stominutowy program litewski nadawał Warszawski Ośrodek Telewizyjny.

Wydawnictwo Ausra opublikowało ponadto kilkanaście książek w języku 
litewskim (w tym tomiki poezji mieszkającego w Puńsku Sygita Birgela i wspom
nienia Alicji Sitarskiej). W tym miejscu podkreślić należy w miarę powszech
ny kontakt puńskich i sejneńskich Litwinów z książką. Posiadanie litewskich 
księgozbiorów liczących kilkadziesiąt tomów zadeklarowało 56,4% ankieto
wanych w 1993 roku [Adamczuk 1994, s. 35^10], a tylko 8,3 procent przyzna
ło się do nieposiadania książek. 96,3% Litwinów zadeklarowało też posiadanie 
dostępu do gazet i czasopism w swoim języku.

Kultywowanie folklorystycznych, litewskich tradycji jest możliwe m.in. 
dzięki działalności kilkunastu zespołów folklorystycznych. W Puńsku, przy Do
mu Kultury Litewskiej działa zespół teatralny (organizowany jest tam co roku 
Festiwal Teatrów Stodolanych). Odbywają się także: Saskridis — zlot litewskich 
zespołów muzycznych oraz dwie pomniejsze imprezy folklorystyczne.

Przedstawiciele Litwinów od paru lat zgłaszają postulat wprowadzenia języka 
litewskiego jako pomocniczego do urzędów — zwłaszcza w Puńsku, gdzie w wa
runkach praktycznej jednolitości narodowościowej dochodzi do sytuacji w rodza
ju: urzędnik-Litwin z petentem-Litwinem rozmawiają po polsku, mimo że poza 
terenem biura porozumiewaliby się swobodnie po litewsku. Aktualna wydaje się 
kwestia dwujęzycznych napisów, zwłaszcza nazw miejscowości, ulic itd. Ostate
cznego uregulowania oczekuje kwestia ułatwień w zachowywaniu litewskiej pi
sowni imion i nazwisk w oficjalnych dokumentach.

5* Łemkowski

Rozproszeni po akcji „Wisła” Łemkowie (obecnie najprawdopodobniej ok. 
80 tys.) zamieszkują po części na terenach etnicznej Łemkowszczyzny (Beski
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dy i Podbeskidzie pomiędzy rzekami Osławą a Popradem), gdzie mieszka ich 
ok. 8000, zwłaszcza w gminie Ujście Gorlickie (stanowią tam 40% ludności 
— w tym w kilku wsiach od 70% do 100%) — po części zaś na terenach 
(starych) województw: wrocławskiego, legnickiego, gorzowskiego i zielono
górskiego. W okolicy Legnicy, Przemkowa, Lubina spotyka się wsie zamiesz
kałe w 90% przez Łemków.

Część z nich uważa się za Ukraińców, część uległa asymilacji, duża część 
jednak uważa się za osobny naród. W świetle ożywionej działalności Stowa
rzyszenia Łemków i Stowarzyszenia „Ruska Bursa”, faktów historycznych 
(trwający od końca XIX w. wśród Łemków spór starorusińskiej i ukraińskiej 
orientacji, Ruska Narodowa Republika Łemków we Florynce istniejąca w la
tach 1918-1920) oraz przedsięwzięć, o których niżej — język łemkowski tra
ktuję jako osobny język narodowy, nie wchodząc w spór językoznawczy, czy 
w tej chwili należy nadal uznawać go za jeden (obok bojkowskiego i hucul
skiego) z zespołów gwar górskich zachodniej grupy gwarowej dialektu połu- 
dniowoukraińskiego, czy też już za jedną z czterech głównych odmian teryto
rialnych piątego (obok staroruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i biało
ruskiego) języka wschodniosłowiańskiego — języka rusińskiego. W każdym 
razie pierwsza znana próba ujęcia jego swoistości w stosunku do języka ukra
ińskiego miała miejsce w 1871 roku (M. Astriab).

W latach dziewięćdziesiątych trwają intensywne prace nad kodyfikacją języka 
rusińskiego w skali międzynarodowej (I Kongres Rusinów na Słowacji w 1992, II 
Kongres w 1993 r. w Krynicy). Od dawna dokonało się ujednolicenie i nastąpił 
rozwój języka ok. 20 000 Rusinów od XIX wieku zamieszkałych w Wojwodinie 
(cieszących się pełnią praw językowych i narodowych, przyznanych im jeszcze 
przez dawną Jugosławię) — jest on m.in. językiem nauczania na trzech pozio
mach, językiem literatury i nauki. Język rusiński w ujednoliconej odmianie pisa
nej rozwija się w ośrodkach emigracyjnych w USA (zwłaszcza Pittsburgu); 
w 1995 roku ogłoszono zakończenie kodyfikacji języka rusińskiego na Słowacji.

W Polsce istnieją długie tradycje kodyfikacji języka łemkowskiego. W la
tach trzydziestych opracowano pierwsze łemkowskie podręczniki (m.in. ele
mentarz M. Trochanowskiego), w 1938 roku wprowadzono nauczanie języka 
łemkowskiego w szkołach elementarnych województwa krakowskiego. Wyda
wano po łemkowsku czasopisma („Łemko” — 1934-1939), ukazywała się 
literatura piękna. Próby te przerwała wojna, a następnie akcje przesiedleńcze 
i urzędowe uznanie polskich Łemków za Ukraińców.

W związku z tą decyzją uzyskali oni po 1956 roku jedynie prawo nauki 
języka ukraińskiego, z czego nie korzystali zbyt chętnie (konstatowano małe 
zainteresowanie nauką tego języka na Dolnym Śląsku, gdzie liczba przesiedlo
nych Łemków była znaczna; w latach sześćdziesiątych zdarzało się tam nawet 
swoiste „niedouczenie” młodych nauczycieli, którzy „posługiwali się na le
kcjach gwarą łemkowską” [K. Pudło 1987, s. 124] — a więc nieoficjalne pró
by nauczania). Niewielki dodatek po łemkowsku drukowało „Nasze Słowo”.

Do prac nad ujednoliceniem i rozwojem języka powrócono w latach osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych. Odbywają się one przy okazji rozwoju łem
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kowskiego czasopiśmienictwa, wydawania literatury i starań o powrót tego 
języka do szkół.

W latach osiemdziesiątych w związku z istotnym dla życia narodowego 
Łemków zlotem — festiwalem artystycznym „Łemkiwska Watra” wydawano 
„Hołos Watry” — czasopismo w języku łemkowskim, „szczególnie starając się
0 perfekcję językową” [J. Żurko 1997, s. 58|. W latach dziewięćdziesiątych w tym 
języku ukazują się (bądź ukazywały): „Holos Łemkiw” (wydawany przez Zjed
noczenie Łemków), „Besida. Łemkiwskij Trimisjacznik” (kwartalnik Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Łemków, nakł. 400 egzemplarzy), rocznik „Łem
kiwskij Kalendar (także wydawany przez Stowarzyszenie Łemków), „Nasza 
Hazcta” (Koła Stowarzyszenia Łemków w Legnicy), biuletyn Rusińskiego Demo
kratycznego Kręgu Łemków w Polsce „Hospodar” — „Łemko” oraz „Łemko- 
wyna” i kwartalnik „Zahoroda. Kultura i zabytki Łemków w Polsce” (wydaje 
Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej z Zyndrano- 
wej, 1000 egz, trójjęzyczny: po polsku, ukraińsku i łemkowsku).

W latach dziewięćdziesiątych, mimo objawów niechęci ze strony polskiej
1 protestów działaczy ukraińskich — na razie w ośmiu szkołach podstawowych 
(Ujście Gorlickie, Krynica, Rozdziel, Kunkowa, Bielanka oraz Przemków i Mal
czyce — na Ziemiach Zachodnich) rozpoczęły się nadobowiązkowe lekcje 
języka łemkowskiego (ok. 150 dzieci). Lekcje łemkowskiego odbywają się 
również w świetlicach Stowarzyszenia Łemków. Przedstawiciele Zarządu 
Głównego Stowarzyszenia Łemków i programowo zajmującego się szkolnic
twem Stowarzyszenia „Ruska Bursa” sygnalizują konieczność powstania przy
najmniej dwóch szkół podstawowych i gimnazjów z łemkowskim językiem 
nauczania — w okolicach Gorlic i Legnicy (Lubina). Natomiast lekcje języka 
łemkowskiego i łemkowskie grupy przedszkolne miałyby być zorganizowane 
w licznych szkołach podstawowych, znajdujących się w miejscach zamieszki
wania Łemków, jak również w gimnazjach i liceach w Gorlicach, Krynicy, Gry
bowie, Jaśle, Krośnie, Bieczu, Legnicy, Przemkowie, Lubinie, Głogowie, Gorzo
wie Wielkopolskim, Zielonej Górze. Materiały i podręczniki do nauki języka 
wydaje Komisja Oświatowa Stowarzyszenia. Zdaniem działaczy łemkowskich 
istnieje też pilna potrzeba (i możliwość) otwarcia na Uniwersytecie Jagiellońskim 
kierunku łemkoznawstwo, gdzie m.in. przygotowywaliby się nauczyciele.

Gwary łemkowskie są bardzo dobrze opisane przez językoznawców pol
skich (prace Zdzisława Stiebera i Janusza Riegera). Od przełomu lat osiem
dziesiątych i dziewięćdziesiątych trwają natomiast prace nad ostatecznym 
opracowaniem skodyfikowanej, ogólnej odmiany języka łemkowskiego, 
ostatecznym przystosowaniem go do nauki szkolnej. Prowadzą je środowi
ska związane z Uniwersytetem Śląskim (profesor Henryk Fontański) i Uni
wersytetem Jagiellońskim (prof. Wiesław Witkowski, dr Helena Duć-Faj- 
fer). Ich przejawem jest także: Gramatika łemkiwskogo jazyka, Łemkiwska 
gramatika dlja dity i Łemkiwsky bukwy cz. I i II Mirosławy Chomiak, wy
dane w Legnicy w 1992 i 1993 r., oraz Pierszyj łemkiwsko-polskij słownyk 
Jarosława Horoszczaka (1993), wciąż oczekujące jednak na wydania w szer
szym nakładzie.
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Wypracowaniu jednolitej odmiany łemkowskiego sprzyja twórczość polskich 
pisarzy-Łemków, publikujących swe utwory w języku narodowym, bądź dwuję
zycznie (najczęściej uprawiają też twórczość w języku polskim). Do klasyków tej 
literatury należą Iwan Rusenko i Wołodymir Hiljak (Chylak). Obecnie tworzą: 
uznany przez Łemków za autorytet Petro Murianka (Piotr Trochanowski), autor 3 
tomów poezji, redaktor łemkowskich antologii, tłumacz na łemkowski z innych 
języków słowiańskich, autor elementarza, redaktor „Hołosu Watry”, „Besidy”, 
rocznika „Łemkiwskij Kalendar”, kwartalnika prawosławnej diecezji przemy
skiej „Antifon”, poeci: Paweł Stefanowski (3 zbiory poezji, redaguje kwartalnik 
„Łemko”), Władysław Graban (wydał 4 tomiki poetyckie, były redaktor kwartal
nika „Zahoroda”), Stefania Trochanowska (3 tomiki), Helena Duć — tworzący 
tzw. „nurt łemkowskiej autoreprezentacji” oraz poeci „nurtu ludowego”: Jarosław 
Zwoliński i Jarosław Merena. Tworzą tę literaturę także: prozaik-humorysta Fe
dor Kuziak, poeta i eseista Seman Madzelan, pamiętnikarze: Adam Bama, Roman 
Chomiak, Jan Chowaniec, dramaturg Andrzej Kopcza, którego sztuki wystawił 
łemkowski amatorski teatr w Legnicy. Literaturę łemkowską drukowała Sądecka 
Oficyna Wydawnicza, a w latach dziewięćdziesiątych zwłaszcza Wydawnictwo 
Stowarzyszenia Łemków w Legnicy. W sumie, w latach dziewięćdziesiątych uka
zało się przynajmniej 10 książek w języku Łemków lub dwujęzycznych.

Należy także wspomnieć o zasługach zespołów folklorystycznych: Łemko- 
wyna i Kyczera.

Język łemkowski (wraz z starocerkiewno-słowiańskim) obecny jest w Ko
ściele prawosławnym. Dzieci łemkowskie tego wyznania uczą się w nim reli- 
gii. Natomiast nie jest obecny ani w radiu, ani telewizji.

Język łemkowski (jak i cała zbiorowość Łemków w Polsce) wchodzi w 
okres narodowego odrodzenia. Wydaje się więc, że z chwilą uzyskania możli
wości prawnych działacze tej mniejszości postulować będą przyznanie Łem
kom wszystkich tych praw, które gwarantuje Europejska karta języków mniej
szościowych i etnicznych. Natomiast uchwalenie „Ustawy o języku polskim” 
będzie dla nich impulsem, aby zabiegać zarówno o wprowadzenie swego języ
ka jako pomocniczego do urzędów w miejscowościach, gdzie Łemkowie sta
nowią większość (co równocześnie znakomicie powiększy jego możliwości 
rozwojowe, ze względu na zaistnienie wówczas konieczności rozwoju całych 
warstw słownictwa), jak i możność umieszczenia napisów łemkowskich w miej
scach publicznych. Na razie jednak są trudności nawet z zapisem imion i naz
wisk w oryginalnym brzmieniu w oficjalnych dokumentach (i respektowania 
tegoż np. w szkole). Oczekują także przywrócenia tradycyjnych nazw na 
Łemkowszczyźnie, tam gdzie tego dotychczas nie uczyniono (Ujście Gorlic
kie, dawniej: Ujście Ruskie; Ropica Górna, dawniej: Ropica Ruska).

6. Niemiecki

Jest językiem ojczystym ok. 350 tys. Niemców zamieszkałych w Polsce. 
Liczba ta trudna jest do oszacowania (przy obliczeniach wskazuje się na licz-
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by: ok. 300 tys. członków niemieckich towarzystw kulturalnych działających 
w Polsce, 170 tys. osób posiadających podwójne obywatelstwo, fakt zamiesz
kania w Polsce ok. 300-330 tys. Ślązaków i 10-15 tys. autochtonów z Warmii i Ma
zur). Niemcy polscy nie są grupą jednolitą; oprócz tych, którzy z różnych 
przyczyn nie wyjechali w latach czterdziestych i później, i ich rodzin oraz 
innych grup wymienianych przez Z. Kurczą [H. Chałupczak, T. Browarek 
1998, s. 126] w ich skład wchodzą przede wszystkim Ślązacy i Mazurzy
wybierający niemiecką opcję narodowościową. Największe skupiska znajdują 
się zwłaszcza na Śląsku Opolskim, a ponadto na Górnym i Dolnym Śląsku, 
Pomorzu Zachodnim i Wschodnim, Warmii i Mazurach.

Skład etniczny, jak i intensywna polityka polonizacyjna prowadzona na 
tych ziemiach po drugiej wojnie światowej (np. na Śląsku Opolskim do lat 
dziewięćdziesiątych w ogóle nie prowadzono nauki języka niemieckiego) zło
żyły się na fakt, że język niemiecki jest w Polsce w tej chwili przede wszy
stkim językiem nauczanym. Według danych Towarzystwa Społeczno-Kultu
ralnego Niemców na Śląsku Opolskim

[...] tylko 30%  badanych Ślązaków stwierdziło, że dobrze zna język niemiecki, w tym 
biegle 16%, w większości to ludzie starsi, pow yżej 65 lat. [...] W domu 70%  
posługuje się na co dzień gw arą śląską  34,4%  standardowym  językiem  polskim, 
jedynie 6,5%  podało  język  niemiecki. [D. Berlińska, P. Mudajczyk 1998, s. 117].

Podobnie jest na Mazurach. Tu także język niemiecki zna jedynie starsze 
pokolenie, które chodziło jeszcze do niemieckich szkól. Niekiedy, dbając o u- 
trzymanie języka, przekazało go wnukom. Wyjątkowo — dzieciom, które ze 
względu na presję otoczenia w ogóle niemczyzny unikały. Średnie pokolenie, 
30—40-latków, z reguły języka niemieckiego nie zna, ani nie ma czasu się go 
uczyć. Uczą się go intensywnie wnuki.

Zatem u polskich Niemców nastąpiła ,,luka pokoleniowa w językowym 
przekazie” (B. Domagała, 1996, s.147). Stąd nauka języka niemieckiego (a przez 
to i poznawanie niemieckiej kultury) jest istotnym problemem tej zbiorowości. 
Obecnie języka niemieckiego jako ojczystego uczy się 13 200 dzieci w 132 
szkołach (D. Berlińska, P. Madajczyk 1998, s. 118) (inne dane: 23738 w 265 
szkołach (S. Łodziński, 1998a, s. 58). Nie odbija to jednak rzeczywistych 
potrzeb. Wedle zarządzenia MEN nauka jest organizowana na podstawie pise
mnych deklaracji rodziców. Z jednej zatem strony konieczność zdeklarowania 
swojej narodowości wywołuje u niektórych rodziców obawę, z drugiej — 
zdarzają się niechętne reakcje dyrektorów szkół.

Praktyczny przykład z życia. Nakłaniamy rodziców, naszych członków —  pisze 
Josef Gonschior, jeden z działaczy mniejszości niemieckiej —  do składania w szko
le deklaracji o wprowadzenie języka niemieckiego jako ojczystego dla sw ego syna 
czy córki. Kierownik szkoły niechętny, „zagrożony” koniecznością zorganizowania 
tego typu nauczania (bo odpowiedniego nauczyciela również już mu znaleźliśmy) 
prosi rodziców i tłumaczy im: „Wasz syn /córka/ są tak słabe z polskiego, z ma
tematyki, itd., jeżeli teraz dojdzie jeszcze język niemiecki, to wówczas na pewno nic 
da sobie rady17. Po takim dictum, rodzic czym prędzej wycofuje deklarację, a klasa
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z powodu braku dostatecznej liczby chętnych nie zostaje zorganizowana (list do 
autora opracowania).

Bywa, że nie organizuje się takich klas z powodu możliwości utraty pracy 
przez nauczycieli niegermanistów, uczących innych języków (utraciliby pen
sum). Przykład powyższy pochodził jednak z terenów Śląska, gdzie kwestie na
rodowościowe wywołują emocje. Z kolei działacze niemieccy z Gdańska i Szcze
cina (ok. 10 tys. Niemców w mieście i regionie) uważają, że żadnych prze
szkód w nauczaniu dzieci niemieckiego im się nie czyni.

Szkół podstawowych, gdzie utworzono klasy z językiem wykładowym nie
mieckim, jest pięć, liceów — siedem. Uczy się niemieckiego w 71 przedszko
lach. Ponadto na Śląsku i w innych miejscach, gdzie zamieszkuje mniejszość 
niemiecka, w licznych szkołach uczy się języka niemieciego jako obcego. 
Brakuje nauczycieli (kształci się ich w 34 kolegiach językowych w Polsce i na 
licznych uniwersyteckich germanistykach — w tym w Opolu). Nie ma też dla 
klas z językiem ojczystym niemieckim i dwujęzycznych — programów na
uczania, a podręczniki przede wszystkim sprowadza się z Niemiec.

Nabożeństwa katolickie w języku niemieckim powszechnie odprawia się na 
terenie Opolszczyzny (w 220 parafiach diecezji opolskiej) i katowickiego. Raz 
w tygodniu odprawiane są msze w Szczecinie i Gdańsku. Przy ogólnie przychyl
nym stanowisku władz kościelnych — w niektórych parafiach praktyka ta natrafia 
na trudności. Katechezę w szkołach prowadzi się po polsku. Natomiast ok. 5000 
wyznawców Kościoła Ewangelickoaugsburskiego może wysłuchać coniedziel- 
nych mszy niemieckich w Suwałkach, Augustowie, Giżycku, Szczecinie.

Szeroka jest obecność języka niemieckiego w środkach komunikowania 
masowego. Rozgłośnia w Opolu nadaje codziennie 2 dzienniki i krótsze wia
domości w tym języku. TV Katowice co dwa tygodnie nadaje godzinny pro
gram, na północy Polski nadawane są po niemiecku dzienniki radiowe w mie
siącach letnich. Audycje telewizyjne i radiowe w języku niemieckim 
nadawane są także w Szczecinie (np. w ramach Radia Szczecin istnieje dwuję
zyczne studio Pomerania, nadające 50 min. raz w miesiącu). Na terenach przy
granicznych dobrze słyszalne jest radio niemieckie (w tym audycje w języku 
polskim i niemieckim). Nie ma także problemów z odbiorem niemieckiej tele
wizji (także satelitarnej).

W latach 1995-1998 w Polsce ukazywały się następujące czasopisma w ję
zyku niemieckim i dwujęzyczne (niemiecki i polski): „Śchlesisches Wochen- 
blatL Wochenzeitung der Deutschen in der Republik Polen” (wychodzi w Opo
lu, wydaje Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, 
dwujęzyczny); „Masurische Storchenpost” (Olsztyn, Stowarzyszenie Mazur
skie, miesięcznik dwujęzyczny, 700 egz.); „Neue Kolberger Zeitung” (Koło
brzeg, 1800 egz., w języku niemieckim, kwartalnik); „Elbinger Zeitung. Mit- 
teilungsblatt des Freundschaftskreises Elbing, Gesselschaft der Deutschen Min- 
derheit, Stadt und Kreis Elbing” (Elbląg, kwartalnik, język niemiecki); „Hoff- 
nung. Die Deutsche Zeitschrift in Oberschlesien” — Czasopismo Niemców na 
Górnym Śląsku (Katowice, wydaje Niemiecka Wspólnota Robocza Pojednanie 
i Przyszłość, miesięcznik, nakład ok. 10 000, języki niemiecki i polski); „Infor-
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mationsblatt der Geschäftsstelle” (wydaje w Opolu Związek Niemieckich Sto
warzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce); miesięcznik „Mitteilungsblatt 
der Deutschen Minderheit” (Olsztyn, Związek Stowarzyszeń Ludności Nie
mieckiej w Byłych Prusach Wschodnich); Joseph von Eichendorff Konversa- 
torium — „Zeszyty Edukacji Kulturalnej — Hefte für Kulturbildung” (Opole, 
wydawca Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa, 1000 egz., języki 
niemiecki i polski); „Staniszczanka” (Staniszcze Małe, dwujęzyczny).

Należy wspomnieć także o biuletynach: Pomeranus. Informationsblatt (wyda
je Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Szczecinie 
w nakładzie 100 egz.), „Danziger Nachrichten” (Związek Mniejszości Niemiec
kiej w Gdańsku), „Oberschlesisches Bulletin” (Stowarzyszenie Autorów i Twór
ców Mniejszości Niemieckiej w Polsce), „Kultur- und Infonnationsbulletin des 
Deutschen Freundschaftskreises im Bezirk Kattowitz — Sitz Ratibor” (wydaje 
w Raciborzu Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Kato
wickiego — „Deutscher Freundschaftskreis in Schlesien”, miesięcznik).

Istotnym ogniwem działań na rzecz zachowania i propagowania języka nie
mieckiego jest kulturalna działalność organizacji mniejszości niemieckiej (ponad 
70 chórów i zespołów śpiewaczych, 2 teatralne, ponad 30 bibliotek, konkursy 
literackie, recytatorskie, dziennikarskie, festiwal muzyczny Dni Eichendorffa, fe
stiwal Letnie Spotkania — Sommertreffen w Krutyni organizowany przez Stowa
rzyszenie Mazurskie oraz festyny Związku Stowarzyszeń Ludności Niemieckiej 
w Byłych Prusach Wschodnich, różnorodne przedsięwzięcia teatralne). W 1996 
roku almanachem poetyckim rozpoczęło działalność wydawniczą Stowarzyszenie 
Autorów i Twórców Mniejszości Niemieckiej w Polsce; książki dwujęzyczne 
i w języku niemieckim wydaje oficyna „Wokół nas” w Gliwicach.

Natomiast zupełnie inny, nie związany z działalnością towarzystw niemiec
kich, żywiołowy charakter ma wkraczanie niemczyzny do życia gospodarcze
go w regionach przygranicznych (np. w Szczecińskiem). Masowyym zjawi
skiem stają się tam niemieckie napisy i informacje o charakterze handlowym.

Przedstawiciele mniejszości niemieckiej, jako wymagające uregulowania 
problemy, wymieniają kwestię wprowadzenia języka niemieckiego jako po
mocniczego do urzędów (przede wszystkim na Śląsku), wprowadzenie dwuję
zycznych napisów oficjalnych i nazw topograficznych, istotne uproszczenie 
procedury powrotu do niemieckojęzycznych wersji nazwisk administracyjnie 
zmienionych na polskie po II wojnie światowej, zdarzające się wypadki polo- 
nizacji pisowni nazwisk podczas sporządzania wyciągów i odpisów z metryk 
niemieckich. Wskazują także na niedoskonały stan prawny w przypadku stwa
rzania możliwości nauczania języka w przedszkolach.

7. Romani

Około 25 tysięcy polskich Romów (Cyganów) należy do czterech grup 
etnicznych (szczepów): Polska Roma (w tym: Chaładytka Roma, Sasytka Ro
ma, Galicjaki), Bergitka Roma (w tym: Cyntury), Kełderlaszów i Lowarów.
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Przebywa też w Polsce być może nawet drugie tyle Cyganów rumuńskich, ale 
nie wiadomo, ilu z nich pozostanie. Romowie nie tworzą dużych skupisk, 
najwięcej z nich mieszka na terenie diecezji tarnowskiej (ok. 1500 osób). 
Grupy te posługują się różnymi dialektami. Dopiero od 1991 po pogromie w Mła
wie pojawiły się w tym środowisku tendencje integracyjne, nastąpił wzrost 
narodowej i etnicznej, ponadgrupowej świadomości. Od grudnia tegoż roku 
działa Stowarzyszenie Romów w Polsce, mające — za przyzwoleniem trady
cyjnych romskich władz i autorytetów — reprezentować, promować i bronić 
praw i interesów Romów w stosunku do państwa i społeczeństwa (A. Mirga, 
1997, s. 178). Od 1996 r. istnieje Rada Romów w Polsce.

Romani (przynajmniej w Polsce) nie wykształcił odmiany ogólnej. Począt
kom kodyfikacji mogą sprzyjać: wydawanie od 1990 dwujęzycznego miesię
cznika „Rrom p-o Drom. Pierwsze w Polsce Pismo Rromów-Cyganów” (wy
daje Rada Romów w Polsce w nakładzie 1000 egz.) — po polsku i w dia
lektach romani; inne zaczątki drukowanej romskiej literatury w Polsce (np. 
opublikowany w 1993 r. dwujęzyczny tomik wierszy Edwarda Dębickiego Tel 
nango boliben (Pod gotym niebem) i Sose kawka? Czemu tak? Teresy Mirgi z 1994 
roku, ponadto w języku romskim pisze w tej chwili w Polsce Stanisław Stan- 
kiewicz-Stachiro. Oczywiście istnieje także (i bywa zapisywana) romska lite
ratura ludowa — rzecz jednak nie w rękopisach, ale w druku. Jeśli chodzi o Koś
ciół Katolicki, jezuita, ks. Edward Wesołek — później krajowy duszpasterz 
Romów — rozpoczął w 1979 r. w Bydgoszczy odprawianie mszy i głoszenie 
kazań w języku romani, przełożył na ten język kilka modlitw i pieśni (A. 
Bartosz, 1993, s. 291), kilka lat wydawał pisemko „Deweł Sarengro Dad — 
Bóg ojciec wszystkich”; diecezjalnego duszpasterza Romów powołał także 
biskup tarnowski. Dają się także zauważyć początki rozwoju polskiej, romskiej 
inteligencji.

Natomiast romani nie jest nauczany w szkole, a dzieci romskie uczęszczają 
(lub nie) do polskich szkół publicznych. W roku szkolnym 1994/1995 działało 
w Polsce 25 eksperymentalnych klas nauczania początkowego dla dzieci rom
skich (uczęszczało 230 osób) mających za zadanie przede wszystkim przeciw
działać analfabetyzmowi, ale uczono tam w języku polskim (romani używany 
był w charakterze języka pomocniczego).

Na początku lat dziewięćdziesiątych międzynarodowe organizacje romskie zró- 
ciły uwagę na konieczność podjęcia kodyfikacji romani jako języka, którym się 
posługuje ok. 12 milionów ludzi. Nie wiadomo jednak, czy prace prowadzone są w 
Polsce, jak również czy dotyczyć mają od razu standardu, który ułatwiałby porozu
miewanie się Romom całego świata, czy też równolegle powstawałyby standardy 
ułatwiające rozpowszechnienie na piśmie pomniejszych odmian tego języka.

8. Rosyjski (gwara staroobrzędowców)

W Polsce mieszka ok. 2000 staroobrzędowców (potomków XVII-wiecz- 
nych uchodźców religijnych z Rosji). Zamieszkują w Augustowie i okolicach
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(wsie: Gabowe Grądy i Bór), w Suwałkach, Wodziłkach i w mazurskim Woj- 
nowie. Są wspólnotą religijną, kierowaną w Polsce przez Radę Naczelną 
Staroprawosławnej Pomorskiej Cerkwi w RP, podzieloną na cztery gminy, w 
których znajduje się po jednej molennie. Językiem nabożeństw jest staro-cer- 
kiewno-slowiański, dokumentację kościelną prowadzi się w języku rosyjskim, 
naukę religii w rosyjskiej gwarze, którą starowiercy posługują się też na co 
dzień (jest ona nasycona cerkwizmami, polonizmami i białorutenizmami, ma 
archaiczny charakter. Odmiana ogólna języka rosyjskiego jest natomiast (obok 
polskiego) językiem wewnętrznym Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego. Ukazują się w nim zatem czasopisma tego Kościoła: miesięcznik 
„Cerkownyj Wiestnik” (099 egz. — część tekstów po polsku), „Prawosławnyj 
Kalendar” (750 egz. — wkładka ukraińska); Kościół Prawosławny używa 
w wystąpieniach oficjalnych polszczyzny, w różnym stopniu opanowanej. Sta
rowiercy mazurscy publicznie posługują się językiem polskim, w życiu religij
nym — wspomnianą gwarą, a w domu często używają literackiego języka 
niemieckiego.

Jedyną ich pozareligijną instytucją kulturalną jest chór „Riabina”.

9. Słowacki

Obecnie mieszka w Polsce 20-25 tysięcy Słowaków. Zamieszkują tereny 
Spiszą (Zamagórze, Frydman, Nowa Biała, Krempachy, Dursztyn, Falsztyn, 
Niedzica, Kacwin, Łapsze Wyżne i Niżne, Łapszanka, Trybsz, Czarna Góra, 
Rzepiska, Jurgów) i Orawy (Jabłonka, Czyżne, Zubrzyca Górna i Dolna, Li
pnica Wielka i Mała, Orawka, Podwilk, Podsarnie, Harkabuz, Bukowina-Pod- 
szkle, Piekielnik), posługują się na co dzień gwarą spiską (magursko-orawską) 
mającą charakter gwary mieszanej (pogranicza), ale mają słowacką świado
mość narodową. Słowackiego języka literackiego uczą się w szkołach. W roku 
szkolnym 1996/1997 był on językiem wykładowym w 2 (125 uczniów) — a ję
zykiem dodatkowym, nadobowiązkowym w 11 szkołach podstawowych (346 
uczniów); w liceum w Jabłonce 38 uczniów uczyło się go nadobowiązkowo. 
Istniała również słowacka grupa przedszkolna. Działacze zgłaszają koniecz
ność otwarcia nowych szkół ze słowackim językiem nauczania, wydania pod
ręczników, przygotowania nauczycieli. Ograniczona ilość polskiej młodzieży 
kontunuuje naukę na Słowacji. Jak wynika z faktów podanych przez Józefa 
Ciągwę (historyka państwa i prawa, profesora zwyczajnego na US a równo
cześnie członka władz Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Czechów i Sło
waków w Polsce) w opracowaniu Słowacka mniejszość narodowa w Polsce — 
mimo prawnych, rządowych gwarancji zdarzają się incydenty świadczące o pró
bach ograniczania możliwości nauczania języka słowackiego (J. Ciągwa, 
1997, s. 200). Brakuje także polskich podręczników do nauki tego języka. Na 
Uniwersytetcie Jagiellońskim jest wykładana filologia słowacka.

Dopiero w 1992 roku, po wieloletnich staraniach przedstawicieli mniejszo
ści i interwencjach strony słowackiej metropolita krakowski zezwolił na odpra
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wianie po słowacku mszy świętych w niedzielę w sześciu parafiach Spi
szą i jednej orawskiej. I w tym wypadku zdarzają się trudności z praktyczną 
realizacją zezwolenia, dlatego na przykład, że większość księży na tym tere
nie nie zna dobrze lub wcale języka słowackiego. Nie jest także prowadzona 
szkolna katecheza w tym języku [J. Ciągwa, 1997, s. 98 oraz S. Łodziński, 
1998 b, s. 246].

Polskie Radio i Telewizja nie prowadzą audycji w języku słowackim. Nato
miast kontakt ze słowem pisanym zapewnia przede wszystkim trójjęzyczny 
(słowacko-czesko-polski) miesięcznik „Żivot” (wydaje w Krakowie Towarzy
stwo Słowaków w Polsce, nakład 2200 egz.), wydawany przez Zrzeszenie św. 
Wojciecha kalendarz oraz biblioteki mieszczące się w świetlicach Towarzy
stwa Słowaków w Polsce. Istotnymi dla pogłębienia znajomości języka impre
zami kulturalnymi są odbywające się od 1994 roku: konkurs słowackiej poezji 
i prozy w Jurgowie, przegląd teatrów amatorskich w Kacwinie i Dzień Kultury 
Słowackiej.

Przedstawiciele mniejszości słowackiej, oprócz wyżej wspomnianych kwe
stii kościelnych i szkolnych, sygnalizują następujące problemy językowe: nisz
czenie słowackich napisów w kościołach i na cmentarzach, konieczność unor
mowania kwestii używania przez zainteresowanych imion i nazwisk w sło
wackim brzmieniu i pisowni, przywrócenie słowackich napisów na sklepach i u- 
rzędach [S. Łodziński, 1998 b, s. 246 i 248].

10. Ukraiński

W Polsce mieszka ponad 220 tys. Ukraińców. Po przesiedleniach w ra
mach akcji „Wisła” w 1947 roku żyją w rozproszeniu. Na terenie olsztyń
skiego i legnickiego parę miejscowości zasiedlają wyłącznie Ukraińcy. 
Wielu zamieszkuje w województwie olsztyńskim (ok. 50 tys), koszaliń
skim, słupskim, przemyskim (po ok. 20 000), chełmskim, elbląskim, szcze
cińskim (po ok. 700-10000), krośnieńskim, suwalskim (po ok. 5000), wroc
ławskim, zielonogórskim, warszawskim, lubelskim, nowosądeckim (po ok. 2000). 
Do narodowości ukraińskiej poczuwa się także pewna część ludności połud
niowej Białostocczyzny.

Nie wiadomo, dla jak dużej ich części język domowy stanowią ukraińskie 
dialekty i gwary, dla jakiej — ukraiński język literacki, a jaka — uległa języ
kowej polonizacji. Najprawdopodobniej jednak, żyjąc w rozproszeniu i w na 
ogół niechętnym sobie otoczeniu starali się zachować tradycje.

Dzisiejszy wysiłek Ukraińców na rzecz utrzymania języka godny jest 
uwagi. W roku szkolnym 1995/1996 uczyło się go ponad 3000 dzieci. Jest 
on językiem wykładowym w 4 szkołach podstawowych i 4 liceach. Ponadto 
lekcje zorganizowane są w 78 przedszkolach, szkołach podstawowych i śred
nich oraz 70 punktach nauczania zorganizowanych przez Związek Ukraiń
ców w Polsce. Nauka odbywa się według unowocześnionych, zaktualizo
wanych programów; w 1996 roku ukazała się „Szkolna gramatyka języka
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ukraińskiego” prof. Michała Łesiowa. Przygotowywane są następne podręcz
niki.

Ponadto na sześciu uniwersytetach polskich działają ukrainistyki, 
a w dwóch wyższych szkołach pedagogicznych — lektoraty języka ukraiń
skiego.

Język ukraiński jest także językiem wewnętrznym i nabożeństw kościoła 
katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (tj. Kościoła greckokatolickie
go), którego wyznawcami jest 2/3 Ukraińców w Polsce. Po długim okresie 
stagnacji został on umocniony i zreorganizowany w latach dziewięćdziesią
tych. Posiada w tej chwili dwa biskupstwa (przemysko-warszawskie i wrocła- 
wsko-gdańskie) i ok. 100 parafii.

O niezłej kondycji tego języka w Polsce świadczy jego stosunkowo szeroka 
obecność w środkach masowego komunikowania i wydawnictwach. Radio 
publiczne po ukraińsku nadaje tygodniowo 2 półgodzinne audycje w Koszali
nie, rozgłośnia rzeszowska — jedną półgodzinną audycję, białostocka — 3 
audycje trwające w sumie godzinę, w Olsztynie — jedną półgodzinną. Od 
1995 r. TVP nadaje dwudziestominutowy program przeznaczony dla Biało
stocczyzny i Podlasia. TVP nadaje także dziesięciominutowy program ogólno
polski raz w miesiącu („Telenowyny”).

Obecnie w języku ukraińskim lub ukraińskim i polskim wydawane są następu
jące czasopisma: ukazujące się w Warszawie, ogólnopolskie „Nasze Słowo. 
Tygodnik Ukraiński” (obecny wydawca — Związek Ukraińców w Polsce, ma 
dodatki: dziecięcy „Switanok” i kobiecy „Krynycia”, a także: „Łemkiwska sto- 
rinka”, nakład 5000 egz.); dwumiesięcznik dwujęzyczny „Nad Buhom i Na- 
rwoju. Pismo Ukraińców Podlasia” (wydaje w Bielsku Podlaskim Związek 
Ukraińów Podlasia, nakład 1700 egz.); almanach Mii susidami wydawany przez 
fundację św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej; dwujęzyczne „Słowo 
Pedagoga” (wydaje Ukraińskie Towarzystwo Nauczycielskie w Polsce w nakła
dzie 200 egz.); wydawany w nakładzie 800 egz. dwujęzyczny kwartalnik społecz
no-kulturalny „Zustriczi”; dwujęzyczny społeczno-kulturalny miesięcznik „Pere- 
myśki Dzwony” (1500 egz.), kwartalnik artystyczno-literacki młodzieży 
ukraińskiej: „Son i Mysi. Czasopismo Zakierzonia” (wychodzi w Warszawie, 
nakład 300-500 egz); czasopisma Kościoła greckokatolickiego: miesięcznik 
„Błahowist” oraz „Hreckokatołyćkij Cerkownyj Kalendar’” (2000 egz). Prawo
sławny „Cierkowny Kalendar” (7500 egz.) i Przegląd Prawosławny drukują 
wkładkę w języku ukraińskim. W latach dziewięćdziesiątych ukazywały się także 
dwutygodnik „Homin”, dwujęzyczny „Dialog” (wydawany przez Związek 
Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej), „Płastowyj Wisnyk — czasopismo ukraiń
skiej organizacji skautowskiej „Płast”,

Związek Ukraińców w Polsce prowadzi także ożywioną działalność wy
dawniczą w języku polskim i ukraińskim. W tym drugim, w latach 1990-1996 
ukazało się ok. 10 książek, nie tylko literackich — także popularnonaukowych, 
wspomnień, zbiorów dokumentów itd. W Polsce rozwija się także literatura 
artystyczna w tym języku (m.in. Tadej Karabowicz, Jan Kiryziuk, Ostap Ła
pski, Antoni Serednicki).
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Duże znaczenie dla zachowania folkloru ukraińskiego (z jego dialektami) 
mieć musi działalność zespołów folklorystycznyh i śpiewaczych. Najbardziej 
znany jest chór męski „Żurawli”. Istnieją też grupy rockowe i zespoły nowo
czesne. W sumie działa ok. 50 zespołów artystycznych. Ponadto prowadziły 
lub prowadzą działalność zespoły teatralne: „Kontakt”, „Lublin-Warszawa”.

Jeszcze w 1985 roku zrezygnowano z (wprowadzonego w czyn w 1977 
roku) pomysłu spolonizowania ukraińskich nazw 120 miejscowości Polski po
łudniowo-wschodniej (parę nazw pozostało jednak zmienionych). Przyjęto za
sadę dwujęzyczności napisów na stawianych w latach dziewięćdziesiątych po
mnikach poświęconych żołnierzom UPA. Wedle dostępnej literatury, 
stowarzyszenia ukraińskie nie podnoszą w tej chwili problemu zapisu imion 
i nazwisk w wersji oryginalnej, dwujęzycznych tablic miejscowości i ulic, 
wprowadzenia języka ukraińskiego jako pomocniczego do urzędów.

Polszczyzna mniejszości

Fakt istnienia mniejszości narodowych we współczesnej Polsce siłą rzeczy 
pociąga za sobą fakt następny — istnienie różnych „mniejszościowych” od
mian polszczyzny służących przedstawicielom tych mniejszości do porozu
miewania się z Polakami — zwłaszcza w wystąpieniach oficjalnych, jeśli, 
rzecz jasna, polszczyzna literacka nie jest opanowana przez nich w sposób 
idealny, bo wtedy mówią właśnie nią.

Studia historyczne dotyczące tej problematyki podjęła Maria Brzezinowa. 
W dawnej (nota bene wielojęzycznej [J. Reczek, 1989]) Polsce istniały przy
najmniej 3 cudzoziemskie odmiany polszczyzny: Ormian, Żydów, Litwinów, 
powstałe w warunkach bilingwizmu żyjących na terenach Rzeczpospolitej 
przedstawicieli tych nacji. Wykorzystując m.in. prekursorskie przedwojenne 
badania M. Altbauera oraz liczne świadectwa pisane i stylizację literacką, 
dokonała M. Brzezinowa opisu polszczyzny Żydów XIX i pocz. XX wieku 
powstałej na skutek fonicznej, gramatycznej i leksykalno-semantycznej inter
ferencji terytorialnych dialektów języka polskiego i jidysz. Kolejna (napisana 
w 1980 roku, ale później wydana) jej praca omawiała odmianę polszczyzny 
powstałą na skutek interferencji z językiem niemieckim, którą posługiwali się 
od końca XVIII w. do II wojny światowej koloniści niemieccy. Prace te jednak 
miały charakter rekonstrukcji stanu historycznego.

Badania natomiast stanu współczesnego cudzoziemskich (tzw. „kolonial
nych”) odmian polszczyzny dopiero się zaczynają.

I tak nie są mi znane prace badające polszczyznę Romów, którzy żyją w wa
runkach pełnego bilingwizmu i ich polszczyzna — jak już z pobieżnych, co
dziennych kontaktów wynika — mocno różni się od standardowej (to samo 
dotyczy fantazyjnych odmian języka polskiego, którymi posługuje się najno
wsza emigracja rosyjska, ormiańska, ukraińska itd. itp.).

Natomiast istnienie na terenach Polski północno-wschodniej regionalnej 
polszczyzny ludowej, którą posługuje się (w ramach bilingwizmu i dysglosji)



Języki mniejszości narodowych w Polsce 301

ludność mówiąca na co dzień językami wschodniosłowiańskimi (gwarami bia
łoruskimi i ukraińskimi bądź przejściowymi) skonstatowała Elżbieta Smułko- 
wa [E. Smułkowa, 1990, s. 159-160]. Ta odmiana miałaby powstać przez 
oddziaływanie języka ogólnopolskiego (szkoła, urząd, Kościół, media itd.) i ko
nieczność posługiwania się nim w wystąpieniach oficjalnych. Badania nad nią 
trwają.

Wstępnie opisano cechy polszczyzny Litwinów puńsko-sejneńskich i staro- 
wierców. Litewska odmiana polszczyzny, powstała wskutek interferencji z ję
zykiem o odmiennej gramatyce (N. Kolis, E. Smułkowa, 1992) wykazuje sze
reg cech swoistych, przede wszystkim dotyczących składni zgody (możliwe są 
zdania typu: woda na rzeki zmniejszyło się, ja byłem bardzo zadowolona), 
wahań w kategorii rodzaju, poszerzenia łączliwości przyimków „na” i „dla” 
(zaprosiłem na świąt wielkanocnych), różnic fleksyjnych (np. odmiana czasu 
przeszłego typu: my robili) — o zagadnieniach leksyki nie wspomnę. Pol
szczyzna starowierców nasycona jest rosyjskimi leksemami, także w wypadku 
istnienia ich odpowiedników polskich; spotykane w polszczyźnie zleksykalizo- 
wane zapożyczenia wschodniosłowiańskie realizuje w wersji rosyjskiej. Zda
rzają się też wahania w kategorii rodzaju (np. słowo piec jest tu na trwale 
rodzaju żeńskiego), pojawiają się doczepione do słów polskich rosyjskie koń
cówki fleksyjne (daj piesku — z.amiast: „daj pieska”), poszerzenie polskich 
tematów czasownika o morfem rosyjski (nakopajem ziemniaki, rybuf nałapa- 
jem ), rosyjski sposób tworzenia stopnia najwyższego przymiotnika (lepszy za 
wszystkich, piękniejsza za wszystkich). Niekiedy — przeniesienie do polszczy
zny rosyjskich konstrukcji składniowych (on pracuje pogranicznym na lotni
sku) [A. Zielińska, 1992, s. 114-115].

Literatura

Opracowanie powstało na podstawie licznych prac badawczych. Posłuży
łem się w nim (tylko w wyjątkowych wypadkach znajduje to odzwierciedlenie 
w odnośnikach) danymi, ustaleniami i przykładami zaczerpniętymi z materia
łów drukowanych, niedrukowanych oraz listów działaczy mniejszości. Spis 
wykorzystanej literatury przedstawiam poniżej.
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