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Od Redakcji
Politykę językową można definiować i dyskutować w wielu perspektywach oraz
ujmować w różnych, szeroko rozumianych aspektach. Obecny, szósty tom rocznika
Język, Komunikacja, Informacja w całości poświęcony został wybranym aspektom
polityki językowej w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem realiów środkowoeuropejskich. Zamiast 23 oficjalnych języków UE mamy do czynienia z 4 językami
krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz ze specyficznymi rozwiązaniami, dostosowanymi
do potrzeb regionu.
Tom jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej „Pomiędzy językami Europy Środkowo-Wschodniej”, która odbyła się w dniach 21–22 marca 2011 r.
w Poznaniu. Zorganizowały ją Zakłady Ugrofinistyki oraz Infolingwistyki Instytutu
Językoznawstwa wraz z Pracownią Komparatystyki Literackiej Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wydatnym wsparciu
finansowym Funduszu Wyszehradzkiego. Językami konferencji były języki krajów
Grupy Wyszehradzkiej: polski, czeski, słowacki i węgierski oraz angielski i esperanto
– oznacza to wielojęzyczność naszego tomu.
Wybrane aspekty i dziedziny polityki językowej omawia we wstępnym artykule Václav Velčovský. Pozostałe referaty prezentujemy w trzech grupach. Pierwsza
z nich dotyczy polityki językowej – zarówno w szerokim, jak i regionalnym zakresie.
W procesach globalizacji i integracji, które wyznaczają podstawowe warunki współczesnej egzystencji, język staje się ważnym elementem komunikacji międzykulturowej w wielonarodowej Europie, choć rzeczywista realizacja unijnej dewizy „Jedność
w różnorodności” w kontekście komunikacji językowej odbiega od pierwotnej intencji UE. Seán Ó Riain i Jozef Reinvart w swym referacie przedstawiają działania
Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz wielojęzyczności
i równouprawnienia wszystkich (w tym przede wszystkim małych) języków używanych w Europie. Konieczności zmian w polityce językowej na Starym Kontynencie
postuluje w swym wystąpieniu Jozef Reinvart, dociekając, jaką rolę odegrać w niej
mogą języki państw Grupy Wyszehradzkiej.
Miklós Kontra zastanawia się nad komunikacją językową w Europie Środkowo-Wschodniej w ujęciu socjologicznym oraz historyczno-politycznym na przykładzie
problemów językowych występujących między Słowakami a Węgrami. Z kolei Janusz Bańczerowski analizuje węgierską i polską ustawę językową pod kątem ich
skuteczności jako prawnych narzędzi ochrony małych języków narodowych. Tomasz
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Wicherkiewicz koncentruje się natomiast na standaryzacji języków regionalnych
i mniejszości narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej w kontekście ich roli
w komunikacji europejskiej. Grzegorz Lisek podjął się zadania porównania polityki
językowej Polski z polityką językową Czech i Słowacji, a Grzegorz Pakowski przedstawił reakcje prasy polskiej na nowelizację słowackiej ustawy o języku.
Autorzy kolejnych publikowanych w ramach tego bloku referatów koncentrują
się na roli języka w procesach narodotwórczych w Europie Środkowo-Wschodniej
(Marcin Skobrtal), polityce językowej w procesie kształtowania się narodu białoruskiego (Nelly Bekus), miejscu polszczyzny w życiu dzieci i młodzieży na Ukrainie
Zachodniej (Maria Zielińska) oraz działalności Mercina Nowaka-Njechorńskiego
w dziedzinie polityki językowej (Kinga Kijo).
Ilona Koutny podejmuje kwestię alternatywnego rozwiązania w komunikacji
międzynarodowej i międzykulturowej w Europie oraz przedstawia rolę neutralnego
międzynarodowego języka esperanto w Europie Środkowo-Wschodniej.
Druga grupa referatów dotyczy języka w mediach. W ramach tego obszaru tematycznego Anatol Michajłow analizuje język telewizji jako narzędzie polityki językowej, Renata Rusin-Dybalska omawia wzajemny obraz Czechów i Polaków
w wybranych mediach, natomiast Anna Zięba pisze o cechach języka prasy krajów
należących do Grupy Wyszehradzkiej i tzw. starej Unii na przykładzie prasy polskiej
i brytyjskiej.
W ostatniej części tomu zamieszczone zostały referaty dotyczące nauczania języków oraz innych problemów, nie mieszczących się w pozostałych działach. Część
tę otwiera artykuł Katarzyny Stankiewicz i Anny Żurek, w którym autorki koncentrują się na międzykulturowych aspektach nauczania języka polskiego jako obcego.
W kolejnym referacie Jerzy Kowalewski rozpatruje to zagadnienie w kontekście nauczania języka polskiego jako obcego na terenie Ukrainy. Tom zamykają wystąpienia
Jaroslava Lipowskiego (poświęcone interferencjom fonetycznym we współczesnych
językach zachodniosłowiańskich) oraz Małgorzaty Stefaniak (dotyczące niemieckich
zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie).

From the Editors
Language policy can be defined in various ways; it is also usually discussed from
many perspectives and the number of ways in which these can be understood is very
large. The present, sixth volume of the annual Język, Komunikacja, Informacja ‘Language, Communication, Information’ is devoted in its entirety to selected aspects of
language policy in Europe, with an emphasis placed on the realities of Central-Eastern
Europe. Instead of all 23 official languages of the EU, the focus is on the four official
languages of the Visegrad Group as well as special solutions to language issues in the
area.
The articles in this volume have been gleaned from the international conference
“Between the Languages of Central-Eastern Europe” which took place March 21–22,
2011 and which was organized by the Departments of Ugro-Finnic Philology and Infolinguistics at the Institute of Linguistics together with the Dept. of Comparative Literature of the Institute of Polish Philology, all organizational units affiliated with Adam
Mickiewicz University in Poznań, Poland. Generous financial support for the conference was provided by the Visegrad Fund. The languages of the conference were the
languages of the Visegrad Group (Polish, Czech, Hungarian, Slovak) as well as English and Esperanto. This is reflected by the plurilingual nature of the present volume.
Different aspects and areas of language policy in the introductory article are
described by Václav Velčovský. The remaining papers are here presented in three
groups. The first of these concerns language policy in both its wider and regional
contexts. Language has become an important element of cross-cultural communication in a Europe of many nations undergoing globalization and integration, which are
the basic conditions of contemporary life. In actual practice, however, realizations
of European Union motto “Unity in Diversity” in terms of language diverge somewhat from the original intent of EU. In their paper Seán Ó Riain and Jozef Reinvart
present the actions and functioning of the Civil Society Platform on Mutilingualism
for the equality of all (especially the ‘smaller’) languages of Europe. The necessity for
changes in the language policies of Europe is postulated in the presentation of Jozef
Reinvart in which he surmises what role might be played by the relatively small four
languages of the Visegrad Group.
Miklós Kontra, on the other hand, reflects on communication issues in CentralEastern Europe from a sociological as well as historical and political point of view in
an examination of the language problems occurring between Slovaks and Hungarians.
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Janusz Bańczerowski, in turn, examines the Hungarian and Polish language laws and
hypothesizes on the effectiveness of legal instruments in protecting smaller national
languages. Tomasz Wicherkiewicz concentrates on the standardization of regional and
minority languages in Central-Eastern Europe in the context of their role in European
communication. Grzegorz Lisek, meanwhile, compares the language policies of Poland with those of Slovakia and the Czech Republic and Grzegorz Pakowski presents
Polish press reactions to the amendment to the language law of Slovakia.
The authors of the other papers published within this block examine the role of
language in the process of nation-building in Central-Eastern Europe (Marcin Skobrtal), language policy in the creation of the Belarussian national (Nelly Bekus), the
place of the Polish language in the lives of children and young people in Western
Ukraine (Maria Zielińska) as well as the activities of Měrćin Nowak-Njechorński in
the field of language policy (Kinga Kijo).
Ilona Koutny discusses another option for international and intercultural communication in Europe and presents the role played by the neutral international language
Esperanto in Central-Eastern Europe.
A second group of papers concerns language and the media. Within this thematic area Anatol Michajłow discusses the language of television as a tool of language
policy, Renata Rusin-Dybalska describes the mutual perceptions of Czechs and Poles
in selected media while Anna Zięba writes about characteristics of the language of the
press in countries of the Visegrad Group and in the countries of what some call “Old
Europe” using the examples of the Polish and British presses.
The last section of the volume contains papers on language teaching as well as
other topics which did not fit easily within other thematic groups of problems. This
section opens with a paper by Katarzyna Stankiewicz and Anna Żurek in which the
authors concentrate on the intercultural aspects of teaching Polish as a foreign language. Next, Jerzy Kowalski examines this problem within the specific context of
teaching Polish as a foreign language in Ukraine. The volume is brought to a close
with papers by Jaroslav Lipowski on phonetic interference in West Slavic languages
and Małgorzata Stefaniak on German borrowings in contemporary Polish.

De la Redakcio
Lingvopolitikon eblas diverse difini: kutime multaj aliroj eblas kaj ĝiaj aspektoj
multnombras. La nuna sesa volumo de la revuo Język, Komunikacja, Informacja
‘Lingvo, Komunikado. Informo’ estas dediĉita al elektitaj aspektoj de lingvopolitiko
en Eŭropo, kun speciala konsidero al mez-orient-eŭropaj realaĵoj. Anstataŭ la 23
oficialaj lingvoj de EU temas unuavice pri la lingvoj de la 4 Viŝegradaj landoj kaj pri
specialaj solvoj en la malgranda regiono.
La volumo ekestis grandparte el la materialoj de la internacia scienca konferenco
“Inter la lingvoj de Mez-Orienta Eŭropo” (21-22a de marto 2011), organizita de la
Katedroj Ugrofinna kaj Infolingvistika de la Lingvistika Instituto kaj de la Katedro
pri Kompara Literaturo de la Instituto pri Pola Filologio de la Universitato Adam
Mickiewicz, kun signifa subteno de la Viŝegrada Fondaĵo. La konferencaj lingvoj
estis la lingvoj de la Viŝegradaj landoj: la pola, ĉeha, slovaka, hungara, krome la angla
kaj esperanto – tion montras ankaŭ la plurlingveco de nia volumo.
Václav Velčovský pritraktas diversajn aspektojn kaj terenojn de lingvopolitiko en
la enkonduka artikolo. La aliaj artikoloj estas prezentitaj en 3 grupoj. La unua rilatas
al lingvopolitiko en vasta kaj ankaŭ en regiona aliroj. Dum la procezo de tutmondiĝo
kaj integrado, kiu determinas la bazajn kondiĉojn de la nuntempa ekzistado, lingvo
iĝas grava elemento de interkultura komunikado en la multnacia Eŭropo, kvankam la
realigo de la eŭrop-unia slogano „Unueco en diverseco“ en la lingva kampo diverĝas
de la origina intenco. Seán Ó Riain kun Jozef Reinvart prezentas en sia kontribuo
la proponojn de la Civitana Platformo pri Multlingvismo por la egalrajteco de la
lingvoj (unuavice de la malpli uzataj lingvoj) en Eŭropo. Jozef Reinvart postulas en
sia artikolo la ŝanĝon de lingvopolitiko en Eŭropo, elstarigante la rolon de la 4 malpli
uzataj lingvoj de la Viŝegradaj landoj.
Miklós Kontra esploras la lingvan komunikadon en Mez-Orienta Eŭropo en
sociologia kaj historia aliroj, surbaze de la ekzemplo de lingvaj problemoj ekestintaj
inter slovakoj kaj hungaroj. Sekvas Janusz Bańczerowski, kiu analizas la polan
kaj la hungaran lingvoleĝojn farante pripensojn pri la efiko de juraj agoj protekti
la malgrandajn lingvojn. Tomasz Wicherkiewicz koncentriĝas al la normigo de
regionaj lingvoj kaj al la minoritataj lingvoj en Mez-Orienta Eŭropo konsiderante
ilian rolon en la eŭropa komunikado. Grzegorz Lisek entreprenis la taskon kompari
la lingvopolitikon de Pollando kun tiu de Ĉeĥio kaj Slovakio. Grzegorz Pakowski
przezentis la gazetaran reagon al la renovigita slovaka lingvoleĝo.

14

De la Redakcio

La sekvaj aŭtoroj de tiu ĉi sekcio publikigas siajn konsiderojn pri la rolo de lingvo
en la nacikrea procezo en Mez-Orienta Eŭropo (Marcin Skobrtal), en la formado
de bjelarusa popolo (Nelly Bekus), pri la rolo de pola lingvo en la vivo de junuloj
en Okcidenta-Ukrainio (Maria Zielińska), krome pri la agado de Měrćin NowakNjechorński en lingvopolitiko.
Ilona Koutny traktas alternativan solvon por la internacia kaj interkultura
komunikado en Eŭropo kaj prezentas la rolon de la neŭtrala internacia lingvo esperanto
en Mez-Orienta Eŭropo.
La dua grupo de artikoloj rilatas al la lingvo en amaskomunikiloj. Anatol
Michajłow diskutas la lingvaĵon de televido kiel ilon de lingvopolitiko, Renata RusinDybalska priparolas la reciprokan bildon de Ĉeĥoj kaj Poloj en elektitaj komunikiloj,
fine Anna Zięba karakterizas la lingvaĵon de gazetaro en Pollando kiel reprezentanto
de V4 landoj kaj komparas ĝin kun la brita, el la malnova Eŭropo.
La lasta parto de tiu ĉi volumo entenas diversajn artikolojn kiel politikon de
lingvoinstruado, kiuj ne povis lokiĝi en la antaŭaj temgrupoj. Katarzyna Stankiewicz
kaj Anna Żurek malfermas la vicon per artikolo pri la internaciaj aspektoj de instruado
de la pola lingvo kiel fremda. Poste Jerzy Kowalewski similan temon traktas sed en
la tereno de Ukrainio. La volumon fermas artikoloj de Jaroslav Lipowski traktante
fonetikan interferencon en la nuntempaj okcidentslavaj lingvoj kaj de Małgorzata
Stefaniak pri germanaj pruntaĵoj en la nuntempa pola lingvo.

Język, Komunikacja, Informacja
I. Koutny, P. Nowak (red.)
Language, Communication, Information
I. Koutny, P. Nowak (eds.)
6/2011: 15–22

Václav Velčovský

Typologie jazykové politiky
(s příklady z historie existence češtiny
ve vícejazyčném státě)
Abstract [Language Policy Typology (The Historic Experience of the Existence of the
Czech Language in a Multilingual Country)]. Language policy can be defined as a set
of official and publicly declared regulatory activities (prescriptive or restrictive) concerning the use of language, languages, varieties or codes in different areas of public life in the
state (government, judiciary, education, armed forces, language landscape etc.). The theory
of language management, planning and policy was massively developed in the 60’s in the
Anglo-Saxon Areas in the context of decolonization of the British Empire and the national
processes of emancipation of African, Asian and Pacific nations.
This paper focuses on the most important language policy typologies: Kloss’s (1977) and
Schiffman’s (1996) features of language policy, the Kloss’s (1966) types of multilingual
communities and the Schiffman’s relationship between language policy and sociolinguistic
reality (1996). The above mentioned typologies are compared and generalized and then
applied to the history of multilingualism in the territory of the present-day Czech Republic
(in 1890, 1930, 1940, 1970 and 2000).
Abstrakt [Typologia polityki językowej (z historycznych doświadczeń egzystowania
języka czeskiego w państwie wielojęzycznym)]. Politykę językową można definiować
jako zbiór oficjalnie i publicznie zdeklarowanych działań o charakterze regulacyjnym
(normalizującym lub ograniczającym), dotyczących zastosowania języka i języków, jego
odmian lub kodów w różnych sferach życia publicznego w danym państwie (w rządzie,
sądownictwie, edukacji, wojsku, krajobrazie językowym itd.). Teorie odnoszące się do
zarządzania językiem, planowania językowego oraz polityki językowej były intensywnie rozwijane w latach 60. ubiegłego wieku, szczególnie w obszarze anglosaskim, gdzie
odzwierciedlały proces dekolonizacji Imperium Brytyjskiego oraz były wyrazem dążeń
niepodległościowych narodów Afryki, Azji i regionu Pacyfiku.
Artykuł skupia się na najważniejszych typologiach polityki językowej, tj.: Klossa (1977)
i Schiffmanna (1996) – określającej cechy polityki językowej, Klossa (1966) – odnoszącej
się do typów wielojęzycznych społeczności oraz Schiffmana (1996) – traktującej o relacji
pomiędzy polityką językową a rzeczywistością socjolingwistyczną. Wspomniane typologie zostają porównane, uogólnione, a następnie zastosowane do analizy wielojęzyczności
na terytorium obecnej Republiki Czeskiej (lata 1890, 1930, 1940, 1970 i 2000).
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0. Jazykovou politiku můžeme definovat jako soubor oficiálních a veřejně deklarovaných aktivit regulujících konkrétními legislativními akty užívání jazyka či jazyků či jednotlivých jazykových prvků, tvarů, kódů nebo variet v  jednotlivých oblastech veřejného života daného státu (správa, soudnictví, školství, ozbrojené složky,
jazyková krajina atp.) (srov. např. Trudgill 2003). Jazykovou politiku chápeme jako
hyponymum k  jazykovému plánování. To představuje veškeré aktivity zacílené na
modifikaci nebo stabilizaci jazykového chování řečové komunity, a to jak na rovině
individuální, tak společenské, jak na rovině oficiální, tak neoficiální, záměrné i nezáměrné. Jazyková politika ovšem představuje pouze oficiální regulativní akty.
Ve svém příspěvku se zaměřím na nejvýznamnější teorie jazykové politiky:
na Klossovy (1977) a Schiffmanovy (1996) vlastnosti jazykové politiky, na Klossovy (1966) typy multilingvních společenství a  Schiffmanovy (1996) vztahy mezi
jazykovou politikou a  sociolingvistickou realitou. Výše zmíněné typologie jazykové
politiky se pokusím zobecnit a  dále je budu aplikovat na jazykovou situaci na území
dnešní České republiky v letech 1890, 1930, 1940, 1970 a 2000.
1.1. Kloss se během šedesátých a sedmdesátých let 20. století zabýval národnostními, a  proto také jazykovými právy v  Severní Americe. Ve své rozsáhlé analýze The
American Bilingual Tradition (1977) navrhl typologii jazykové politiky podle jejích
vlastností. Typologii podrobil důkladné kritice a o další kategorie ji rozšířil o dvacet
let později Schiffman (1996).
Typologie je založena na nejobecnějších vlastnostech, které mohou být v  oficiálním přístupu k  jazyku uplatněny. Kloss vytvořil síť dichotomických vztahů: jazyková politika podporující – tolerující, rovnostářská – omezující, právně limitující –
bez právní regulace. Schiffman přidává ještě dvě kritéria, která z  předchozích jasně
vyplývají: jazykovou politiku de facto – de jure a skrytou – zjevnou. Klossova typologie představuje zásadní a  detailně rozpracovaný pokus zobecnit jazykovou politiku
do obecně pojatých premis.
1.2. Jazyková politika je sice primárně nezávislá na jazykovém složení obyvatelstva daného státu (i monolingvní společenství mohou mít specifickou jazykovou politiku), lze však předpokládat, že bi- nebo multilingvní společenství budou mít daleko
silnější potřebu nějakým způsobem oficiální používání jazyků regulovat. Typologii
multilingvních společenství poprvé publikoval Kloss v   dnes už klasickém článku
Types of Multilingual Communities (1966).
Definuje tzv. jádro národního společenství (NCC, tj. všichni občané v daném státě
kromě těch, jejichž mateřský jazyk je používán méně než 3% populace) a dále dělí bi-/
multilingvismus na skupinový/státní/národní a individuální. Jeho typologii můžeme
zobecnit na bi-/multilingvismus personální a impersonální, s  právním statutem a bez
něj, podle segmentu bi-/multilingvního obyvatelstva, podle stupně individuálního
bilingvismu, prestiže jednotlivých jazyků, vztahů těchto jazyků a postojů mluvčích.
1.3. Nejnovější typologii jazykové politiky vytvořil v rozsáhlé monografii věnované jazykové kultuře a politice Schiffman (1996). Vychází ze vztahu mezi jazykovou
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politikou a  sociolingvistickou realitou. Nejedná se o typologii dle vlastností jazykové politiky, ale vlastně o metarovinu jejího výkonu a o jeho hodnotící interpretaci.
Schiffman uvádí následující typy: jazyková politika ve shodě se sociolingvistickou
realitou, politika ignorující diglosii, politika proaktivní (uznávající práva i pro ty jazyky, které ne všichni obyvatelé daného státu ovládají), politika rozdělující H-registry,
politika ignorující L-registry, politika osobních versus teritoriálních práv a monopolizující politika.
2. Na nejobecnější rovině můžeme jazykovou politiku rozdělit na skrytou a zjevnou. Empiricky zjistitelná je především ta zjevná. Při výkonu jazykové politiky je
klíčová triáda pojmů ideologie – mechanismy – výkon. Ideologie představuje souhrn
vůdčích myšlenek, jimiž je ovlivňován a řízen výkon politiky. K   její realizaci je
zapotřebí stanovit patřičné mechanismy. Musíme proto rozlišovat jazykovou politiku
de jure, tzn. v  souladu s  ideologií a  z ní vycházející, a jazykovou politiku de facto, skutečně vykonávanou. Z  diachronního pohledu je rekonstruovatelná především
jazyková politika de jure, která vychází z oficiálních regulací. Dále proto budeme
analyzovat jazykovou politiku zjevnou, resp. jazykovou politiku de jure.

Ideologie

• PŘESVĚDČENÍ

• mýty, propaganda, nátlak
• pravidla a regulace
Mechanismy

Výkon

• jazyková politika DE JURE

• Jazyková politika DE FACTO

Obrázek č. 1: Ideologie – mechanismy – výkon v jazykové politice
(volně dle Shohamy 2006: 54, upravil V.V.)

Zobecněním tří výše uvedených typologií vyplyne existence minimálně dvou
dichotomií: jazyková politika autoritativní a liberální (podle typu regulace) a jazyková politika regulující a  pasivní (podle samotné existence či rozsahu regulace). Pro
další analýzu využijeme čtyř dílčích vlastností, jejichž míru (relativní, resp. komparovanou) budeme sledovat: míra regulace (samotná existence a počet regulatorních aktů), míra restrikce (síla regulace, např. explicitní vymezení komunikačních
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oblastí), míra tolerance (explicitně vyjádřená regulace menšinových jazyků) a míra
rovnosti jazyků (explicitně vyjádřená rovnost menšinových i   většinových jazyků
v  komunikačních oblastech). Míru regulace stanovíme srovnáním počtu regulatorních aktů a norem, míru restrikce srovnáním síly, opatření a sankcí ve vymezených
komunikačních situacích, toleranci srovnáním různého přístupu k  různým jazykům
v  dané jazykové regulaci a vymezením či absencí případných sankcí za její porušení
a  rovnost užívání jazyků jejím explicitním zmíněním či v  případě absence regulace
implicitním předpokladem jejich rovnoprávné koexistence.
Druhotnými kritérii je především počet jazyků ve státě (srov. Klossův termín
NCC) a  počet jazyků užívaných jednotlivci (závislost na sociologickém pojetí, resp.
zaměření na jistý segment obyvatelstva, a na aktivním nebo pasivním pojetí jazykové
kompetence). Vzhledem k  neostrosti těchto kritérií k  nim nebudeme přihlížet.
Čtyři výše uvedené vlastnosti můžeme schematicky zobrazit prostřednictvím
paprskového grafu o čtyřech vrcholech. Je-li výsledný čtyřúhelník dané jazykové
politiky blíže vrcholům „regulace” a „restrikce” (velký počet restriktivních norem),
jedná se o  autoritativní typ, je-li blíže vrcholům „rovnost” a „tolerance” (stejná práva
pro všechny jazyky daného státu), jedná se o typ liberální. Je-li výsledný čtyřúhelník
rovnoměrně rozmístěn mezi všemi čtyřmi vrcholy, jedná se o typ regulující (silná
regulace jakéhokoliv typu), a je-li plocha víceméně centrálně umístěného čtyřúhelníku relativně malá (absence regulace jakéhokoliv typu), jedná se o typ jazykové
politiky pasivní. Vrcholy „regulace” a  „restrikce” zohledňují typ regulace, vrcholy
„rovnost” a  „tolerance” zase míru a prostředky regulace.
míra regulace

regulující

míra rovnosti

míra tolerance

autoritativní
liberální
pasivní

míra restrikce

Obrázek č. 2: Typologie jazykové politiky

3. Výše naznačená kritéria vztáhneme na jazykovou situaci v   českých zemích
v   letech 1890, 1930, 1940, 1970 a 2000. Z   důvodu rozsahu článku se nebudeme
věnovat detailní analýze regulativních aktů, ale spíše jejich výčtem s   odkazem na
relevantní literaturu k  danému tématu.
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3.1. V  roce 1890 jsme svědky neúspěšné snahy reprezentantů království českého
o  jazykovou regulaci (jazykové vyrovnání). Přes všechny pokusy ukotvit v  rakouskouherské legislativě jazykově právní i správní regulace je nebylo možné kvůli odporu
českých Němců, Čechů nebo naopak Maďarů realizovat. Jedinou regulací tak zůstal
občanský zákoník č. 142/1867, čl. 19: Rovné právo všech v  zemích obvyklých řečí
ve škole, úřadě a v životě veřejném od státu se uznává. Vnitřní či vnější úřední jazyk,
jazyk v  armádě1 nebo jazyková krajina regulovány nebyly.2
Československo v   roce 1930 má poměrně explicitně rozpracováno jazykové
právo: ústavní zákon č. 122/1920 Sb. a nařízení vlády č. 17/1926. Úředním/státním/
oficielním jazykem je českoslovenština. Jazykové právo je založeno na teritoriálním
principu (soudní okresy s více než 20% národnostní, resp. jazykovou menšinou).
Všichni státní zaměstnanci jsou povinni skládat zkoušku ze státního jazyka. Povinně
jsou zaváděny principy dvojjazyčné jazykové krajiny v soudních okresech s jazykovými menšinami (vždy s jazykem státním na prvním místě).3
Za protektorátu byla jazykovému právu věnována velká pozornost, spadala do
oblasti řešení tzv. české otázky. Němčina byla de jure připuštěna jako další (v pořadí
ovšem první) úřední jazyk (14822/39MR). Byly nařízeny povinné zkoušky z  němčiny pro státní zaměstnance, toponyma (ADO 1940) a  některá antroponyma (MV 399127/9-42-I; MV 11526/41-9) byla povinně překládána, jazyková krajina byla povinně
německo-česká. Konečným řešením pak měla být plná germanizace středoevropského prostoru.4
Jazyková otázka v  poválečném Československu byla řešena nepřímo: mluví se
o   dvou národech (českém a slovenském), ale o jednom lidu. Explicitně jazykové
právo reguluje čl. 6 federativní ústavy z  roku 1968: Českého a slovenského jazyka se
užívá rovnoprávně při vyhlašování zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Při jednání všech státních orgánů Československé socialistické republiky a obou
republik, v řízení před nimi a  v ostatním jejich styku s občany se užívá obou jazyků
rovnoprávně. Rovnoprávnost byla garantována a jazykové právo dále ošetřovala řada
interních předpisů.5
Po roce 1993 proběhly několikrát pokusy v  PSP Parlamentu ČR schválit jazykový zákon (např. v   roce 1999 a 2003). Exekutiva však vždy zdůrazňovala, že je
Česká republika založena na principu občanském, nikoliv národnostním či národním,
a proto je explicitní jazyková regulace redundantní. Prvky jazykové regulace nicméně
1
Nutnost znalosti češtiny pro vojenské účely je jasně patrná z  její výuky na vídeňské vojenské
akademii. Velícím jazykem však byla němčina (blíže srov. např. Vintr – Pleskalová 2004, Newerkla 2000
nebo Ernst 2003).
2
Blíže srov. např. Vašatý 1884, 1896, Šolc 1897, Pacák 1897, 1900, Nevšímal 1899, Neblich 2002,
Wenzel 2006 nebo Hall 2008.
3
Blíže srov. např. Prokop 1926, Chalupný 1933, Horáček 1928, John 1994, Kučera 1999, Tauchen
2008 nebo Velčovský 2011.
4
Blíže srov. např. Sobota 1946, Doležal 1996, Červinka 2002, Míšková – Šustek 2000 nebo Schelle
2009.
5
Blíže srov. např. Rychlík 1998, Musilová 2000.
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obsahují dílčí právní předpisy (např. školský zákon, správní řád, zákon o účetnictví,
zákon o České televizi atp.).6
3.2. Z  porovnání pěti výše uvedených období můžeme vyvodit následující: Jazykovou politiku za Rakousko-Uherska, po roce 1968 a po roce 1993 můžeme označit
za pasivní. Jazyková regulace je nepřímá (obsažena v  dílčích právních předpisech),
jazykový zákon jako takový chybí. Omezení užívání jazyků (související s  absencí
explicitní jazykové regulace) je výrazné především za multilingvního Rakousko-Uherska. Míra regulace je samozřejmě minimální v  monolingvním státě po roce 1993.
První republika je typickou ukázkou regulující jazykové politiky. Jazykový zákon
je zákonem ústavním, jsou přesně definovány sféry užití oficiálního jazyka i pravidla
jazykové krajiny.
Míra regulace a explicitní omezování užívání jazyků došly vrcholu za protektorátu
Čechy a  Morava, kdy měl být německo-český bilingvismus pouhým přechodným stádiem k  plné germanizaci.
se o radikální
autoritativní
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Obrázek č. 3: Jazyková politika ve vybraných časových obdobích

4. Klossovu (1966, 1977) a Schiffmanovu (1996) typologií jsme zobecnili na jazykovou politiku autoritativní, liberální, regulující a pasivní. Z  výše uvedeného vyplývá, že v českém prostředí byla jazyková politika pojímána sice pasivně, ale liberálně.
Výjimkou je první republika, kdy poměrně striktně nastavená jazyková regulace antaBlíže srov. např. navrhované legislativní záměry usnesení vlády č. 67/1996 nebo návrh poslanců
míra rovnosti
míra tolerance
KSČM na novelu Ústavy (sněmovní tisk 485/2003, usnesení vlády č. 1189/2003).
6
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gonisticky vyplývala z  rakouské pasivity v  této oblasti, na což opět antagonisticky
reagovala jazyková politika říšská, podpořená nacistickou ideologií.
Jazykově politické a také národnostní klima bylo po roce 1989, resp. 1993 v  dalších zemích Visegrádské čtyřky řešeno různě. Slovensko (zákon č. 270/1995 Sb.)7
i Polsko (zákon č. 90/1999 Sb.)8 šly cestou regulace. V  českém prostředí se s  obdobnými pokusy nesetkáváme. Plně se prosadilo občanské pojímání společnosti. Možný
vliv předešlé pasivní jazykové politiky je jednou z  možných dílčích příčin takovéhoto
chápání fungování jazyka ve společnosti a interpretace potřebnosti či nepotřebnosti
explicitní jazykové regulace.
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Information on Civil Society Platform on Promotion
of Multilingualism and its Recommendations
Abstrakt (Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego Promowania Wielojęzyczności
i jej rekomendacje). Podejmowane od 2001 r. zabiegi Komisji Europejskiej mające na
celu promocję wielojęzyczności w Unii Europejskiej nie doprowadziły do zmiany sytuacji
językowej; komunikacja odbywa się obecnie w ograniczonej liczbie języków dominujących. W 2009 r. Komisja zachęciła europejskie społeczeństwo obywatelskie do uczestnictwa w promocji wielojęzyczności oraz do przedstawienia własnych propozycji poprzez
powołanie Europejskiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego, której celem było sformułowanie konkretnych ram dla rozwoju polityki wielojęzyczności w Europie. Zajmowała się ona również kwestią znaczenia wielojęzyczności dla spójności społecznej i dialogu
międzykulturowego oraz problemem równego poszanowania wszystkich języków Europy
oraz stworzenia większych możliwości nauki języków.
Platforma rozpoczęła pracę w czterech grupach roboczych (GR):
GR1 – Edukacja (obejmująca naukę języków, propedeutyczne nauczanie języków, języki
mniejszości, języki rzadziej używane, wczesną naukę języków, działania motywujące oraz
promocyjne);
GR2 – Planowanie i polityka językowa (równość i użycie języków, zmiany strukturalne,
obserwatorium językowe, możliwość powołania rzecznika językowych praw obywatelskich, możliwość stworzenia dyrektywy przeciwdziałającej dyskryminacji językowej);
GR3 – Zróżnicowanie językowe i włączenie społeczne (mniejszości, nauka języka kraju
goszczącego, dialog międzykulturowy);
GR4 – Tłumaczenie i terminologia (tłumaczenie literatury, napisy w materiałach audiowizualnych, kultura, terminologia).
Praca członków Platformy (przedstawicieli 29 paneuropejskich organizacji pozarządowych) oparta była na odpowiedziach obywateli oraz organizacji pozarządowych większości państw członkowskich Unii Europejskiej na przeprowadzone kwestionariusze.
Określono w ten sposób rekomendacje płynące prosto od członków europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Finalna wersja raportu Platformy oraz jej zalecenia zostały
przedstawione Komisji Europejskiej 30 marca 2011 r. Komisja planuje wdrożyć je w trzecim projekcie uchwały dotyczącej komunikacji wielojęzycznej, który planowany jest na
początek 2012 r.
Abstract. The European Commission’s efforts to promote multilingualism in the EU since
2001 have not been effected a change in the current language situation where the EU and
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its citizens are drifting towards a narrow multilingualism of the dominant language(s). In
2009 the Commission invited EU civil society to participate in the promotion of multilingualism and present its ideas and recommendations through a new Civil Society Platform, which has aimed at formulating a coherent overall framework for the development of
multilingual policy in Europe. This includes the importance of multilingualism for social
cohesion and intercultural dialogue, for parity of esteem for all European languages, and
enhanced language-learning opportunities for all citizens.
The Platform set to work in four working groups (WGs):
WG1 – Education (including language learning, propaedeutic language teaching, minority
languages, lesser used languages, early language learning, motivation and promotion)
WG2 – Language planning and policy (equality and use of languages, structural changes,
linguistic observatory, possible language ombudsman and possible directive against language discrimination)
WG3 – Linguistic diversity and social inclusion (minorities, learning the language of the
host country, intercultural dialogue)
WG4 – Translation and terminology (literary translation, subtitling, culture, termi
nology).
The members of the Platform (representatives of 29 pan-European NGOs) based their
work on responses from citizens and NGOs of most EU Member States to detailed questionnaires. The following recommendations thus emanate from the heart of European civil
society. On 30 March 2011 the final version of the Platform’s report and its recommendations were presented to the Commission, which intends to use them in drafting its 3rd
communication on multilingualism, planned for early 2012.

At the beginning of a new millennium in 2001 the European Union by declaring
“European Year of Languages” launched a series of activities for the promotion of
multilingualism. The EU has aimed its multilingualism policy at three main activities:
1) to encourage language learning and the promotion of linguistic diversity in society;
2) to promote a healthy multilingual economy; 3) to give citizens access to EU legislation, procedures and information in their own language.
As within the period of 10 years of the EU endeavour to promote multilingualism
there has not been noticed a  change in the current language policy guiding the EU
and its citizens to narrow multilingualism of dominant languages, and to some extent
in allowing a drift towards the domination of just one language, English. In the years
2007 until early 2010 there was a member of the European Commission (Commission) specifically charged with multilingualism policy, Mr Leonard Orban of Romania. However, that policy has not been continued by the current Commission, so that
multilingualism policy has again become politically less salient.
In an effort to promote a broad multilingualism the Commission invited in 2009
for the first time in the promotion of multilingualism the EU civil society to participate
in the process and present its ideas and recommendations through a new mechanism
which it set up, the Civil Society Platform for the Promotion of Multilingualism (Platform). The goals of the Platform are: to promote multilingualism for social cohesion
and intercultural dialogue, to provide opportunities for migrants to learn the language
of the host country and also to cultivate their own native language, to take advantage
of the media which have the potential to open channels for intercultural dialogue, to
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enhance multilingualism policy to secure the rights of all European languages (official, regional, minority and migrant languages), to secure language learning opportunities for all citizens, throughout their lives.
The platform was set up to hand in proposals in order to influence the decisionmaking process at open method of coordination and EU level and the design of the
financial instruments (new generation of funding programmes 2014–2020). In that
sense, the networks’ potentials and inputs are very important.
Multilingualism policy, if sensitively framed and implemented by the EU institutions in close cooperation with Member States and regional authorities, has the potential to contribute towards the realisation of wider EU goals, such as bringing Europe
closer to the citizen, and strengthening a pan-European identity in harmony with national and regional identities.
The Platform has therefore aimed at formulating a coherent overall framework
for the development of multilingual policy in Europe. Indeed, while basic rules exist with regard to the use of official languages, and while there is a commitment to
increase the teaching of languages with special attention to languages other than
English, EU language policy remains piece-meal, lacking in direction, and ‘alien’ to
the citizen.
The Platform set to work in four working groups (WG) on: 1) Education, 2) Language planning and policy, 3) Linguistic diversity and social inclusion and 4) Translation and terminology. The members (representatives of 29 European nongovernmental
organisations) of the Platform based their work on responses received from citizens
and NGOs of most EU Member States to a number of detailed questionnaires sent to
their members throughout the EU.
On 30 March 2011 the final version of the Platform’s report and its recommendations were presented to the Commission. The whole report contains the WG motivations for them which will be presented in the individual WG reports in Annex I.
Annex II presents the data that underlies these reports. The Commission has undertaken to use the recommendations of the Platform as one of the inputs in drafting the
Commission’s 3rd communication “Strategy for Multilingualism” to be published at
the beginning of 2012.
Each WG has submitted its policy recommendations for the areas that specifically concern them. We would like to provide you a preliminary brief overview of the
Platform report and the WGs key recommendations. The following recommendations
thus emanate from the heart of the European civil society are in line with the Commission requests not to be a repetition of already known ideas and methods, which
have been already approved but brand new proposals from the bottom which citizens
consider important even if they would be controversial.
Let me present you now the Platform´s WGs recommendations:
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1. WG on Education
Research
• Research on language education pedagogy from a plurilingual perspective on
all levels. The Platform proposes to further promote successful programmes of bilingual and/or multilingual education and use them to build language education pedagogies for the development of plurilingual competences. Continuing research has a crucial part to play in this work.
• Research the propedeutic qualities of various languages to discover which second language is most likely to encourage subsequent language-learning. It is generally accepted that any second language which has been thoroughly learned tends to
improve subsequent language-learning – there is a language-learning skills transfer
effect. Latin and Ancient Greek have traditionally fulfilled this role in many European
countries. The Platform recommends further pedagogical research of a propedeutic
approach as to which language is most likely to encourage subsequent languagelearning, thereby strengthening multilingualism, which involves orientation sessions
in a language which is foreign to children in order to show them how languages operate and to teach them basic survival skills in that language. The idea behind it is the
language-learning skills transfer effect and the goal of developing in children a multilingual consciousness. An innovative UK programme supervised by the University of
Manchester, entitled Springboard to Languages (www.springboard2languages.org),
has been testing an alternative propedeutic approach since September 2006, involving four primary schools and approximately 250 pupils, with the following two aims:
1) to raise language-awareness, and 2) to prepare learners for the subsequent study
of other languages. To this end, it used a language-orientation instruction course as
a springboard, based on the basic grammar and 500 most frequently-used morphemes
of the international planned language, Esperanto. The reasons for using Esperanto
have to do with the regularity of this language, its grammatical transparence, the lack
of exceptions to its rules, the fact that it gives access to the variety of cultures of all
of its speakers throughout the world and that it does not impose any predetermined
thought patterns or societal organization.
• Further research on the impact of language testing in all varieties on plurilingual language tuition, teaching tools and teacher training and development.
Policy and practice
• The creation of a forum for regular strategic review of language learning policies, where the main EU institutions could work with civil society to help disseminate
examples of best practice in language learning throughout the Member States – see
the best practice examples from the Education subgroup’s report.
• Member States, supported by members of the Platform and other interested parties, should further develop a proactive framework to establish stronger relationships
between non-formal education systems and formal education structures.
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• To promote international recognition at EU level for linguistic diversity by raising awareness amongst European institutions and citizens of the benefits of multilingualism and multiculturalism for social cohesion, economy and academic success.
Facilitation and sharing of best practice
• A network of early-language-learning teachers should be developed. There is
still an urgent need to convince stakeholders about the benefits and advantages of
early language learning.
• Develop and disseminate appropriate methodologies for adult language learning, help with the funding of staff and teacher training and development, to the highest
standards.
• Improve learning facilities for marginalized groups and with a lower level of
education. Systematic efforts are needed to give a taste of successful language-learning to far wider groups of Europe’s population. This ties in well with the Europe 2020
priority of “reducing the drop out rate to 10% from the current 15%” (section 3.1).
• Production of bi- and multilingual school textbooks for other subjects.
2. WG on Language Policy and Planning
A language plan promoting equality and the use of Europe’s languages
The EU has set out to be a space for living together in which respect for ethnic,
cultural and linguistic diversity prevails, and which guarantees that citizens can exercise their European citizenship on equal terms, without feeling excluded in any way,
either as individuals or as a collective. The Union space should strive to include all
the European diversities.
The EU has evolved an ad-hoc language policy based on the official status of
Member State languages. It is time to consider a substantive EU language plan and
policy. The plan should set targets and timelines and would act to implement the rights
and obligations set out in the Charter of Fundamental Rights, and together work towards making a reality of the statement that ‘all European languages are equal’. The
plan should be:
• Comprehensive and inclusive, it should take account of the true extent of multilingualism and language-learning in Europe and recognise that the benefits of a multilingual society can only be realised by having plurilingual individuals within it.
• Citizen-centred, it should take into account the wishes and needs of citizens in
economic, social, educational, cultural and religious spheres as well as the needs of
the wider society. It should link with other policies and objectives (e.g. policies for
economic competitiveness and social cohesion). It should not be a policy which only
interests linguists or educationalists.
• It should cover all areas of language planning, i.e. a) status (rules and regulations), b) corpus (creation of descriptive data, corpuses, tools such as dictionaries,
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terminology etc., c) acquisition (learning of languages, including L1, L2 and LF) and
use (planning opportunities to use each language).
• The Platform is in favour of a project for the development of good quality (electronic) dictionaries from any European language to any other. Certainly if we build
on the idea of personal adoptive languages, it is of utmost importance to guarantee
direct access to the vocabulary of these languages for all learners and (foreign) users of that language without a need for a intermediate language, which in most cases
will be English. Such a language plan would be designed to protect and promote all
European languages.
Creation of Good Conditions for Practical Work – structural measures
The Platform believes in the need to focus on the process of creating good conditions within which the EU can continue to work for the promotion of multilingualism and linguistic diversity. The following structural measures could help to create
favourable conditions:
• Permanent Platform of EU level language NGOs: The European Parliament
voted at Plenary in 2004 that there should be an Agency for Linguistic Diversity. The
Platform is of the opinion that a simple network is not adequate, but that it would be
beneficial to create a permanent platform of network organisations (network of networks) as an instrument of dialogue between the European policy level and the local,
regional and national language policy level, and social reality. Both the European
institutions and Member States could support improved collaborative work between
key actors and stakeholders – including associations, regional authorities and NGOs.
This may be done through supporting existing agencies and associations. The three
principal EU institutions – the Council, the European Parliament and the Commission
– should work together to develop and implement a working forum for regular strategic review of language policies, to ensure better liaison between all levels involved in
the formulation of language policy, and thus help diffuse examples of best practice in
language planning and policy.
This flexible and “soft” structure/network with financial support from the Commission
could become the virtual laboratory for the ‘linguistic vision’ and one of its outputs
could be to produce a feasibility study and business plan to develop and implement
an Agency.
• Legal basis: the creation of a legal basis that allows the EU to give structural
financial support to network organisations in the field of language and culture and
to interact with them as their interlocutors that represent civil society in the domains
of culture and language. These organisations should perform preparatory work such
as dedicated policy-oriented research, formulation of proposals, dissemination of results, and creation of awareness. Given the nature of these network organisations they
guarantee that all countries and languages are involved and – through their member
organisations – reach the grass roots level.
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Linguistic Observatory
It is recommended that there be a European linguistic observatory dealing with
all European languages in regular use by a community, whether territorial or diaspora. It would be responsible for collecting data, acting as a watchdog of language
use throughout Member States, monitoring numbers of speakers, implementation of
legislation, teaching provision, courses and so on. Such an observatory would best be
a part of the proposed Platform of Networks.
Direct support for endangered languages
The Platform calls on the Commission to change the Community language programmes’ criterion in order to facilitate access to EU language project funding for
communities speaking endangered languages, and furthermore for the establishment
of a specific fund for these languages from the existing budget. There needs to be administrative simplification over grant applications proportionate to grant size, a change
of criteria for pre-funding, and a lowering or preferably a removal of thresholds for
grants to make it easier for small NGOs from endangered language communities to
apply. It urges the Commission to support, through its programmes, the European
level NGOs and other organisations, initiatives and activities, who work to develop
and promote lesser-used languages and linguistic diversity.
Language Ombudsman
A language ombudsman, either as a new stand-alone office or attached to the
EU Ombudsman office, could act as a one-stop-shop on all issues over language use
and possible discrimination. One example is the Canadian Commissioner of Official
Languages who is the ombudsman for English and French bilingualism in the federal
government of Canada. The Irish Language Commissioner follows to some extent the
Canadian model. The EU’s linguistic complexity is far greater than that of Canada
or Ireland. The proposal would therefore need more detailed consideration as to its
feasibility in the EU context.
EU linguistic diversity Directive
With the coming into force of the Charter of Fundamental Rights, any discrimination based on language, or on membership of a national minority, is now prohibited.
While we have ‘respect for linguistic diversity’ at the heart of the European project,
one cannot respect something and idly stand by and watch it disappear. The Platform
calls on the EU to work towards a EU Directive on the respect for linguistic diversity
and the prohibition, preferably the abolition of discrimination on the grounds of language. The procedure could commence with a formal discussion on proposals with
the various stakeholders and institutions. Following that the Platform would begin to
formulate proposals over the next two years.
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3. WG on Linguistic Diversity and Social Inclusion
To foster development of EU, national and regional language projects and initiatives to enhance the social inclusion of disadvantaged groups:
• through new EU programmes related to the promotion of multilingualism, and
existing programmes but in a more explicit way.
• creating tools (observatories, web sites etc.) for sharing good practice on multilingualism for social inclusion should be created and promoted, particularly in public
and social services.
• promoting specific academic multidisciplinary research on the topic of multilingualism and social inclusion at EU-level.
To foster a bottom-up approach to foreign language learning and multilingualism promotion programmes, and encourage the participation of civil society (NGOs,
trade unions, foundations, grassroots movements, associations, etc.) at community
level.
• Although the primary responsibility for providing educational and cultural services falls on member States, cooperation from a multi-governance approach should be
encouraged.
To teach intercultural competencies as an integral part of language learning
in preschools and schools to create an inclusive society, to combat xenophobia and
discrimination.
• Member States should incorporate teaching intercultural and multilingual competences in their regular preschool and school curricula starting at a very young age.
• At community level awareness raising activities on the issue of multilingualism
should be organized, with participation of all the parties concerned. In local communities a bi-directional approach should be applied, with immigrants attaining a good
competence in the dominant language(s) of the host country to stimulate reciprocal
interest and creating better conditions for mutual understanding and respect.
To further develop the rights of citizens to receive interpretation and translation
in legal settings and public and social services (i.e. hospitals) and to prepare good
training programmes in particular to the immigrants and their children.
4. WG on Translation and Terminology
In both literary and non-literary translation, measures should be taken to promote a more equal exchange between countries and cultures
• Such measures should include the collection and dissemination of data by
Member States; the promotion of literary translations to and from less widely-used
languages (LWULs); the participation of authors in cultural events in Europe and
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beyond; and the setting up of European publishing offices, both within and beyond
Europe.
Education and Training
• Measures needed to include mobility grants for translators; the international
exchange of students and teachers; beginning translation training in early high-school;
the foundation and support of translators’ centres; the setting up of pan-European
training courses, including professional experience abroad, for publishers.
Research and Development of Translation Technologies
• Necessary measures should include more concentration on the performing arts
sector; the extension of existing European culture programmes to the performing arts;
support for a database to connect all national platforms at EU level, to promote multilingual content; enhanced promotion of the subtitling of films; and support for subtitles, particularly in smaller linguistic areas.
At the end we would like to inform you on a study published by the Directorate-General for Translation of the European Commission at the beginning of this
year “Lingua Franca: Chimera or Reality?” which has opened a discussion on the
politically sensitive issue and presented three different approaches, whether the EU
needs a common language or not and, if so, which one would be politically the most
suitable and would meet linguistic requirements (communication and identification
functions).
The Platform dealt with this issue “English as a ‘lingua franca’, approaches to
fair linguistic communication” and made its recommendation.
As already pointed out, a polity of 27 states with 23 official languages is an enormous challenge. The public discourse of EU politicians stresses the need to maintain
all the languages of the EU, for they are an essential component of European identity.
The EU’s linguistic reality looks different. It is characterised by the ever greater predominance of just one language, English. Recent publications have shown that the
hegemony of English leads to disadvantages for non-Anglophones in general and in
academia in particular. There is a growing awareness of the dangers emanating from
the dominance of any one language, which is a clear threat to all other languages,
whether they be national or minority languages, widely-spoken or not. Several options for language policy have been presented to find fair and democratic approaches
to international communication, and an article by Dr Sabine Fiedler of Leipzig University was circulated to all Platform members. The article outlines the options as follows: (1) multilingualism/plurilingualism, (2) restriction to receptive skills (e.g. European Intercomprehension), (3) reduced variants of English, sometimes referred to as
globish, and having a vocabulary as small as 1,500 words, e.g. the model ‘English as
a Lingua Franca (ELF)’, (4) initiatives to revive an ancient language (e.g. Latin), and
(5) the use of a planned language such as Esperanto.
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The Platform identified three types of danger for the other languages, represented
by an overwhelming dominance of English: (a) fewer opportunities to be learnt as
foreign languages, (b) the loss of functional domains, e.g. as languages of science and
scientific education and (c) even the extinction of languages as a result of substitution
from one generation to another. In order to be effective language policy should address the three types of danger.
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Potreba zásadnej zmeny doterajšej jazykovej a kultúrnej
politiky EÚ: výzva pre Vyšehradské krajiny (V4)
Abstract [The Need for Radical Change in Traditional EU Language and Cultural
Policy: A Challenge for the Visegrad Countries (V4)]. The European integration process at its beginning in 1957 was not built on a firm political basis, “a political union” of
6 founding countries. It aimed to create the conditions to develop a balanced integration
process in three dimensions (economy, peace and culture). European integration began
through development and cooperation in the economic dimension, i.e. from the economic
superstructure. The other two dimensions (peace and culture) were left at the national
level for fear of conflicts in the integration of foreign policy and security issues as well as
linguistic, educational and cultural confrontations between the countries. Throughout more
than 50 years of European integration language and cultural problems have substantially
increase, and have not been tackled. The topics has been considered ‘explosive’, ‘emotional’ and became a taboo.
The language policies of EU institutions are central to the European integration project,
but have a low priority politically. The causes of language inequality and inefficiency, and
possible solutions, have not being explored except as a side issue of cost-saving exercises
resulting in limitation of the use of languages in interpretation and translation (national
envelops). This passivity strengthens one language (English) at the expense of all other
languages. But when the French or Germans insist on equal rights, they do not appear to
notice that demographically smaller languages also have rights. The big countries have
a tendency to “solve” them the easy way, so called “realistic and pragmatic way”, through
an undemocratic and discriminatory limitation of the use of languages and language rights
of citizens, mostly the smaller languages or languages of new EU member states.
Although the European Commission endeavours to promote multilingualism (it has published two communications on multilingualism in 2005 and 2008 and a 3rd one is to be
published at the beginning of 2012) and to give all EU official languages a significant international presence, the “new” member states are convinced that the way their languages
have been treated in practice by “old” EU during the enlargement process and since 2004
proves that language equality is merely theoretical and the language hierarchy is evident at
all communication level within the European Union.
The reports of several expert groups exploring for the European Commission for promotion of multilingualism and language issues were reflected in the 2nd European Commission’s communication. The recommendations have not been reflected appropriately bring-
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ing language policy issues higher on the file of EU political priorities. Up to now it does
not seem that there is a serious wish to engage with a more just and egalitarian management of multilingualism, a new common long-term language policy for unifying Europe.
If these political sensitive issues and problems will not be discussed at political and expert
levels as well as at European and national levels the multiple democratic deficits will merely increase and risk having negative impacts on the whole European integration process.
Different forms of language and cultural interactions between the EU system and member
states as well as among them should be considered. They should aim at strengthening the
involvement of civil society nationally and cross-nationally.
There is a hope that recommendations of the Civil Society Platform on the promotion of
multilingualism presented to the European Commission, advising an appreciable change
in direction of present EU language policy, will be reflected in the 3rd European Commission’s communication. The Platform in its report presents 12 priority recommendations for
awareness raising of the EU’s linguistic diversity, improving language learning for achieving the Barcelona objective (1+2 languages) and the removal of barriers to intercultural
dialogue and social inclusion.
Considering development of the cultural dimension (languages, education and cultural issues) of the European integration process, which has remained at national level one can
conclude that there has been very little progress. The majority of EU member states do not
have a language and cultural policy or strategy, or only have a partial policy, not a comprehensive one. It is aimed more at national than at external EU language policy. What is
missing is an external dimension in their language policies (relations with neighbouring
countries, cooperation at regional and European level) for strengthening inter-ethnic coexistence of citizens and cultural cooperation, European awareness, identity and citizenship.
Language and cultural policies of EU member states differ in providing language and
cultural rights to their citizens including national minorities and immigrants.
Observing the development of the cultural dimension in two founding EU member states,
Belgium and Luxembourg, both of which are multicultural and multilingual, it is possible to conclude that they are going in very different directions. Up to now Belgium
does not have either a cultural agreement between the two language communities (Flemish
and francophone) nor a common language policy for the promotion of bilingualism in the
country. Due to the absence of a fundamental political base and other common societal
policies for building a common Belgian awareness and identity, which is so important for
coexistence and cooperation of citizens. The country has gone from one political crisis to
another over the past 4 years. Belgium is since last June without a federal government. The
political negotiations are in deadlock and country is close to splitting apart. It is a negative
model for other European countries.
Luxembourg is a positive model for EU/Europe. Since the codification of the luxembourgish language (in 1984) it is promoting and planning its official language, which became the
first language of the country and the identity language of all citizens of the country, including foreigners, who make up more than 40% of the population. Luxembourg is developing
a cohesive cultural policy, integrating all citizens of the country, promoting luxembourgish awareness, identity and citizenship. It is a positive model EU and integrating Europe
should follow.
It is a challenge for the V4 countries to start cooperation in this politically sensitive area
if they wish to ensure the equal position and development of their languages and cultures,
both within their regional grouping and in the EU. They could become the initiators of
a European political and expert discussion on seeking democratic and effective language
and cultural solutions acceptable to all countries and their citizens, or a new common
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long-term language and cultural policy which could make a major contribution to unifying
Europe, in respect of its diversity.
Abstrakt [Potrzeba zasadniczej zmiany tradycyjnej polityki językowej i kulturalnej
Unii Europejskiej: wyzwania dla krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4)]. Rozpoczęty
w 1957 r. proces integracji europejskiej nie miał silnych podstaw politycznych. Był sojuszem 6 państw założycielskich ukierunkowanym na stworzenie warunków do wyważonej
integracji w wymiarze gospodarczym, pokojowym i kulturowym. Integrację europejską
zapoczątkowano rozwojem i współpracą w strefie gospodarczej, tj. rozbudową struktur
gospodarczych. Pozostałe dwa wymiary (pokojowy i kulturowy) pozostawiono na poziomie narodowym z obawy przed konfliktami pomiędzy krajami, wypływającymi z faktu
integracji w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Również kwestie językowe,
edukacyjne i kulturowe stanowić mogły punkt zapalny. Przez ponad 50 lat integracji europejskiej problemy dotyczące języka i kultury nie zostały rozwiązane, a wręcz przybrały
na sile. Uważa się je za „wybuchowe”, „emocjonalne”, a ich otwarte podnoszenie stanowi
swego rodzaju tabu.
Mimo że polityka językowa instytucji europejskich to jeden z centralnych punktów w całym procesie integracji, z politycznego punktu widzenia jest ona mało ważna. Przyczyny
językowej nierówności, niewydolności oraz możliwe rozwiązania problemu omawiane
są jedynie jako poboczny wątek przy pracach nad zmniejszeniem kosztów. Rezultatem
tego jest ograniczenie liczby języków w tłumaczeniach pisemnych i ustnych (tzw. koperty krajowe). Ta bierność powoduje wzmocnienie pozycji jednego języka (angielskiego)
kosztem innych. Niemniej jednak, kiedy Francuzi lub Niemcy nalegają na równe prawa
(w kontekście językowym), zapominają, jak się wydaje, że demograficznie mniejsze języki również je mają. Kraje silniejsze traktują zazwyczaj te prawa w sposób „realistyczny
i pragmatyczny”. Przejawem tego są niedemokratyczne i dyskryminujące ograniczenia
w zakresie językowych praw obywateli oraz używania języków. Dotyczy to zwłaszcza
języków mniejszych państw lub języków nowych członków UE.
Komisja Europejska stara się promować wielojęzyczność, dążąc do tego, by wszystkie
oficjalne języki UE były obecne na arenie międzynarodowej. W latach 2005 i 2008 opublikowała dwa komunikaty na temat wielojęzyczności, a publikacja trzeciego planowana jest
na początek 2012 r. Jednak „nowi” członkowie są przekonani, że sposób, w jaki ich języki
były i są traktowane przez „starych” członków UE, zarówno w procesie przyłączenia, jak
i po roku 2004, dowodzi, że równość językowa ma charakter teoretyczny, a hierarchia
językowa jest oczywista na wszystkich szczeblach komunikacji wewnątrz UE.
Sprawozdania kilku grup ekspertów pracujących dla Komisji Europejskiej nad promocją
wielojęzyczności i problemami językowymi zostały uwzględnione w drugim komunikacie
Komisji. Zawarte w nim zalecenia nie znalazły właściwego zrozumienia i nie spowodowały włączenia problemów polityki językowej do grupy politycznych priorytetów Unii.
Do tej pory nie wydaje się, by wyrażono chęć zaangażowania się w słuszny i egalitarny
ruch zarządzania wielojęzycznością, jakim jest nowa, wspólna i długoterminowa polityka
językowa na rzecz (z)jednoczenia Europy. Jeżeli te politycznie delikatne problemy nie
będą dyskutowane przez polityków i ekspertów na poziomie europejskim oraz krajowym,
różne, pod wieloma względami, niedobory demokracji tylko wzrosną, co z kolei negatywnie wpłynie na cały proces integracji europejskiej.
Dlatego rozważyć należy rozmaite formy językowych i kulturowych interakcji pomiędzy
UE a jej państwami członkowskimi, jak również pomiędzy samymi państwami. Wzajemne
działania powinny prowadzić do wzmocnienia zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym.
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Są szanse, że przedstawione Komisji Europejskiej zalecenia Platformy Społeczeństwa
Obywatelskiego (Civil Society Platform) na temat promocji wielojęzyczności, uwzględniające istotne zmiany w obecnie prowadzonej przez UE polityce językowej, znajdą odzwierciedlenie w 3 komunikacie Komisji Europejskiej. W swoim sprawozdaniu Platforma prezentuje 12 postulatów zmierzających do: podniesienia świadomości (obywateli)
w zakresie językowej różnorodności Unii, polepszenia nauczania języków obcych w celu
osiągnięcia założeń z Barcelony (1 + 2) oraz usunięcia czynników blokujących dialog
międzykulturowy i integrację społeczną.
Rozwój procesu integracji europejskiej w wymiarze kulturowym (języki, edukacja, kultura) pozostał na poziomie krajowym i, jak można wywnioskować, nastąpił niewielki postęp
w tym zakresie. Większość krajów członkowskich nie prowadzi kompleksowej polityki
językowej czy kulturowej lub prowadzi ją w ograniczonym zakresie. Ukierunkowana jest
ona raczej na kwestie językowe w kraju i nie dotyczy problemów zewnętrznych, tj. polityki językowej UE. Tak więc brakuje wymiaru zewnętrznego w politykach krajowych,
uwzględniającego relacje z państwami sąsiadującymi czy współpracę na poziomie regionalnym i europejskim. Wymiar taki wzmocniłby nie tylko wewnętrzną koegzystencję obywateli i współpracę kulturową, ale również europejską świadomość, tożsamość i poczucie
przynależności do społeczeństwa europejskiego. Polityka językowa i kulturowa poszczególnych państw członkowskich różni się w zakresie praw językowych i kulturowych swoich obywateli, w tym również w zakresie mniejszości narodowych i imigrantów.
Kierując uwagę na rozwój wymiaru kulturowego w dwóch wielokulturowych i wielojęzycznych państwach, jakimi są Belgia i Luksemburg, można wysnuć wniosek, że zmierzają one w dwóch różnych kierunkach. W Belgii brakuje porozumienia kulturowego pomiędzy społecznością flamandzką a frankofońską, nie prowadzi się też wspólnej polityki
językowej, mającej na celu promocję dwujęzyczności w państwie. Ponadto, ze względu na
brak politycznej podstawy oraz polityki społecznej zmierzającej do zbudowania poczucia
wspólnej tożsamości narodowej wśród Belgów, tak istotnej dla utrzymania współpracy pomiędzy obywatelami kraju, przez ostatnie 4 lata w państwie dochodziło do kolejnych kryzysów na tle społecznym. Od zeszłego czerwca w Belgii nie funkcjonuje rząd federalny.
Negocjacje polityczne utkwiły w martwym punkcie, a kraj bliski jest podziału. Jak łatwo
wywnioskować, Belgia stanowi negatywny model dla innych krajów europejskich.
Modelem pozytywnym jest za to Luksemburg. Od czasu kodyfikacji języka luksemburskiego w 1984 r. państwo promuje i planuje rozwój języka oficjalnego, który stał się
pierwszym językiem urzędowym w kraju, czynnikiem budującym tożsamość wspólną dla
obywateli Luksemburga, w tym również obcokrajowców, którzy stanowią 40% luksemburskiej populacji. Państwo to buduje więc spójną politykę kulturową, integrującą wszystkich obywateli, a ponadto promuje świadomość oraz tożsamość luksemburską, stanowiąc
pozytywny model dla innych państw europejskich.
Kraje należące do Grupy Wyszehradzkiej stają przed politycznie delikatnym zadaniem
podjęcia współpracy, która miałaby zapewnić ich kulturze i językom równą szansę rozwoju i silną pozycję zarówno w ich własnym kręgu, jak i w całej Unii. Państwa te mogłyby
zainicjować europejską debatę wśród polityków i ekspertów mającą na celu znalezienie
demokratycznych i efektywnych rozwiązań problemów związanych z kulturą i językiem,
które akceptowane byłyby przez wszystkie kraje członkowskie oraz ich obywateli. Dyskusja taka mogłaby prowadzić również do utworzenia nowej, wspólnej i długofalowej polityki językowej i kulturowej, która w znacznym stopniu przyczyniłaby się do dalszego
jednoczenia Unii Europejskiej, przy jednoczesnym poszanowaniu praw państw członkowskich.
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Už na začiatku európskeho integračného procesu v roku 1957 Jean Monnet, francúzsky politik, považovaný za hlavného architekta „európskeho zjednocovania“ upozornil na dôležitú skutočnosť: „Ak má európsky integračný proces úspešne napredovať musí sa rovnovážne rozvíjať v troch rozmeroch – hospodárskom, mierovom
a kultúrnom“. Šesť zakladajúcich krajín Európskych hospodárskych spoločenstiev
nepostavilo európsky integračný proces na pevnom politickom základe, t. j. „politickej únii“. EÚ nemá doteraz podpísanú takúto politickú dohodu. Práve takáto dohoda mala vytvoriť podmienky pre vyvážený rozvoj európskeho integračného procesu
v jeho troch rozmeroch (hospodárstve, mieri a kultúre) už na začiatku zjednocovania
nášho kontinentu.
Už za bývalého režimu sme sa učili, že rozvoj spoločnosti musí byť postavený na
politickej základni, na ktorej môže byť následne postavená hospodárska nadstavba.
Európska integrácia sa začala však rozvíjať v hospodárskej oblasti, teda od hospodárskej nadstavby. Otcovia európskeho zjednocovania začali v tom čase tento rozvoj
v najmenej problémovej oblasti v nádeji, že sa neskôr podarí rozvinúť aj dva ďalšie rozmery európskeho integračného procesu (mier a kultúru). Mierový a kultúrny
rozmer boli ponechané v kompetencii národných štátov z dôvodu rôznych názorov
a obáv pred možnými konfliktami v zahranično-politických a bezpečnostných otázkach, ako aj špecifík národného vzdelávania zakladajúcich krajín a jazykovo-kultúrnych medzietnických napätí a konfliktov. V priebehu integračného procesu a rozširovania európskeho spoločenstva najmä po vzniku EÚ v roku 1992 sa začala postupne
venovať spolupráci a rozvoju mierového rozmeru integračného procesu a zjednocovaniu v zahranično-politickej a bezpečnostnej oblasti. Dôkazom toho je vypracovanie
Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky a v súčasnosti budovanej Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.
V doterajšom priebehu európskej integrácie je najviac zanedbaný kultúrny rozmer, ktorý je politicky najcitlivejším rozmerom a doteraz zostal plne v kompetencii
národných štátov. Počas viac ako 50 rokov sa jazykové a kultúrne problémy len odsúvali a hromadili, lebo boli považované za „výbušné“, „emocionálne“ a stali sa v EÚ
dlhodobým tabu. Najmä po veľkom rozšírení o 10 nových krajín v roku 2004 sa začala Európska komisia aspoň čiastočne venovať jazykovej problematike, podpore viacjazyčnosti, v snahe napĺňať odporúčanie Európskej rady v Barcelone v roku 2002, aby
sa všetci občania okrem materinského jazyka naučili aspoň 2 cudzie jazyky a usiluje
sa predkladať členským krajinám odporúčania na zlepšenie štúdia cudzích jazykov.
Jazyková problematika však aj naďalej zostala v rovine tabu. Napriek rôznym iniciatívam Európskej komisie krajiny prostredníctvom národných vzdelávacích systémov
nedosiahli želateľný pokrok povzbudiť občanov k štúdiu jazykov, uľahčiť a zrýchliť
im ich štúdium, aby dosahovali podstatne lepšie výsledky. Krajinám sa nepodarilo
zmeniť doterajší negatívny vývoj pri podpore viacjazyčnosti, ktorý smeruje k úzkej
viacjazyčnosti zameranej na angličtinu a niekoľko veľkých jazykov. Odporúčaná podpora viacjazyčnosti je však len jednou zo širokého spektra jazykových tém, ktoré by
mali členské krajiny EÚ rozpracovať vo svojich jazykových politikách.
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Po ostatných dvoch rozširovaniach sa problémy jazykovej komunikácie v EÚ na
všetkých jej komunikačných úrovniach značne zväčšili a vedú k stále väčšiemu limitovaniu počtu používaných jazykov, čím sú zásadne porušované jazykové práva občanov, ktoré patria medzi základné ľudské práva, t. j. používať svoj materinský jazyk.
Týmto sú porušované ustanovenia „Charty základných práv“, ktoré sú súčasťou Lisabonskej zmluvy (Zmluvy o fungovaní EÚ).
Napriek tomu, že jazykové politiky inštitúcií EÚ sú ústredným bodom projektu
európskej integrácie, paradoxne nepatria v súčasnosti medzi politické priority. Príčiny jazykovej nerovnosti a neefektívnosť, ako aj hľadanie možných riešení, nie sú
predmetom vedeckého výskumu, s výnimkou vedľajších cvičení hľadania úspory
nákladov, ktoré vedú k obmedzovaniu používania jazykov pri tlmočeniach a prekladoch prostredníctvom tzv. „národných obálok“. „Národné obálky“ boli vytvorené po
rozšírení EÚ o 10 krajín v roku 2004 z dôvodu komplikovaného tlmočenia v 23 oficiálnych a pracovných jazykov EÚ, t. j. 506 tlmočníckych kanálov a šetrenia finančných
prostriedkov. Krajiny majú vyčlenené v ročnom rozpočte sumu finančných prostriedkov, z ktorých si financujú tlmočenie na jednotlivých zasadnutiach, o ktoré musia
požiadať s dostatočným časovým predstihom, vzhľadom na nedostatok tlmočníckych
služieb. „Národné obálky“ majú k dispozícii krajiny, ktorých jazyky nie sú tzv. „úradnými jazykmi“ EÚ (angličtina, francúzština, nemčina). Táto pasivita členských krajín
a inštitúcií EÚ posilňuje jeden jazyk (angličtinu) na úkor všetkých ostatných jazykov.
Francúzi a Nemci trvajú na rovnakých jazykových právach, nezdá sa, že by si uvedomovali, že občania hovoriaci demograficky menšími jazykmi majú mať rovnaké
jazykové práva. Veľké krajiny majú tendenciu „riešiť“ problémy jednoducho, tzv.
„realistickým a pragmatickým spôsobom“, nedemokratickou a diskriminačnou cestou
obmedzenia používania jazykov a jazykových práv občanov, väčšinou menších jazykov alebo jazykov nových EÚ členských štátov.
Európska komisia sa snaží už od roku 2001 podporovať viacjazyčnosť. Vydala dva dokumenty na podporu viacjazyčnosti v roku 2005 a 2008 a tretí je v štádiu
prípravy, ktorý bude uverejnený na začiatku roka 2012. Usiluje sa síce dať všetkým
oficiálnym a pracovným jazykom EÚ významnú medzinárodnú prítomnosť, „nové“
členské štáty sú však presvedčené, že spôsob, akým v praxi zaobchádzala s ich jazykmi „stará“ EÚ v prístupovom procese a od roku 2004 dokazuje, že jazyková rovnosť je len teoretická a jazyková hierarchizácia je zjavná na všetkých komunikačných
úrovniach v rámci EÚ.
Správy a odporúčania niekoľkých odborných skupín na podporu viacjazyčnosti
a jazykových otázok (skupina jazykových odborníkov 2006, skupina na vysokej úrovni 2007, skupina intelektuálov 2008, skupina podnikateľov 2008), ktoré vypracovali
pre Európsku komisiu štúdie. Tie boli zosumarizované v 2. dokumente Európskej
komisie na podporu viacjazyčnosti. Odporúčania neboli zodpovedajúcim spôsobom
zohľadnené ako v EÚ, tak aj v členských krajinách, ktoré by zmenili doterajší negatívny trend vedúci k úzkej viacjazyčnosti a nepomohli k zaradeniu jazykovo-politických
otázok a problémov medzi politické priority EÚ. Doteraz sa nezdá, že by existovala
politická vôľa zaoberať sa viac riadením rovnoprávnej viacjazyčnosti, novou spoloč-
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nou dlhodobou jazykovou politikou pre zjednocujúcu sa Európu. Ak sa o týchto politicky citlivých otázkach a problémoch nebude rokovať na politickej aj odbornej úrovni, ako na európskej, tak aj národnej úrovni, zväčší sa demokratický deficit a podstatne
sa zvýši riziko. Tie budú mať negatívny dopad na celý európsky integračný proces, ale
najmä na vznik medzietnických konfliktov v členských krajinách alebo medzi nimi,
resp. medzi väčšinovým obyvateľstvom a prisťahovalcami.
Posúdené by mali byť rôzne formy jazykových a kultúrnych vzájomných pôsobení medzi systémom EÚ a členskými štátmi. Mali by sa zamerať na posilnenie zapojenia občianskej spoločnosti na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni.
Európska komisia si uvedomila, že v celom doterajšom procese absentovala občianska spoločnosť a v roku 2009 vytvorila „Občiansku spoločenskú platformu pre
viacjazyčnosť“ (Občianska platforma). Do tejto platformy vybrala 29 mimovládnych
občianskych organizácií pôsobiacich na európskej úrovni, ktoré požiadala o vypracovanie správy a predloženie odporúčaní zohľadňujúce potreby a záujmy občanov na
podporu širokej viacjazyčnosti. Tieto organizácie 30. marca 2011 predložili Európskej
komisii záverečnú správu a odporúčania 4 pracovných skupín pre: vzdelávanie, jazykovú politiku a jazykové plánovanie, sociálne začleňovanie, preklady a terminológiu.
Keďže som sa v rokoch 2009 a 2010 zúčastňoval na práci pracovnej skupiny pre
vzdelávanie v Bruseli a plenárnych zasadnutiach, vás môžem informovať, že všetky
4 pracovné skupiny odporúčajú zásadné zmeny v doterajšej legislatívne, teoreticky
a deklaratívne rovnoprávnej jazykovej politike v EÚ, ale v praxi „liberálno-trhovej“
jazykovej politike v EÚ. V nej je postavenie a používanie jazykov v praxi hierarchicky zoradené do jednotlivých úrovní, najmä podľa veľkosti krajiny, jej politického
a hospodárskeho vplyvu. Na jazykovom trhu EÚ vyhráva najsilnejší jazyk, angličtina,
za ktorou nasledujú francúzština a nemčina. na úkor všetkých ostatných. Jazyky krajín V4 sú v rámci hierarchizácie, poľština spolu s rumunčinou na 5. úrovni a ostatné
jazyky krajín V4 sú na 6. úrovni. Predloženú správu a odporúčania by mala Európska
komisia zohľadniť v spomenutom pripravovanom dokumente na podporu viacjazyčnosti v EÚ „Stratégia pre viacjazyčnosť“. O činnosti a odporúčaniach Občianskej
platformy, ktoré sú zamerané na zvyšovanie povedomia o jazykovej rôznorodosti
v EÚ, zlepšenie jazykovej výučby a dosiahnutie odporúčaného cieľa zo zasadnutia
Európskej rady v Barcelone v roku 2002, aby občania ovládali svoj materinský jazyk
a aspoň 2 ďalšie jazyky, odstraňovanie prekážok v medzikultúrnom dialógu a sociálne
začleňovanie. O činnosti a odporúčaniach Občianskej platformy som podrobnejšie
informoval v samostatnej prednáške počas plenárneho zasadnutia tejto konferencie.
Pri posudzovaní rozvoja kultúrneho rozmeru (jazykov, vzdelávania a kultúrnych
otázok) európskeho integračného procesu, ktorý zostal na národnej úrovni, je možno
povedať, že v tomto integračnom rozmere došlo k veľmi malému pokroku. Väčšina
členských štátov EÚ nemá vypracovanú jazykovú a kultúrnu politiku alebo stratégiu,
poprípade má vypracovanú len čiastočnú a nie komplexnú politiku, ktorá je zameraná
len na vnútroštátnu jazykovú politiku. Čo im chýba, je vonkajší rozmer jazykovej
politiky (vzťahy so susednými krajinami, spolupráca na regionálnej a európskej úrovni) na posilňovanie medzietnického spolunažívania občanov a kultúrnej spolupráce,
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európskeho povedomia, identity a občianstva. Jazykové a kultúrne politiky členských
štátov EÚ sú značne rozdielne a líšia sa v poskytovaní jazykových a kultúrnych práv
svojim občanom, vrátane národnostných menšín a prisťahovalcov.
Na základe získaných skúseností zo 4-ročného pobytu na Veľvyslanectve SR
v Bruseli a sledovania vnútropolitického vývoja, ale najmä rozvoja kultúrneho rozmeru v dvoch zakladajúcich členských štátoch EÚ, Belgicku a Luxembursku, ktoré
sú multikultúrnymi a viacjazyčnými krajinami, je možné dôjsť k záveru, že v týchto
krajinách sa kultúrny rozmer rozvíja opačným smerom.
Belgicko nemá doteraz podpísanú kultúrnu dohodu medzi dvoma jazykovými
spoločenstvami (flámskym a frankofónnym), ani spoločnú jazykovú politiku na podporu dvojjazyčnosti (oficiálnych jazykov) občanov v krajine. Vzhľadom na chýbajúci
politický základ a ďalšie spoločenské politiky na budovanie spoločného belgického
povedomia a identity, ktoré sú tak dôležité pre spolunažívanie a spoluprácu občanov,
v ostatných 4 rokoch krajina prechádza z dôvodu neprekonateľných jazykových a kultúrnych sporov medzi jazykovými spoločenstvami (flámskym/holandským Flámskom
a frankofónnym Valónskom) z jednej politickej krízy do druhej. Belgicko je od júna
minulého roka bez federálnej vlády. Politické rokovania sú v slepej uličke a krajina je
na pokraji rozpadu. Táto federatívna krajina je negatívnym vzorom pre ostatné európske krajiny, najmä na Západnom Balkáne a vážnym varovaním pre EÚ. Ako povedal
Guy Verhofstadt, bývalý predseda federálnej vlády a súčasný predseda zoskupenia
liberálno-demokratických strán v Európskom parlamente “Belgicko je laboratórium
EÚ, ak sa rozpadne Belgicko, rozpadne sa aj EÚ“. Východiská a riešenia zo zložitej
politickej situácie navrhol Charles Ferdinand Nothomb, bývalý predseda Poslaneckej
snemovne federálneho parlamentu Belgicka, vo svojej knihe „Mierový plán pre Belgicko“, ktorá vyšla na jeseň 2009. V knihe navrhol na zlepšenie spolunažívania dvoch
jazykových spoločenstiev Belgicka vypracovanie 30-ročného mierového plánu, t. j.
podpísanie kultúrnej dohody a vypracovanie jazykovej politiky s cieľom zlepšenia
medzikultúrneho spolunažívania a dosiahnutie dvojjazyčnosti všetkých občanov
krajiny, ktorí by hovorili jazykmi krajiny (flámskeho/holandského a francúzskeho).
Bohužiaľ, po prezentácii knihy vo federálnom parlamente krajiny, prezentovaným
návrhom nebola venovaná takmer žiadna pozornosť v predvolebnej kampani pred
federálnymi voľbami 13.6.2010, ani po voľbách, ani v krízovom období až doteraz.
Krajina je hlboko poznačená touto jazykovou a kultúrnou konfrontačnou politikou
predstaviteľov jazykových spoločenstiev, ktorá sa v súčasnosti prejavuje značnou
nedôverou medzi jazykovými spoločenstvami a preniesla sa aj na občiansku úroveň.
Belgicko je negatívnym vzorom pre zjednocujúcu sa Európu.
Na druhej strane Luxembursko je pozitívnym vzorom pre rozširujúcu sa EÚ. Krajina je všeobecne známa a dávaná za príklad tým, že jej obyvatelia sú viacjazyční
a deti žijúce v mnohojazyčnom prostredí začínajú so štúdiom cudzích jazykov už od
prvej triedy základnej školy. Len málo ľudí vie, že od kodifikácie luxemburského
jazyka v roku 1984 krajina podporuje a plánovite rozvíja svoj vlastný jazyk. Ten sa
stal po zmene Ústavy Luxemburska v roku 2009 národným jazykom, t. j. prvým oficiálnym jazykom krajiny a zároveň identifikačným jazykom všetkých občanov, vrá-
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tane cudzincov. Tí tvoria viac ako 42% obyvateľstva. Luxembursko rozvíja súdržnú
kultúrnu politiku, ktorá spája všetkých občanov tejto krajiny, podporuje posilňovanie
luxemburského, povedomia, identity a občianstva krajiny. Táto malá krajina je pozitívnym vzorom pre EÚ a zjednocujúcu sa Európu.
Podobne ako Luxembursko by mala postupovať aj EÚ a jej členské krajiny pri
rozvoji svojho kultúrneho rozmeru, jazykovej a kultúrnej integrácie všetkých občanov prostredníctvom rozvoja širokej viacjazyčnosti. Krajiny by sa mali zároveň sa
dohodnúť na spoločnom jazyku, prijateľnom pre všetky krajiny a ich občanov, ktorý
by nepotláčal žiadny z oficiálnych aj neoficiálnych jazykov v EÚ, pomohol by demokratizovať a zefektívniť medzietnickú komunikáciu. Mal by to byť ľahko naučiteľný
jazyk, ktorý by dokázali zvládnuť všetci občania, nie len jazykovo talentovaní občania, tzv. „elita“, a spĺňal by aj identifikačnú funkciu. Tento jazyk by prispieval ku
kultúrnej integrácii občanov a bol by nositeľom spoločnej európskej identity a občianstva. Východiská a odporúčania uvedené v knihe „Mierový plán pre Belgicko“ sú
rovnako aktuálne pre EÚ aj Európu.
Je to výzva aj pre krajiny V4, ktoré za 20 rokov spolupráce (od 15.02.1991) preukázali svoj potenciál na regionálnej, ale aj na európskej úrovni. Je to výzva najmä pre
našich politických predstaviteľov, všetky kompetentné inštitúcie, ale aj občanov, aby
na regionálnej úrovni začali užšiu spoluprácu v politicky citlivej oblasti, ktorou je
kultúrny rozmer. Ten bol z doterajšej európskej integrácie vynechaný a nedocenený.
Je potrebné, aby sa hľadali cesty na odstránenie medzietnických napätí a nedôvery
aj v krajinách nášho regionálneho zoskupenia, ktoré sa napríklad objavujú už dlhšie
obdobie v slovensko-maďarských vzťahoch, ale aj v ďalších regiónoch a v členských
krajinách (ako napríklad v Belgicku, Španielsku a ďalších krajinách). Hľadanie naliehavých jazykových a kultúrnych riešení pre pokojné spolunažívanie väčšinového obyvateľstva s národnostnými menšinami a etnickými skupinami, ale aj s prisťahovalcami,
ktorých počet ako v našich krajinách tak aj celej Európe neustále narastá. Naše krajiny
by mali v rámci regiónu navrhnúť štandard pre jazykovú a kultúrnu politiku na európskej úrovni, ktorý by zharmonizoval rozdielne úrovne týchto politík v jednotlivých
členských štátoch EÚ. Mal by to byť štandard, ktorý by zabezpečil rovnaké postavenie
a rozvoj všetkých oficiálnych a neoficiálnych jazykov a kultúr v EÚ, v jej regiónoch,
vrátane jazykov prisťahovalcov. Krajiny vyšehradského regiónu by týmto spôsobom
ukázali pozitívny vzor podobne ako Luxembursko a cestu rozvoja kultúrneho rozmeru v EÚ. Naše krajiny by sa mohli stať iniciátormi európskej politickej a odbornej
diskusie na hľadanie demokratickej a efektívnej jazykovej komunikácie a kultúrneho
spolunažívania občanov rôznych etník prijateľných pre všetky krajiny a ich občanov.
Doterajší vývoj európskej integrácie ukázal, že bolo zásadnou chybou ponechať
kultúrny rozmer na národnej úrovni a nepoložiť politický základ celému procesu.
Výsledkom tejto chyby je aj neúspech integrácie prisťahovalcov do spoločností krajín
EÚ, ako napríklad tureckých prisťahovalcov v Nemecku, arabských vo Francúzsku,
Belgicku, či prisťahovalcov z tretích krajín vo Veľkej Británii a v ďalších krajinách.
Keby EÚ mala vypracovanú demokratickú jazykovú a kultúrnu politiku, mohlo sa
predísť mnohým medzietnickým konfliktom v krajinách EÚ aj medzi nimi, úspešnej-

42

JOZEF REINVART

šie a plnohodnotnejšie rozvinúť potenciál európskeho integračného procesu vyvážene
v jeho 3 rozmeroch.
Krízový vývoj v hospodárskom rozmere v EÚ v ostatných 2 rokoch viedlo Nemecko a Francúzsko, ktoré sú motorom európskej integrácie, k poznaniu, že jedinou
možnou cestou je užšia dvojstranná spolupráca týchto krajín v rôznych prioritných
oblastiach pre zefektívnenie spolupráce a posilňovanie dôvery. Medzi prioritné oblasti zaradili aj spoluprácu vo vzdelávaní a zbližovanie občanov prostredníctvom výmen
a vytvorenia spoločného kultúrneho priestoru, napríklad spoločnú učebnicu o Európe. Pre posilnenie francúzsko-nemeckej dvojjazyčnosti vytvoria 200 dvojjazyčných
škôlok, podporia výmenné projekty študentov stredného a vysokého školstva, projekty na zbližovanie občanov oboch krajín, upevnenie kultúrnych stykov a podporu
mobility mladých ľudí. Svoju politickú vôľu pre posilnenie spolupráce prezentovali
v podpísanom dokumente „Francúzsko-nemecká agenda 2020“.
V súčasnosti majú krajiny V4 príležitosť, ale aj povinnosť dať EÚ impulz na
nápravu tejto historickej chyby a prispieť tým k začatiu prípravy novej spoločnej
dlhodobej jazykovej a kultúrnej politiky, ktorú naliehavo potrebuje ako EÚ, tak aj
zjednocujúca sa Európa. Je to cesta, ktorou by naše krajiny prispeli k demokratickému
a rovnoprávnemu rozvoju jazykovej a kultúrnej rozmanitosti európskeho spoločenstva. V opačnom prípade to bude viesť k narastaniu medzietnických stretov a konfliktov v členských krajinách EÚ ako aj medzi nimi, tak aj medzi väčšinovým obyvateľstvom a prisťahovalcami z tretích krajín. Tento vývoj by neprispel k upevňovaniu
súdržnosti európskeho spoločenstva, ale k jeho oslabovaniu a v konečnom dôsledku
by mohol viesť až k jeho dezintegrácii. Bola by to cesta vedúca k neúspechu celého
projektu európskeho zjednotenia, ktorý si nikto z nás neželá.
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Language Contact Issues in Central Europe1
Abstrakt (Kontakty językowe w Europie Środkowej. Wybrane zagadnienia). Artykuł
stanowi przegląd najważniejszych zagadnień związanych z kontaktami językowymi w Europie Środkowej ze strukturalnego oraz społeczno-politycznego i historycznego punktu
widzenia. Omówiono różne w swej naturze kontakty językowe, problemy praw językowych na poziomie krajowym i międzynarodowym oraz miejsce językowych praw człowieka w edukacji mniejszości (językowych i narodowych). Autor udowadnia, że polityka
większości państw regionu wobec mniejszości jest trudna do zaakceptowania przez społeczność międzynarodową. Przywołane zostaną przykłady naruszenia językowych praw
człowieka na Węgrzech i w innych krajach. Omówiony będzie również wpływ amerykańskiego ruchu English-Only na słowacką politykę językową, a także polityka językowa UE
i jej rola w kontekście konfliktów językowych w regionie.
Abstract. The paper will review some of the fundamental issues related to language contact in Central Europe both from a structural point of view and from the socio-political
and historical point of view. Various language contacts, the language rights issues, both
national and international, and the linguistic-human-rights-in-education of minorities will
be discussed in some detail. It will be shown that most if not all nation-states in the region pursue minority policies that are just about tolerated by the international community.
Violations of Linguistic Human Rights in Hungary and other states will be discussed. The
impact of the English-Only movement in the USA on Slovak language policy will be demonstrated. Finally, the European Union’s language policy will be examined in relation to
what impact it may have on the language strife in the region.

1. Introduction and demographics
In 1993, in his Historical Atlas of East Central Europe, Magocsi defined East
Central Europe as the region between the eastern linguistic frontier of German- and
1
My lecture delivered in Poznań in 2011 and its written version here draw heavily on earlier presentations at the University of Agder, Kristiansand, Norway in November 2008, and the University of Essex,
UK, in June 2009.

46

MIKLÓS KONTRA

Italian-speaking peoples on the west, and the political borders of the former Soviet
Union on the east. Soon after the fall of the Iron Curtain, in 1991, Czechoslovakia,
Hungary and Poland formed an alliance called the Visegrád Group, which also became known as the Visegrad Four (V4) countries after the dissolution of Czechoslovakia into the Czech Republic and Slovakia in 1993. These former member states of the
Warsaw Pact are now members of NATO, and, on 1 May 2004, they became member
states of the European Union. I agree with Wikipedia that Central Europe is a concept
of shared history, in opposition to the East (the Ottoman Empire and Imperial Russia,
Eastern Orthodoxy and Islam) and the West (France and Great Britain).
In this brief presentation I will use my research experience and data gathered in
The Sociolinguistics of Hungarian Outside Hungary project (called RSS study hereafter, see Kontra 2005), which was generously funded by the Research Support Scheme
in Prague in 1995–96, and I will also use a Linguistic Human Rights perspective, with
special regard to education (see, for instance, Kontra et al. 1999; Skutnabb-Kangas
2000).
First, a brief historical, geographical and demographic overview of the region in
the last century is in order. As is well known, following WW I, the Austro-Hungarian
Empire collapsed and two-thirds of Hungary’s territory and about one-third of her
population were ceded to such newly created countries as Czechoslovakia and Yugoslavia, to an enlarged Rumania, and to Austria. During WW II, sizable lost territories
were re-annexed by Hungary, only to lose them again as a result of the peace treaties
concluding WW II. Until about the 1990s, it was rather characteristic of many people
in the region to have held five or more citizenships without ever leaving their hometown.
What happened to the Hungarians who became citizens of foreign countries in
1920 was similar to what happened to the Spanish-speakers in what is today New
Mexico in the USA: they “woke up one morning to find themselves citizens of the
United States” (Marshall 1986: 40) when the US annexed New Mexico following the
Treaty of Guadalupe Hidalgo in 1848.
The demographic consequences of the international borders drawn in 1920 without any regard to the ethnic composition of the people concerned can be summarized
by the data in Tóth (2007): the number of Hungarians in the neighboring countries
decreased from 3 million in 1920 to 2.4 million in 2000. However, the percentages
of Hungarians vis-à-vis the majority nations’ populations decreased even more, as is
demonstrated by Table 1.
In the decade after the fall of communism in Central Europe, Hungarian minorities registered significant decreases in their numbers (Table 2). The losses are due to
decreasing birth rates2, international migration (e.g. between 1990 and 2005, 270,000
Hungarians migrated into Hungary from the neighboring countries, Tóth 2007), forced
assimilation and unenforced assimilation.
According to Szilágyi (2002: 76), since 1992 the natural decrease of Hungarians in Rumania has
amounted to between 9 and 10 thousand people every year.
2
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T a b l e 1. The decrease of Hungarians in neighboring countries between 1921 and 2001 (absolute numbers and percentages)
Number
of Hungarians
in 2001

Percent of total
population in 2001

Number of
Hungarians in
1921

Percent of total
population in 1921

Slovakia

650,597

21.68

520,528

9.67

Rumania

1,423,4593

9.96

1,431,807

6.60

Vojvodina, Serbia

371,006

24.2

290,207

14.3

Subcarpathia,
Ukraine

111,052

18.1

166,7004

13.4

Sources: Lanstyák & Szabómihály 2005: 49, Benő & Szilágyi 2005: 135, Kocsis & Kicošev 2004, Kocsis 2001

It is obvious that the demographic changes in what is today called the Carpathian
Basin in Central Europe were caused by several factors such as deportations after
WW II, forced assimilation and unenforced assimilation in the last century. The historical record of the past 90 years shows fairly systematic linguicist policies in Hungary’s
neighboring states. However, I do not in any way mean to suggest that the historical
record in post-WW I Hungary is free of linguicist policies. Nevertheless, occasional
accusations that post-WW I Hungary forcibly assimilated hundreds of thousands of
Slovaks are abundantly false. Such accusations are made not only by politicians, but
sometimes by linguists as well, a recent example is Ondrejovič (2009: 23).
T a b l e 2. Hungarian national minorities in the neighboring countries in 1991 and 2001
in 1991

in 2001

Slovakia

Hungarians by nationality in

567 296

520 528

–8.2%

Ukraine

163 111
(in 1989)

156 600

–4%

Rumania

1 624 959
(in 1992)

1 434 377
(in 2002)

–11.73%

Serbia (Vojvodina)

Decrease (1991 = 100%)

339 491

290 207

–15.5%

Croatia

22 355

16 595

–25.8%

Slovenia

8 053

6 243

–22.5%

4 973

4 704

–5.5%

Hungarians by Umgangssprache
in Burgenland, Austria
in Oberwart/Felsőőr
in Austria

5

1 514

1 044

–31%

33 459

40 583

+21.29%

Source: Gyurgyík & Sebők 2003: 44, 64, 120, 140, 167, 200, 201, 216, 217, 222

Data from 1930.
Data from 1989.
5
In Austria, the census uses Umgangssprache, the language used every day with family, relatives and
friends (rather than mother tongue). For Burgenland and Oberwart the quoted figures show the number of
Austrian citizens, but for Austria they show the combined numbers for citizens and foreigners.
3
4
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2. Structural issues in the study of bilingual Hungarians in the
neighboring countries
2.1. Pro-drop and number of source-language speakers
Our RSS study (see Kontra 2001a, 2005; Fenyvesi 2005) has revealed some interesting sociolinguistic consequences of language contact. One such consequence
concerns the number of source-language speakers and its effect on the intensity of
contact. Among the factors that increase intensity of contact and hence borrowing,
Thomason & Kaufman (1988: 72) mention “many more source-language speakers
than borrowing-language speakers.” In our study it has been shown that bilingual
Hungarians who constitute a local minority in the settlements where they live systematically favor the contact-induced variants of variables vis-à-vis those who constitute a local majority. One of our stratifying variables was directly relevant to the
speaker number issue: an equal number of local-minority subjects and local-majority
subjects were selected; in local-minority settlements Hungarians constitute less than
30 percent of the population, whereas in local-majority settlements they comprise
over 70 percent. Clearly, source-language influence is assumed to be greater among
local-minority Hungarians.
The effect of this social variable was measured by analyzing 24 linguistic tasks/
variables in four countries: Slovakia, Ukraine, Rumania and Yugoslavia (N = 536).
On 16 out of the 24 tasks in our questionnaire study, statistically significant differences were found at the .05 or .01 level. Here is one such task which concerns the
use of overt object pronouns in contact varieties of Hungarian. Hungarian is an object
pro-drop language, but Serbian, Slovak, and Ukrainian are not. Consequently we hypothesized that Hungarians in contact with a Slavic language would prefer sentences
with overt object pronouns more than monolingual Hungarians in Hungary. Thus we
hypothesized that sentence (1b) will be preferred by bilingual Hungarians, and it will
be preferred by local-minority Hungarians in a neighboring country more than localmajority Hungarians. Informants were instructed to choose the more natural sentence,
i.e. (1a) or (1b).
1a.

1b.

Tegnap

lát-ta-lak

a

tévé-ben.

yesterday
see-PAST-1SG.2OBJ
‘I saw you on TV yesterday.’

the

TV-INE

Tegnap

lát-ta-lak

téged

a

tévé-ben.

yesterday

see-PAST-1SG.2OBJ

you.SG.ACC

the

TV-INE

‘I saw you on TV yesterday.’
(Possible models include, e.g., Slovak Včera som videl v televízii teba. and Serbian
Juče sam video tebe na televiziji. The object pronouns are not underlined.)

As Figure 1 demonstrates, 28 percent of the local-majority Hungarians abroad
chose the nonstandard overt-object sentence as opposed to 38 percent of the localminority Hungarians.
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Overt object

Fig. 1. The effect of source-language speaker number on borrowing-language speaers’ grammatical judgments. Hungarians in Slovakia, Ukraine, Rumania and Yugoslavia, N = 536, Chi-square (df = 1) = 6.056,
p < .05

It is noteworthy that in all 16 cases where a statistically significant difference has
been found, it is the local-minority subjects who favor the contact-induced variants.
The 16 variable tokens include several instances of number concord, object pro-drop,
analytic forms, a contact-induced diminutive noun and a contact-induced “feminine
noun.”6 This finding gives solid empirical support to Thomason & Kaufman’s factor “number of source-language speakers” as an important component of intensity of
contact.
2.2. Language gaps as a consequence of non-balanced bilingualism
Needless to say, all contact varieties of Hungarian abound in loanwords, loanforms, calques, semantic loans, phonetic/phonological, morphological and syntactic
borrowing. These are often badly stigmatized by Hungarians in Hungary. When mi6
Hungarian has no grammatical gender, hence nouns denoting professions are usually used generically, e.g. fodrász ‘hairdresser, male or female’. The compound noun fodrász+nő‘hairdresser+woman’ is
typically used only when context requires sex specification. Slavic languages mark the gender of such
nouns obligatorily, hence in contact varieties of Hungarian compound nouns with -nő are more frequently
used. For instance, the sentence Anyám egy középiskolában tanít, ő tehát … ‘My mother teaches in a secondary school so she is a …’ was completed with tanár+nő ‘teacher+woman’ by 69 percent of the informants in Ukraine vs. 41 percent in Hungary (Csernicskó 1998: 281).
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nority Hungarians use words or expressions borrowed from the majority languages
Slovak, Ukrainian, Rumanian, Serbian etc, monolingual Hungarians in/from Hungary
often make remarks on their “corrupt” Hungarian. This enhances the minority Hungarians’ linguistic insecurity, which is considerable anyway, due to the omnipresent
Hungarian language ideology of purism.
An important consequence of the forced minority bilingualism of Hungarians in
the neighboring countries, one that is rarely discussed, let alone investigated in sociolinguistic fashion, is what Lanstyák calls language lapses and language gaps (see
Lanstyák & Szabómihály 2005: 65). The former denote cases when a speaker is temporarily unable to recall a word or a grammatical structure s/he is otherwise familiar
with. By the latter, Lanstyák means cases when a required word or structure is not
part of the speaker’s linguistic system at all. These phenomena contribute a great deal
to bilingual Hungarians’ linguistic insecurity and may lead to register attrition. For
instance, Hungarians in Rumania often find it hard or impossible to write an official
letter in Hungarian since they have hardly any opportunity to write them in their mother tongue. Language gaps have also become evident recently to Hungarian school
teachers in Slovakia, who find it difficult to write class registers and school reports
in Hungarian now that it has become legally possible. Earlier this was not a problem
because in Czechoslovak times whatever Hungarian was used in school documents
was officially translated from Slovak and digressions were not allowed, even if the
translations smacked of calquing. What Lanstyák has called our attention to is that
extensive research into lapses and gaps is an important prerequisite for what Szilágyi
(2008) calls linguistic rehabilitation for minority Hungarians, that is, language planning efforts to stop and reverse the effects of register attrition.

3. An ideological issue: Hungarian as a pluricentric language
Hungarian language ideology is based on the assumed utmost importance of language cultivation as a prerequisite of the survival of the nation. With a slight overgeneralization it can be said that issues of Hungarian bilingualism and multilingualism
were not discussed, let alone researched, by Hungarian linguists before the fall of
communism.7 When the divergences between Hungarian used in Hungary and in the
neighboring countries began to be discussed in the 1990s, a fierce “linguistic war”
broke out among Hungarian linguists (see Kontra 1997; Kontra & Saly 1998). The
old guard would deny almost any differences between monolingual and bilingual
Hungarians’ language use. True, linguistic research into the consequences of World
War I for Hungarians was taboo in communist Hungary. However, when the taboo
was lifted after 1990, the old guard among Hungarian linguists acted as if WW I had
no linguistic consequences whatsoever. Soon after Michael Clyne published his book
on pluricentric languages (Clyne 1992), Lanstyák, a Hungarian linguist in Slovakia,
7

For a notable exception see Arany (1939–1940).
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in 1995 published a pioneering analysis of Hungarian as a pluricentric language. His
paper was vehemently opposed by the old guard in and outside Hungary, but none
of the opponents carried out any research to prove him wrong. Meanwhile, the RSS
research project conducted in Hungary and her neighboring countries (save Croatia)
has produced a large quantity of good sociolinguistic data and analyses, all of which
make unquestionable the case for Hungarian as a pluricentric language in the sense
introduced by Clyne.
After about a decade the ideologically driven “linguistic war” came to an end. In
2002 the Hungarian linguistics professor Sándor N. Szilágyi (Cluj/Kolozsvár, Rumania) gave a paper in the Hungarian Academy of Sciences in Budapest, in which he
recognized Hungarian as a pluricentric language and he also proposed that the periodization of the history of Hungarian should be revised: the modern Hungarian period
should end in 1918, and the period following WWI should be regarded as the latest
period (legújabb kor in Hungarian) because it is since the end or WWI that Hungarian
has been spoken as a native language not only in Hungary but in several other states
as well (see Szilágyi 2008).

4. The language policy situation
Before the accession of Hungary, Slovakia and Slovenia to the EU in 2004, and
of Rumania in 2007, there were naïve hopes that EU membership would change the
language rights situation of Hungarian minorities at least in the EU member states.
Such hopes have now evaporated. As a prominent Hungarian intellectual in Slovakia,
Péter Hunčík said at a conference in Nové Zámky/Érsekújvár on 5 March 2011:
In the European Union there are strict and obligatory rules about the size, color etc. of cucumbers,
but there are only recommendations concerning national minorities. EU officials ask questions like:
Do you have Hungarian schools in Slovakia? Do you have Hungarian policemen? Is the Hungarian
party part of the ruling coalition? When the answers (yes) are heard, EU officials are satisfied and
lean back as they think things in Slovakia are normal, they are not any different from the situation in
their own (west European) countries. What the EU does not notice or recognize is that (a) there is gerrymandering in Slovakia, whose sole purpose is to deprive Hungarians, 10 percent of the citizens of
Slovakia, of certain political, cultural, and economic rights, and (b) Slovak policies, language policy
included, cause fear and anxiety among Hungarians, but such fear and anxiety is perfectly tolerated
by the European Union.

With regard to gerrymandering, The Oslo Recommendations Regarding the Linguistic Rights of National Minorities & Explanatory Note (1998: 29) say that “States
should not seek to avoid their obligations by changing the demographic reality of a region. Specifically, Article 16 of the Framework Convention engages States to refrain
from measures which might arbitrarily alter the proportion of the population in areas
inhabited by persons belonging to national minorities with the objective of restricting
the rights of these minorities. Such measures could consist of […] arbitrary redrawing of administrative borders and census manipulation.” The current administrative
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districts in Slovakia have been drawn in a North to South fashion, in order to restrict
the language rights of the Hungarians, who are concentrated West to East, along the
Hungarian–Slovak border. The Roman Catholic Church in Slovakia has followed suit:
since 2008 the dioceses have been changed North to South, in order to weaken Hungarian Roman Catholics, see Figure 2.

Fig. 2. Roman Catholic dioceses in Slovakia since 14 February 2008. Source: Menyhárt 2009: 269

As we in Central Europe know all too well, there are many ways to hierarchize
languages and their speakers. One of the many ways to oppress a linguistic minority
is to use their place names such that the names sever the connection between the local
minority and their history. It was exactly this that Slovak politicians tried to do before
the law on place names was passed in 1994. One attempt to cleanse historical Hungarian place names in Slovakia is illustrated by allowing a Hungarian transliteration of
the Slovak name (e.g. Slovak Dunajská Streda transliterated into Hungarian Dunaj
szká Sztreda). Another attempt is to allow the Hungarian calque of the Slovak name
(Dunajská Streda → Dunaszerda). Neither transliteration, nor calquing yields the traditional Hungarian name, which is Dunaszerdahely. Since one of the prerequisites for
Slovakia’s admission to the Council of Europe was her observance of minority rights
concerning place names, the 1994 law allows traditional Hungarian city-, town-, and
village-limit signs where at least 20 percent of the local population is constituted by
ethnic Hungarians (see Kontra 1996). Nevertheless, the same technique of transliteration that was not allowed by the 1994 place name law is used in the Hungarian populated parts of Southern Slovakia today. For instance, the town whose Slovak name is
Bánska Bystrica has always been called Besztercebánya in Hungarian. Consequently,
Bánskobystrická ulica should properly translate into Besztercebányai utca, not the
transliterated Bánska Bystrica-i utca. The street-sign in Figure 3 demonstrates that old
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Fig. 3. A street-sign in Nové Zámky/Érsekújvár, Slovakia
in 2011

attempts to use transliteration to sever the connection between Hungarians and their
history are alive and kicking.8
Without further details and examples, I would venture the following conclusion:
the language rights problems in the V4 countries have not lessened, but migrated from
Central Europe to the European Union as a consequence of EU enlargement.

5. Educational issues
5.1. The medium of instruction
In Hungary, the worst cases of linguistic genocide in education (for the term see
Skutnabb-Kangas 2000) affect the Gypsies and the Deaf. In the mid-1990s sociologist
Kemény (1996) found that the strongest stratifying factor for young male Gypsies
was their mother tongue: 23 percent of those Gypsies whose mother tongue was Hungarian did not complete 8 years of school, but 42 percent of those with Boyash (an
archaic dialect of Rumanian) as their mother tongue, and 48 percent of those whose
8
For a pertinent analysis of Hungarian place names in Subcarpathia, Ukraine see Beregszászi
(1995−1996). In the volume edited by Fenyvesi (2005) place names are discussed on pp. 38, 72, 144, 233,
239, 240, 294 and 296.
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mother tongue was Gypsy/Romani did not complete 8 years of school. Given the extremely strong correlation between educational achievement and employability, one
cannot avoid the conclusion that current Hungarian educational policy causes lifelong
unemployment for many Hungarian Gypsies. Discrimination based on the medium of
instruction affects the children of over 48,000 Gypsies (those who claimed in the last
two censuses that their mother tongue was not Hungarian). Because there are hardly
any Romani- or Boyash-speaking kindergarten or school teachers in Hungary, these
children are forced to undergo language shift, making them victims of linguistic genocide in education (Skutnabb-Kangas 2000).
Until 9 November 2009, when the law on Hungarian Sign Language was passed
in the Hungarian parliament, the Deaf in Hungary also suffered severe violations of
their right to mother-tongue-medium education. The use of Hungarian Sign Language
(HSL) was discouraged and often banned in schools for the Deaf (Muzsnai 1999;
Kontra 2001b). According to the Hungarian National Curriculum (in force since
March 2005, see Kontra 2009: 25) “the teaching of Hungarian Sign Language [was]
desirable for all pupils from the seventh grade on”, i.e. for those over 12 or 13 years
of age. Congenital Deaf children could thus be deprived of learning HSL, what’s
more: of learning any human language, since HSL is the only language accessible to
them. It is no accident that only one percent of the Deaf in Hungary hold a college or
university degree.
5.2. Remarks on the role of force
Skutnabb-Kangas (2000: 502) maintains that a universal covenant of Linguistic
Human Rights should guarantee, among other things, that “any change of mother
tongue is voluntary (includes knowledge of the long-term consequences), not imposed.” When contrasting the linguistic genocide & linguistic imperialism vs. language death & liberalist modernization paradigms/theories, she says that the former
“sees in most cases language shift as enforced” and the latter “sees language shift as
voluntary, based on cost-benefit analysis by speaker[s]” (2000: 371). Proponents of
the language death approach do not necessarily deny the role of agents in language
shift, for instance, Mufwene (2002: 175) states that “languages have no lives that are
independent of their speakers. Therefore, languages do not kill languages; their own
speakers do, in giving them up, although they themselves are victims of the changes
in the socio-economic ecologies in which they evolve.” While I agree that some cases
of language shift may be caused by speakers voluntarily giving up their language, in
other cases speakers are forced to give up their mother tongue. I believe it is important
to identify the role of force in every single case of language shift for two main reasons.
First, voluntary language shift is a human right, but enforced shift is a violation of
the human right of minorities to exist and reproduce themselves as separate groups
(Skutnabb-Kangas 2000: 123). Second, any explanation of the causes of language
shift is bound to fail if the role of force is not considered adequately. I will illustrate
voluntary and enforced shift by examples.
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5.2.1. Natural assimilation: The case of Dlhá nad Váhom/Vághosszúfalu in Slovakia

When a child has no choice between education through the medium of his/her
mother tongue and education through the medium of the dominant (state) language,
and if education is made accessible to him/her only through the latter, s/he is subjected
to linguistic genocide. If, on the other hand, a child’s parents have a choice and decide
to send their child to a majority-language school, we have a case of voluntary language shift. Voluntary language shift might be called a “natural” process in as much
as it is not caused by force exercised by a dominant social group. Although examples
of forced assimilation abound in the Carpathian Basin, there are certainly a number of
cases where force plays little or no role, where assimilation is voluntary, hence unobjectionable from a human rights point of view.
The Hungarian sociologist in Slovakia Tóth (2003) has described just such a case
of “natural” assimilation on the Hungarian–Slovak ethnic periphery in Southern Slovakia. Dlhá nad Váhom/Vághosszúfalu is a centuries-old Hungarian village with
about 1000 inhabitants. In the last 2 or 3 decades the ethnic composition of the village
has been changing so that by about the year 2000, 75 percent of the residents spoke
Hungarian as their mother tongue and 25 percent spoke Slovak. One indicator of
the changes in language use patterns is that before the 1980s it was unthinkable that
a Slovak-speaking bride or a person who settled down in the village and spoke another
language should not immediately learn Hungarian. Today the obligation to learn the
other language has changed radically: if a Slovak-speaking bride marries into a big
Hungarian-speaking family, it is the family who adjust themselves to the bride linguistically. Mixed and Slovak marriages are almost as numerous as Hungarian marriages. Choice of the medium of instruction is significantly different from the ethnic
proportions in the village: while Hungarian L1 speakers outnumber Slovak speakers 3
to 1, only 61% of the Hungarian children go to Hungarian-language schools.
The village has a Hungarian school and a Slovak school for the 6 to 10 years old
and a kindergarten. In the year 2000 an unheard of thing happened: a proportion of
the Hungarian parents requested that a Slovak class should be started in the Hungarian
kindergarten.
Tóth’s study revealed a number of factors in this natural assimilation: mixed marriages, aging Hungarians, commuting to work outside the village etc. But one factor,
which seems to be predicting very rapid language shift, became evident only when the
researcher analyzed the age and ethnicity of every single household in the village.
There are 427 building plots in Dlhá nad Váhom/Vághosszúfalu, and 330 houses,
of which 278 are inhabited. In nearly 39% of the inhabited houses grandparents or
parents live alone (i.e. without their descendants). Houses owned by (a) Hungarian
grandparent(s) or parent(s) outnumber those owned by Slovaks 9 to 1. A considerable part of the village’s houses and building plots are for sale and this tendency is
expected to grow in future. As the village is on the ethnic periphery, the houses are
typically bought by residents of the nearby rather rich and primarily Slovak-speaking
town Šaľa/Vágselye. “Considering present market prices, writes Tóth (2003: 131),
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this could provoke an earthquake-like wave of incoming population into the village”
because the heirs of the houses will sell them for the highest prices and without regard
to who the purchaser should be. According to Tóth (2003: 132) this means “that the
eventual settlers would take exclusively the place of the Hungarian-speaking population.” Thus market forces alone may well drive rapid language shift in a village that
has been Hungarian throughout many a century.
5.2.2. Forced assimilation: the case of Pusztaottlaka, Hungary

One of the 13 national and ethnic minorities recognized by the 1993 Hungarian
Law on Minorities is the Rumanian minority, which is undergoing rapid language
shift (see Borbély 2002). When on January 22, 2007 the Rumanian elementary school
in Pusztaottlaka, Békés County was closed down, the local government cited lack of
funds and the small number of pupils (fewer than 15) as the reasons for the termination of mother-tongue-medium education for Rumanians in the village. This act goes
directly against Recommendation 2 of the Committee of Ministers of the Council of
Europe on the application of the European Charter for Regional and Minority Languages by Hungary, namely that Hungarian authorities should “improve the financial
situation of minority language education and increase the stability of resourcing” (Application, p. 43).
5.3. Linguistic Genocide in Education
I start this section with a quote from Skutnabb-Kangas (2000: 316), who says that
the definition of linguistic genocide which most states in the UN were prepared to
accept in 1948 was
Any deliberate act committed with intent to destroy the language […] of a national, racial or religious
group […] such as (1) Prohibiting the use of the language of the group in daily intercourse or in
schools, or the printing and circulation of publications in the language of the group.

Now let us look at some patterns of educational discrimination in Central Europe!
5.3.1. Patterns of educational discrimination

As Gal (2008: 221) noted, “Control over the reproduction of the national language
throughout a state’s territory becomes a key sign of the state’s sovereignty, as well as
the justification and legitimation of the state’s political power in the name of the nation.” Education is a key battleground between majority nations and minorities. Or, as
Christiansen (2006: 32) notes, “Schools play an important role in reproducing unequal
power relations.” Educational discrimination comes in many forms and shapes in the
Carpathian Basin.
In a democratic state where education is made accessible to all citizens without
any discrimination, one would expect to find no difference in educational achievement levels among the majority and the minorities. If a national minority constitutes,

57

Language Contact Issues in Central Europe

T a b l e 3. Differences in educational achievement in Rumania, Slovakia, Serbia, and Ukraine (census
data from 2001 and 2002).
Rumania
Total

Hungarians

Slovakia
Total

Hungarians

Serbia
Total

Ukraine

Hungarians

Total

Hungarians
40

[%]
Elementary school

47.7

College/University

10

49.3

26.4

36.3

41.3

53.9

31.5

7.8

9.8

5.4

9.4

6.1

12.4

5.2

Source: Csete et al. 2010: 129

say, 10 percent of the population of a State, we would expect that 10 percent of all
the university-educated citizens belong to this minority. When we compare the educational achievement levels of minority Hungarians vs. majority Rumanians, Slovaks,
Serbs, and Ukrainians, the effects of educational discrimination are unmistakable (see
Table 3).
5.3.2. Linguistic Genocide in Education in Ukraine

A blatant attempt to commit linguistic genocide in education (cf. Skutnabb-Kangas 2000) comes from Ukraine. In that country the number of L1 speakers of Russian
is about half of the number of L1 speakers of Ukrainian, and Ukrainian politicians
are serious about promoting Ukrainian at the expense of other languages. Their target
is Russian with its many millions of speakers, but the new laws and regulations also
affect the tiny (156,000 strong) Hungarian national minority. On 26 May 2008 education minister Ivan Vakarchuk issued a ministerial decree to improve the teaching of
Ukrainian in 2008 through 2011 (see http://www.mon.gov.ua). As of September 2008,
in the fifth grades of nationality-language-medium schools, the history of Ukraine
was to be taught bilingually (in the mother tongue and in Ukrainian), but in the sixth
grades, as of September 2009, it was to be taught in Ukrainian only. In the sixth grades
Geography was to be taught bilingually, as was Mathematics in the seventh grades,
but in the next year those subjects were only to be taught in Ukrainian. Without any
further details quoted, it can be seen that Ukraine has chosen to implement a transitional bilingual program whose aim is forced linguistic assimilation of all citizens with
a mother tongue different than Ukrainian. Also in 2008 Ukrainian language and literature was made a part of the joint school-leaving and university entrance exam but the
exam requirements were the same for L1 and L2 speakers. One consequence of this
was that 29.58% of Hungarians failed in the joint exam while the national failing rate
was only 8.38% (Csernicskó 2008: 169). Another consequence of this language-ineducation policy is that the number of Hungarian parents choosing Ukrainian-medium
schools has multiplied.9 One Ukrainian official cynically commented that it is natural
It is estimated that 20 to 30 per cent of Hungarian school children go to majority language schools
in Rumania and Slovakia. For instance, according to recent reports from Dunajská Streda/Dunaszerdahely, a town with 79% Hungarians and 15% Slovaks (population 23,500), in 2008, of the 780 kindergarten
children 402 went to Slovak and 378 to Hungarian kindergartens (See Csökken a magyar ovisok száma).
9
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T a b l e 4. Data on the nationality, mother tongue, and media of instruction in selected national communities in Ukraine (based on Csernicskó 2008: 166)

Nationality

Ukrainian
Russian

Percentage
within the
population of
Ukraine

Mother tongue
and nationality
the same
(percent)

37 541 693

77.82

Number

Those who study in mothertongue-medium schools
Number

Percentage
within all school
population

85.16

4 379 675

75.05
23.89

8 334 141

17.28

95.92

1 394 331

Belorussian

275 763

0.57

19.79

–

Crimean Tatar

248 193

0.51

92.01

5 945

0.10

Hungarian

156 566

0.32

95.44

20 229

0.35

–

Rumanian

150 989

0.31

91.74

27 471

0.47

Polish

144 130

0.30

12.95

1 404

0.02

that people do not wish to carry the extra burden of studying through Hungarian,
they try to succeed in Ukraine in Ukrainian rather than make their own life difficult
by also studying Hungarian language and culture (Szahan szerint). The introduction
of Ukrainian only higher education, if successfully implemented, will deliver further
blows to Hungarians as well as other national minorities.
The lethal consequences of such language policy can be predicted on the basis of
the dramatic correlations shown by Csernicskó (2008: 166) between linguistic identity, language maintenance and the medium of instruction in Ukraine (Table 4). It is
evident from the data that those communities which have no mother-tongue-medium
schools have undergone considerable language shift. For instance, Belorussians are
the most numerous minority after Russians but they have no mother-tongue-medium
schools and only 19.79 percent of them claim the same mother tongue as nationality.
Similarly, very few Poles go to mother-tongue-medium schools and less than 13 percent of them claim the same mother tongue as nationality. In contrast, Rumanians,
Hungarians and Crimean Tatars go to mother-tongue-medium schools and also maintain their languages.
5.4. The right to learn an L2 as an L2
As I mentioned above, in 2008 Ukrainian language and literature was made a part
of the joint school-leaving and university entrance exam, but the exam requirements
were the same for L1 and L2 speakers. One consequence of this was that 29.58% of
Hungarians failed in the joint exam while the national failing rate was only 8.38%
(Csernicskó 2008: 169). From a language pedagogy point of view, what happens in
Ukraine (and many other states), is the denial of the right to learn an L2 as an L2.
From a language policy point of view, the false argument is advanced that the principle of non-discrimination requires that all citizens of the state are taught in the same
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language and are tested with the same tests. Obviously, in such an arrangement the
minority child does not have equal access to education. In the famous Lau v. Nichols
case10 in 1974 in the USA, Mr. Justice Douglas, who delivered the opinion of the US
Supreme Court, noted that “there is no equality of treatment merely by providing
students with the same facilities, textbooks, teachers, and curriculum; for students
who do not understand English are effectively fore-closed from any meaningful education” (p. 566) […] In asserting that “there is no greater inequality than the equal
treatment of unequals”, the Court mandated that various kinds of affirmative steps are
required to provide non-English speaking students access to the education to which
they are entitled.11 This equal treatment of unequals has been successfully challenged
by Hungarian politicians in Rumania, who have recently achieved a modification of
the education law to the effect that the state language Rumanian should be taught to
Hungarians not as an L1 but as their L2, from special teaching materials and with special methods. This is a small step in the right direction: in the elimination of the equal
linguistic treatment of unequals.
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Kilka uwag o prawnej ochronie języka polskiego
i węgierskiego
Abstract (A Few Remarks on the Legal Protection of the Polish and the Hungarian
Language). Due to the processes of integration and globalisation that take place throughout the world, thus also in Europe, there arises a question of what the future holds for
small languages and cultures. Will they be able to maintain their identity facing huge and
multifaceted competition on conditions imposed by world languages? Or maybe they will
be pushed outside the mainstream, suffer decline and lose their prime function. The global
interlingual and intercultural processes can change conventions observed in individual nations and ethnic groups. Being aware of such danger the parliaments of many countries,
including Poland and Hungary, recognizing language as a cultural phenomenon and a fundamental element of national and cultural identity, came to a decision to provide their
language and thus their culture with legal protection. There occurred relevant legal instruments. However, the Polish Language Act differs significantly from its Hungarian equivalent. Its scope is wider and its decisions explicitly formulate the basis of the scheme of the
protection of the Polish language and determine its official character. The Hungarian act, on
the other hand, is limited to the names of goods and services, offers, advertisements, manuals, information on goods and services, warranty conditions, invoices, bills etc. Moreover,
the difference between the two acts concerns the punishments administered for breaching
the rules stipulated in the acts. According to the Hungarian act no violation of the rules is
subject to a fine. In such cases, the Polish Language Act provides for an appointment of the
Polish Language Council as an advisory and consultative institution with certain jurisdiction. In the Hungarian act there is no mention no such principal institution.
Abstrakt. W związku z nasilającymi się aktualnie na całym świecie, w tym również w Europie, procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi powstaje pytanie, jaka bliższa i dalsza
perspektywa zarysowuje się przed językami i kulturami niewielkich społeczności? Czy
będą one w stanie zachować swoją tożsamość w obliczu ogromnej i wielostronnej konkurencji, której warunki dyktują języki światowe, czy też zostaną zepchnięte na peryferie,
ulegną degradacji i utracą swoją pierwotną funkcję? Globalizacyjne procesy interlingwalne i interkulturowe mogą zasadniczo zmienić dotychczasowy model życia poszczególnych
narodów i grup etnicznych. Dostrzegają to niebezpieczeństwo parlamenty wielu krajów,
w tym Polski i Węgier, uznając, że język jako zjawisko kultury jest podstawowym elementem tożsamości narodowej i kulturowej, dlatego podjęły decyzję o prawnej ochronie
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języka, a tym samym i kultury. Pojawiły się odnośne akty prawne. Ustawa o języku polskim znacznie różni się od jej odpowiednika węgierskiego. Ma o wiele szerszy zakres, a jej
postanowienia konkretnie określają, na czym polega ochrona języka polskiego i jego urzędowy status. Ustawa węgierska ogranicza się właściwie jedynie do nazewnictwa towarów
i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o towarach i usługach, warunków
gwarancji, faktur, rachunków itp. Różnica między obydwoma ustawami dotyczy również
wymierzania kary za wykroczenia w wypadku naruszenia obowiązków określonych w danym akcie prawnym. Ustawa węgierska nie przewiduje kary grzywny. Ustawa o języku
polskim przewiduje powołanie Rady Języka Polskiego, która ma charakter instytucji opiniodawczo-doradczej w sprawach używania języka polskiego z określonymi kompetencjami. W ustawie węgierskiej nie ma mowy o utworzeniu podobnej instytucji naczelnej.

1. Język i kultura narodowa w procesie integracji i globalizacji
Procesy integracyjne i globalizacyjne zachodzące w obecnym świecie przenikają niemal wszystkie sfery życia społeczeństw, państw, narodów i grup etnicznych.
W swej istocie prowadzą one do zatarcia specyfiki narodowej, a co za tym idzie –
również tożsamości językowo-kulturowej.
Język, jak wiadomo, w naszej cywilizacji jest najwyższą wartością człowieka
i pełni nie tylko funkcję nośnika komunikacji międzyludzkiej, ale jest również podstawowym elementem kultury danego narodu, utrwalając tym samym jego specyfikę,
suwerenny byt. Jeżeli w danym języku zostanie przerwany przekaz międzypokoleniowy, oznacza to koniec istnienia tego języka. W chwili obecnej w Europie dotyczy
to przede wszystkim takich języków, jak: wepski (czudzki), wotski, ingryjski (iżorski) czy liwski z grupy bałtofińskiej, używanych na obszarze między Petersburgiem
a jeziorem Ładoga (język liwski używany jest na Łotwie, nad Zatoką Ryską). Jak
zauważa Bogdan Walczak:
Wycofanie języka ojczystego z nauki, wyższych szczebli systemu oświatowego, środków masowego
przekazu informacji itd. i ograniczenie go do sfery życia rodzinnego i prywatnego oznacza – w warunkach dwujęzyczności – początek końca. Dlatego faktycznie zagrożone są na przykład wszystkie
języki celtyckie: irlandzki (…) (mimo statusu języka państwowego – obok angielskiego – w Republice Irlandii), szkocki (…), walijski (…) (tak czy owak najżywotniejszy dziś język celtycki)
i bretoński (używany we francuskiej Bretanii) (…). Wśród języków słowiańskich do zagrożonych
należą języki łużyckie, w szczególności dolnołużycki (…). Warto w tym miejscu przypomnieć, że
nie znamy wypadku wskrzeszenia języka, który w ścisłym tego słowa znaczeniu wymarł (Walczak
2007: 93–94).

W kontekście powyższych uwag warto byłoby spojrzeć na dzisiejszą sytuację
małych języków oficjalnych na obszarze UE, ponieważ, jak się wydaje, ich obecna
pozycja zarówno na terenie danego kraju, jak i poza nim zauważalnie słabnie.
Dialog międzykulturowy i intensywny, trwający przez dłuższy czas kontakt interlingwalny pozostają nie bez wpływu na leksykę i strukturę języków. W wyniku
tego procesu dochodzi do zapożyczeń leksykalnych, kalk językowych, przejmowania
wzorców słowotwórczych i struktur syntaktycznych. Niektóre języki pełniły w prze-
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szłości funkcję języków-pośredników – grecki i łaciński były językami międzynarodowymi, sprzyjając tym samym powstaniu ponadnarodowego poczucia tożsamości
kulturowej. Podobnie dzieje się dzisiaj w wypadku ekspansji języka angielskiego.
Tak czy inaczej, globalizacyjne procesy interlingwalne i interkulturowe zmierzają
w kierunku zmiany dotychczasowego sposobu życia, mentalności, wzorców kulturowych, systemu wartości, obyczajów, przekonań oraz językowego obrazu świata poszczególnych narodów i grup etnicznych. W tym kontekście warto przytoczyć słowa
byłego przewodniczącego Wspólnoty Europejskiej Jacques’a Delors’a:
Problem językowy dotyka korzeni Wspólnoty Europejskiej. Język jest częścią narodowej i osobowej
tożsamości, także języki europejskie są częścią wielkiego dziedzictwa kulturowego tego kontynentu.
Jeżeli wspólnota będzie nadal rozrastała się, na pewno zwiększą się jej praktyczne trudności oddania
należnego szacunku językom swoich państw-członków. Jednak każde rozwiązanie, które to ignorowałoby, zachwiałoby podstawami koncepcji naszej wspólnoty (cyt. za: Blanke 2004: 52).

2. Prawna ochrona języka w Unii Europejskiej
i w innych państwach Europy
W sytuacji zachodzącej obecnie na wielką skalę migracji, powstawania wspólnot
ponadnarodowych, „europeizacji”, globalizacji i „umiędzynarodowienia” mediów
publicznych byt języka narodowego może być zagrożony. Potrzebę prawnej ochrony
języka dostrzega sama Unia Europejska, która uznaje pluralizm językowy i kulturowy. Wystarczy wspomnieć art. 22 Karty Praw Podstawowych UE oraz rezolucję Rady
Europy z 14 lutego 2002 r., gdzie podkreśla się rolę języków w integracji społecznej,
gospodarczej i politycznej. Potwierdza to również sam Traktat o Unii Europejskiej
(art. 53 TUE), dając możliwość obywatelom UE korespondowania z instytucjami UE
w języku ojczystym (art. 21 TUE). Warto w tym miejscu zauważyć, że w wielu krajach
europejskich język narodowy chronią odnośne akty prawne. Dla przykładu można tu
wymienić: Białoruś, Francję, Litwę, Łotwę, Macedonię, Mołdawię, Słowację, Słowenię i Ukrainę. W 1999 r. parlament polski uchwalił ustawę o języku polskim, która
rok później weszła do krajowego prawodawstwa. W 2001 r. również ustawodawca
węgierski podejmuje decyzję o prawnej ochronie języka ojczystego, a tym samym
i kultury, uchwalając ustawę o publikacjach reklam gospodarczych, nazewnictwie
szyldów sklepowych, a także o niektórych ogłoszeniach publicznych w języku węgierskim (2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá
egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről).

3. Polska i węgierska ustawa o ochronie języka: porównanie
Celem niniejszego artykułu jest porównanie polskiej i węgierskiej ustawy o ochronie języka. Już przy ich wstępnej analizie rzuca się w oczy różnica w nazwie obu
ustaw, sugerująca jednocześnie różnicę w ich treści i zakresie.
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3.1. Powody wprowadzenia ustawy o języku polskim
Polski ustawodawca, uchwalając ustawę o języku polskim, kierował się przede
wszystkim tym, że język polski jest podstawowym elementem tożsamości narodowej
(biorąc pod uwagę doświadczenia historii, kiedy walka zaborców i okupantów z językiem polskim była narzędziem wynaradawiania, a także potrzebę ochrony tożsamości
narodowej w procesie globalizacji) i dobrem narodowej kultury, która stanowi wkład
w budowę wspólnej, różnorodnej kulturowo Europy. Podkreśla się również obowiązek ochrony języka przez wszystkie organy i instytucje publiczne państwa oraz przez
obywateli za pomocą wielu działań (art. 3, ust. 1). Są to: dbanie o poprawne używanie
języka i doskonalenie sprawności językowej jego użytkowników oraz stwarzanie warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
przeciwdziałanie jego wulgaryzacji, szerzenie wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
upowszechnianie szacunku dla regionalizmów i gwar, a także przeciwdziałanie ich
zanikowi, promocja języka polskiego w świecie, wspieranie nauczania języka polskiego w kraju i za granicą. Zaznacza się przy tym, że ustawa nie narusza przepisów
o stosunku państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, w szczególności dotyczących uprawiania kultu i praktyk religijnych oraz praw mniejszości narodowych i grup etnicznych.
3.2. Powody wprowadzenia ustawy o języku węgierskim
Parlament węgierski potrzebę ochrony prawnej języka motywuje tym, że język
węgierski, podobnie zresztą jak w wypadku języka polskiego, stanowi podstawowy
element tożsamości narodowej, jest dobrem narodowej kultury, nauki oraz najważniejszym środkiem komunikacji. Z tego względu ochrona języka węgierskiego, przekazanie jego dziedzictwa potomkom, ochrona środowiska językowego, zapewnienie możliwości rozwoju, wynikającego z konieczności dostosowywania się do stale
zmieniającej się rzeczywistości, stanowi wspólny obowiązek żyjącego współcześnie
pokolenia. Dalej mówi się o tym, że język węgierski, zgodnie z mentalnością narodu węgierskiego, zawsze miał zdolność odpowiedniego reagowania na zewnętrzne
wpływy językowe. Jest on wiernym odbiciem historii narodu węgierskiego, począwszy od czasów poprzedzających powstanie państwa, poprzez okres średniowiecza,
kiedy kultura europejska zdominowana była przez język łaciński, a następnie poprzez
okres świadomej odnowy języka w XIX w., aż po dzień dzisiejszy. We wstępie do
ustawy węgierskiej wskazuje się również na to, że rozwój techniki i środków przekazu informacji oraz komunikacji publicznej w ostatnich dziesięcioleciach stworzył
nowe możliwości, które pozostają nie bez wpływu na kształtowanie się każdego języka narodowego. Problem stanowi jednak coraz większa liczba zapożyczeń z innych
języków. Dlatego dla zrównoważenia niepożądanych wpływów obcych może zajść
konieczność wprowadzenia regulacji prawnej. W przepisach ogólnych zwraca się
również uwagę na to, że podstawowym warunkiem rzeczywistej swobody przepływu informacji (art. 61 Konstytucji) jest, aby obywatele Republiki Węgierskiej mieli
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możliwość odbioru adresowanych do nich komunikatów oraz ogłoszeń dotyczących
ogółu społeczeństwa w języku węgierskim. Zaznacza się również przy tym, że ochrona języka węgierskiego leży w interesie całego społeczeństwa, a przede wszystkim
wymaga ona szczególnej uwagi ze strony przedstawicieli życia publicznego – głównie gospodarczego, politycznego i kulturalnego.
3.3. Porównanie przepisów ogólnych ustawy polskiej i węgierskiej
Porównując przepisy ogólne obydwu ustaw widzimy, że węgierski akt prawny,
w odróżnieniu od polskiego, w ogóle nie precyzuje, na czym ma polegać ochrona
języka węgierskiego i jego urzędowy status. Przepisy węgierskie są bardziej ogólne niż polskie, inaczej formułują potrzebę ochrony prawnej języka. Stanowią one
jedynie ogólną deklarację intencji ustawodawcy oraz wezwanie do ochrony języka
bez jakichkolwiek konkretnych sankcji w wypadku ignorowania tego wezwania.
W przepisach ogólnych ustawy polskiej (art. 4) wyraźnie określa się urzędowy status
języka polskiego. Stwierdza się, że język polski jest językiem urzędowym konstytucyjnych organów państwa, organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych
im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, terenowych organów
administracji publicznej, instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych, organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt. 1
i pkt. 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, organów
samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych,
zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
W węgierskim akcie prawnym brak określenia urzędowego statusu języka węgierskiego.
3 .4. Zakres ochrony prawnej języka polskiego w życiu publicznym.
Kontrola realizacji ustawy
Rozdział 2. ustawy o języku polskim poświęcony jest ochronie prawnej języka
polskiego w życiu publicznym. Mowa jest w nim o tym (art. 5), że podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich
czynności urzędowych w języku polskim (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Umowy międzynarodowe zawierane przez Rzeczpospolitą Polską (art. 6) powinny mieć polską wersję językową (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej).
Umowa sporządzona w języku polskim może mieć wersję lub wersje obcojęzyczne
(art. 8, pkt 2), a jeżeli strony nie postanowiły inaczej, podstawą wykładni takiej umowy jest jej wersja polskojęzyczna. Jeżeli natomiast stroną umowy, której wykonanie
ma nastąpić na terytorium Polski, jest podmiot polski (art. 8, pkt 1), umowę sporządza
się w języku polskim. Dalej stwierdza się (art. 7, pkt 1), że języka polskiego używa się
w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pomiędzy podmiotami
polskimi oraz gdy jedną ze stron jest podmiot polski. Dotyczy to w szczególności
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nazewnictwa towarów i usług, ofert, reklamy, instrukcji obsługi, informacji o właściwościach towarów i usług, warunków gwarancji, faktur, rachunków i pokwitowań.
Posługiwanie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie obcojęzycznymi
określeniami, z wyjątkiem nazw własnych, jest zakazane (art. 7, pkt 3). Obcojęzyczne
opisy towarów i usług oraz obcojęzyczne oferty i reklamy wprowadzane do obrotu
prawnego (art. 7. pkt 4) muszą jednocześnie mieć polską wersję językową.
Artykuł 9, roz. 2 ustawy polskiej mówi również o tym, że język polski jest językiem nauczania oraz językiem egzaminów i prac dyplomowych w szkołach publicznych i niepublicznych wszystkich typów, w państwowych i niepaństwowych szkołach
wyższych oraz w placówkach oświatowych i innych instytucjach edukacyjnych (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej). Napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej, a także przeznaczone do odbioru publicznego oraz
w środkach transportu publicznego sporządza się w języku polskim. Nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy w wypadkach i granicach określonych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw
administracji publicznej. Przepisy art. 5–7 oraz 9–10 nie dotyczą nazw własnych,
obcojęzycznych dzienników, czasopism, książek oraz programów komputerowych,
z wyjątkiem ich opisu i instrukcji, działalności dydaktycznej i naukowej szkół wyższych, szkół i klas z obcym językiem wykładowym lub dwujęzycznych, nauczycielskich kolegiów języków obcych, a także nauczania innych przedmiotów, jeżeli jest to
zgodne z przepisami szczególnymi, twórczości naukowej i artystycznej, zwyczajowo
stosowanej terminologii naukowej i technicznej oraz znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń pochodzenia towarów i usług.
Kontrolę wykonywania obowiązków, o których mowa w ustawie, sprawuje Inspekcja Handlowa oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ustawa o języku polskim za łamanie jej postanowień przewiduje karę grzywny do 100 tys. złotych.
3 .5. Zakres ochrony prawnej języka węgierskiego w życiu publicznym.
Kontrola realizacji ustawy
Ustawa węgierska, w odróżnieniu od polskiej, mówi jedynie o kryteriach językowych, które muszą być spełnione w wypadku reklam gospodarczych, szyldów
sklepowych oraz niektórych ogłoszeń publicznych. Mowa jest o tym (art. 1, pkt. 1),
że tekst reklamy gospodarczej, a także zdanie hasłowe – poza nazwą i określeniem
przedsiębiorcy oraz znakiem towarowym – określone w ustawie LVIII z 1997 r.
o działalności reklamowo-gospodarczej (dalej GRTV), umieszczonej w produktach
prasowych w języku węgierskim, w węgierskojęzycznych programach radiowych
i telewizyjnych, a także reklamach umieszczonych w wolnej przestrzeni, publikuje
się w języku węgierskim niezależnie od sposobu opublikowania reklamy. Kryteria
określone w punkcie (1) mogą być spełnione również w taki sposób, że w tej samej reklamie poza tekstem obcojęzycznym (lub jego częścią) zostanie umieszczony jego odpowiednik w języku węgierskim. Punkt (1) nie dotyczy obcojęzycznych
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części tekstu, załączników lub oddzielnie wydanych numerów produktów prasowych
opublikowanych w języku węgierskim oraz obcojęzycznych programów radiowych
i telewizyjnych, a także reklam emitowanych bezpośrednio przed tymi programami
lub po nich. W szyldach sklepowych (art. 2, pkt 1) nazwę sklepu – z wyjątkiem nazwy
przedsiębiorcy, wyrazu przewodniego oraz znaku towarowego wskazującego na towary sprzedawane w sklepie – a także ogłoszenia służące informowaniu konsumentów
zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów umieszczone wewnątrz sklepu oraz w witrynach sklepu publikuje się w języku węgierskim. Wymóg ten może być spełniony
również w taki sposób, że w tym samym napisie poza tekstem obcojęzycznym (lub
częścią tekstu) zostanie umieszczony jego odpowiednik w języku węgierskim, tak
samo dobrze widoczny oraz tej samej wielkości jak tekst obcojęzyczny lub jego część.
Artykuł 3 ustawy węgierskiej precyzuje kryteria językowe wobec niektórych
ogłoszeń publicznych. Stwierdza się w nim (pkt 1), że napisy zawierające informacje
dla obywateli, znajdujące się na terenie publicznym, na budynkach publicznych, na
terenie i budynkach prywatnych dostępnych dla wszystkich, a także napisy umieszczone na publicznych środkach komunikacyjnych zarejestrowanych na terenie Węgier, dotyczące bezpieczeństwa przejazdu oraz napisy zawierające informacje dotyczące przejazdu środkami publicznymi publikuje się w języku węgierskim. Warunek
ten może być spełniony również w taki sposób, że w tym samym napisie poza tekstem
obcojęzycznym (lub częścią tekstu) zostanie umieszczony jego odpowiednik w języku węgierskim, tak samo dobrze widoczny oraz tej samej wielkości co tekst obcojęzyczny lub jego część. Zaznacza się również, że pkt 1, art. 3 nie musi być uwzględniony w wypadku oryginalnych szyldów znajdujących się na terenach, budynkach
i budowlach chronionych na mocy ustawy LXIV z roku 2001 o ochronie dziedzictwa
kulturalnego. W razie niejasności odnośnie do oryginalności napisu decyzję podejmuje Urząd Ochrony Dziedzictwa na zlecenie organu kontroli.
Zgodnie z art. 4, pkt. 1 kontrolę nad realizacją wymogów zawartych w art. 1
sprawuje Główny Urząd Ochrony Konsumenta oraz Wojewódzki (Stołeczny) Urząd
Ochrony Konsumenta. W wypadku reklamy naruszającej przepisy niniejszej ustawy wszczyna się postępowanie zgodnie z kompetencjami prawnymi określonymi
w GRTV, mającymi na celu przywrócenie stanu prawnego. Kontrolę nad realizacją
postanowień zawartych w art. 2 sprawuje notariusz wydający zgodę na działalność.
Jeżeli podczas kontroli urząd stwierdzi zachowanie naruszające przepisy niniejszej
ustawy, wszczyna postępowanie zgodnie ze swoimi kompetencjami i odpowiednimi
przepisami prawnymi. Kontrolę nad realizacją postanowień art. 3 sprawuje stosownie
do miejsca umieszczonego napisu właściwy notariusz, a w mieście stołecznym notariusz stołecznego samorządu, zgodnie z ustawą IV z roku 1957 o przepisach ogólnych
dotyczących postępowania administracji państwowej. W wypadku napisów umieszczonych na środkach komunikacyjnych kontrolę sprawuje odnośny urząd kontroli
komunikacji, który w razie naruszenia postanowień ustawy wszczyna postępowanie
mające na celu przywrócenie stanu prawnego, zgodnie ze swoimi kompetencjami
i odpowiednimi przepisami prawnymi.
W ustawie węgierskiej brak jest przepisów karnych przewidujących karę grzywny.
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3.6. Rada Języka Polskiego i jej uprawnienia
Ustawa o języku polskim przewiduje powołanie Rady Języka Polskiego, która
ma charakter instytucji opiniodawczo-doradczej w sprawach używania języka polskiego z określonymi kompetencjami. Zadaniem jej jest nie rzadziej niż co dwa lata
przedstawiać Sejmowi i Senatowi sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego
oraz – na wniosek ministra do spraw kultury, ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, Prezesa PAN lub z własnej inicjatywy – wyrażać, w drodze uchwały,
opinie o używaniu języka polskiego w działalności publicznej i obrocie prawnym
oraz ustalać zasady ortografii i interpunkcji języka polskiego. Rada Języka Polskiego
udziela wszelkich porad dotyczących użycia języka polskiego. W ustawie węgierskiej
nie ma mowy o utworzeniu podobnej instytucji naczelnej.
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Języki regionalne w Europie Środkowo-Wschodniej
– nowa jakość w polityce językowej, nowy wymiar
tożsamości
Abstract (Regional Laguages in Central-Eastern Europe – New Quality in Language
Policy – New Dimension of Identity). The article outlines, mainly from the typological
sociolinguistic perspective, a relatively new phenomenon in the European language policy
– the so-called regional or collateral languages. Next to terminological and extralinguistic
factors, the most crucial criteria taken into consideration by the present author are those
created by the (pan-)European legal system, particularly the European Charter for Regional or Minority Languages used actively by the communities (of regional languages’
speakers) as new effective methods in language policy. Related issues discussed in the article include corpus planning (standardisation of regional L-complexes/dialect-clusters into
standard literary norms), and status planning (prestige upgrading and official recognition
endeavours) as a result of and response to a lacking dialect policy in European states.
Abstrakt. W artykule omówiono, głównie z perspektywy typologii socjolingwistycznych,
stosunkowo nowe zjawisko na polityczno-językowej mapie Europy – tzw. języki regionalne (czyli kolateralne). Oprócz kryteriów terminologicznych i pozajęzykowych autor wziął
pod uwagę i te powstałe w wyniku lub stworzone przez (ogólno)europejski(e) system(y)
prawny(e), zwłaszcza w kontekście Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, która stała się aktywnie wykorzystywanym przez wspólnoty posługujące się językami regionalnymi i – często skutecznym – instrumentem polityki językowej. Poza tym
w artykule odniesiono się do zagadnień planowania korpusu (standaryzacja i upiśmiennienie regionalnych kompleksów językowych/dialektalnych) i statusu języków (podniesienie
prestiżu i działania na rzecz oficjalnego uznania) – w znacznej mierze wynikających z braku polityki dialektalnej w państwach europejskich.

Pomimo systematycznie i głośno, a okresami wręcz natarczywie promowanej
przez instytucje i państwa europejskie deklaratywnej i postulowanej wielojęzyczności, w wielu krajach Europy wciąż dominuje przekonanie o nadrzędnej roli języka
państwowego i/lub ogólnonarodowego – ustawy i ustawodawcy, ale przede wszyst-
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kim tzw. opinie publiczne koncentrują się na ochronie języków silnych, podczas gdy
większość ustępstw na rzecz języków „innych” wynika z ciągłych koncesji, wymuszeń, kompromisów, a wielojęzyczność w praktyce postrzegana jest wyłącznie w kontekście nauczania i znajomości języków obcych1.
Znane są z pewnością przypadki oficjalnej dwu-/wielojęzyczności w państwach
– dotyczą one jednak najczęściej sytuacji, gdy wydarzenia historyczne pozostawiły
użytkowników jakiegoś języka narodowego/państwowego po drugiej stronie granicy państwowej lub gdy państwo powstało na styku obszarów kilku języków w państwach sąsiednich, mających wszakże i tak status języków oficjalnych. Wyjątki od tej
reguły są nieliczne i stanowią – jak np. w Hiszpanii lub Finlandii – rezultat polityki
językowej wprzęgniętej w dalekosiężną i świadomą politykę decentralizacji państwa
i tworzenia społeczeństwa w pełni obywatelskiego.
Wciąż zatem absolutna większość języków Europy2 (podobnie jak innych części
świata) pozostaje w pozycji języków zagrożonych, zdominowanych czyli zminoryzowanych, a ich ogół podzielić można na kilka kategorii3:
• języki mniejszości narodowych – tj. grup mniejszościowych posiadających terytorialne odniesienie do języka narodu zorganizowanego w samodzielnym państwie4; często o charakterze transgranicznym5,
np. niemiecki we wszystkich państwach Europy Środkowo-Wschodniej, Belgii, Danii, Francji, Włoszech;
słowacki w Czechach, Polsce, na Węgrzech; węgierski na Słowacji, w Rumunii, Serbii, Słowenii; polski
na Litwie, Łotwie, w Czechach, na Słowacji, Ukrainie, Białorusi; litewski w Polsce, na Łotwie; łotewski
na Litwie; estoński na Łotwie; rosyjski w Estonii, na Litwie, Łotwie; ukraiński w Polsce, na Słowacji,
Węgrzech; białoruski w Polsce, na Litwie, Łotwie;
• języki oficjalne, de facto w pozycji zminoryzowanych: irlandzki, luksemburski, maltański, białoruski, w pewnym okresie też łotewski czy estoński;
–– języki mniejszości (narodowych) bezpaństwowych: kategoria obejmująca języki baskijski,
bretoński, walijski, języki sámi (lapońskie), kataloński, galicyjski, (zachodnio-)fryzyjski6;
–– języki nieterytorialne (diasporowe): języki żydowskie – jidysz, ladino i in., języki cygańskie, języki armeńskie, język asyryjski/neoaramejski, język karaimski, język rosyjski (zwłaszcza
w odniesieniu do grup staroobrzędowców czy Rosjan w państwach – byłych republikach Związku
Radzieckiego);
Por. dokumenty Komisji Wspólnot Europejskich: Nowa strategia ramowa w sprawie wielojęzyczności (http://europa.eu/languages/servlets/Doc?id=1318) lub Wielojęzyczność: atut dla Europy i wspólne
zobowiązanie (http://ec.europa.eu/education/languages/pdf/com/2008_0566_pl.pdf) [dostęp 20.05.2011]
2
W Unii Europejskiej ok. 10% obywateli posługuje się na co dzień językiem innym niż oficjalny język państwa, w którym mieszkają; gdyby uwzględnić wspólnoty migranckie, wskaźnik ten byłby jeszcze
wyższy.
3
Por. Wicherkiewicz 2003.
4
Por. kryterium „utożsamiania się z narodem zorganizowanym we własnym państwie”: ustawa
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r., art. 2, §2, pkt 6.
5
Ze względu na częstsze zmiany granic sytuacje te są bardziej typowe dla Europy Środkowej
i Wschodniej niż Zachodniej.
6
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r., art. 2, §3,
pkt 6 określa grupy mniejszościowe nieposiadające terytorialnego odniesienia do narodu zorganizowanego w samodzielnym państwie „mniejszościami etnicznymi” i odnosi do Łemków, Karaimów, Romów
i Tatarów.
1
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–– mikrojęzyki (enklawy językowe)7 – to np. czeski w Polsce, czeski i słowacki w Austrii, liwski na Łotwie, niemieckie~germańskie enklawy w Europie Środkowej (Wilamowice lub Halcnów
w Polsce, kolonie walserskie i cymbryjskie w Alpach), mirandyjski w Portugalii (kontinuum z asturyjskim w Hiszpanii), arański w Hiszpanii (kontinuum z okcytańskim we Francji), saterfryzyjski
w Niemczech, dyskontynualne enklawy aromuńskie/wołoskie na Bałkanach;
• języki migrantów – ze względu na swój allochtoniczny charakter8 wyłączane są najczęściej z ram
ogólnej polityki językowej wobec grup mniejszościowych – choć w niektórych krajach (np. Wielka Brytania, Szwecja) mają już prawa – np. edukacyjne – zbliżone do języków autochtonicznych [np. we Francji
(zob. niżej) te same postanowienia dotyczą np. języków berberskiego i arabskiego, co baskijskiego i bretońskiego]9;
• języki migowe – coraz częściej postrzegane i traktowane na równi z językami mniejszości etnicznych – np. w Szwecji i Wielkiej Brytanii głuchoniemi uznani zostali za mniejszość językową.

Przez długi czas na marginesie polityki językowej i świadomości europejskiej
różnorodności pozostawały o d m i a n y j ę z y k o w e o n i e u s t a l o n y m i n i e
u z n a n y m p o w s z e c h n i e s t a t u s i e o d r ę b n y c h j ę z y k ó w , jakkolwiek
mające bezsprzecznie charakter a u t o c h t o n i c z n y , ś c i ś l e t e r y t o r i a l n y ,
e n d o g e n i c z n y, o s t a t u s i e l i n g w i s t y c z n y m n a z y w a n y m k o l a t e ralnym lub schizoglotycznym, bez silnej świadomości odrębn o ś c i n a r o d o w e j . Europejska polityka językowa coraz częściej stosuje wobec
nich konsekwentnie termin: języki regionalne.
***
O ile zjawisko i pojęcie etniczności oraz tożsamości etnicznej, jako wyznacznika samoidentyfikacji grup etnicznych, zostało już dość obszernie, a pod pewnymi
względami wyczerpująco zdefiniowane przez socjologów i etnologów10, o tyle termin
języki regionalne w socjolingwistyce, etnolingwistyce i klasyfikacjach/typologiach
języków wciąż stosowany jest nieprecyzyjnie.
W Republice Francuskiej termin ‘langues régionales’ ma już dawną i prawnie
usankcjonowaną tradycję użycia w odniesieniu do w s z y s t k i c h języków mniejszościowych11, gdyż odpowiadający tym ostatnim francuski termin ‘langues minoritaires’
stoi w sprzeczności z francuskim prawodawstwem. ‘Langues régionales’ zatem to
nie tylko autochtoniczne języki Francji kontynentalnej (jak bretoński lub oksytański), ale również języki uznanych wspólnot imigranckich (jak arabski, berberski lub
zachodnioarmeński), ale też rodzime języki francuskich departamentów i terytoriów
Zob. też: Дуличенко 1981 oraz: http://slawianie.narod.ru/str/jazyk/mikro.html.
Czasowe kryteria autochtonii bywają bardzo różnie określane przez poszczególne państwa:
np. w Polsce i na Węgrzech to okres 100 lat (przebywania danej wspólnoty etnicznej na terytorium kraju).
9
Np. program badawczo-edukacyjny Rady Europy i Europejskiego Centrum Języków w Grazu pod
nazwą VALEUR zajął się ogółem problematyki wszystkich języków nieoficjalnych w Europie, a więc:
języków mniejszościowych i regionalnych, języków nieterytorialnych, języków migrantów i języków migowych – określając je wspólnym mianem (ang.): „community/other languages” – zob. http://www.ecml.
at/mtp2/VALEUR.
10
Np. Synak 1995, Bukowska-Floreńska 1999, Obracht-Prondzyński 2007.
11
Por. Бородина 1982, Judge 2007.
7
8
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zamorskich (DOM-TOM; jak języki kreolskie Gujany, Gwadelupy, Reunionu i Martyniki, kanackie języki Nowej Kaledonii oraz tahitański) czy wreszcie tradycyjne języki
nieterytorialne (np. jidysz i romani, ale też arabski czy berberski).
W tradycji Włoch języki regionalne to ‘dialetti’ poszczególnych regionów (a więc
m.in. lombardzki, piemoncki, wenecki, neapolitański, sycylijski, kalabryjski oraz toskański, z którego wywodzi się włoski język literacki), które tworzą mozaikę lingwistyczną Italii wraz z językami mniejszościowymi (‘lingue minoritarie’: terytorialnie
współoficjalne słoweński, niemiecki i francuski, oraz m.in. sardyński, friulski, ladyński, jak i enklawy albańskie, greckie, chorwackie czy katalońska)12.
W polskiej filologii pojęcie ‘języka regionalnego’ zostało użyte po raz pierwszy
w znaczeniu bardzo bliskim obecnemu przez A. Zarębę (1988); nowego zaś, skodyfikowanego i klasyfikacyjnego znaczenia termin ten nabrał postanowieniem ustawy
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Ten akt prawny w art. 19, punkcie 1 podaje definicję:
Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub
Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka
państwa, ani języków migrantów,

w punkcie 2 wskazuje, iż:
Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski.

Dyskusyjny jest oczywiście sam tok myślenia ustawodawcy, który wpierw stara
się zdefiniować termin, później zaś explicite (jakby sama definicja była nie dość jasna) podaje sam podmiot tego fragmentu ustawy.
Trzeba też zauważyć, iż „rozumienie ustawy” wcale nie jest jednoznacznie „zgodne z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych”, gdyż dokument ten nie rozróżnia tytułowych ‘języków regionalnych’ od ‘mniejszościowych’,
a zatem cytowana uprzednio definicja z ustawy w Karcie odnosi się praktycznie do
wszystkich mniejszościowych języków autochtonicznych.
Pierwszym państwem, które usankcjonowało w ratyfikowanej przez siebie wersji Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych rozróżnienie
między dwoma tytułowymi sytuacjami języków, była Republika Federalna Niemiec.
W 1999 r., po szerokiej dyskusji, kraje związkowe Brandenburgia, Brema, Dolna
Saksonia Hamburg, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia Północna-Westfalia,
Saksonia-Anhalt i Szlezwik-Holsztyn uznały jako chroniony i promowany ‘Regionalsprache’ Niederdeutsch – czyli język dolnoniemiecki; w odróżnieniu od uznanych
za ‘Minderheitensprachen’ języków łużyckich, fryzyjskich, duńskiego oraz nieterytorialnych jidysz i romani. Owa pragmatyczno-prawna dychotomia przyjęta w RFN,
z uwzględnieniem lokalnych tradycji terminologicznych, stała się precedensem, do
12

Coluzzi 2007, Misiuda 1997.
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którego właśnie mógł się odnieść polski ustawodawca, szukając właściwej klasyfikacji dla kaszubszczyzny, znajdującej się w bardzo – pod względem socjolingwistycznym – zbliżonej do dolnoniemieckiego sytuacji. Tym samym i pojęcie, i fakt ochrony
języków regionalnych stał się bezsprzecznie bezpośrednim rezultatem inicjatyw europejskich. Kolejnym uznanym oficjalnie regionalnym językiem stać się miał również
limburski; Królestwo Niderlandów włączyło go do inwentarza języków chronionych
Europejską Kartą podczas powtórnego procesu ratyfikacyjnego. Ciekawy z pewnością
jest fakt, że uważany długo za jeden z dialektów niderlandzkiego limburski, podczas
dokładnych i szeroko zakrojonych badań dialektometrycznych, okazał się o wiele odleglejszym wariantem językowym od standardu niderlandzkiego niż np. powszechnie
i od dawna cieszący się statusem osobnego języka fryzyjski13.
Podczas dyskusji nad włączeniem dolnoniemieckiego do Europejskiej Karty argumentowano:
dla języków regionalnych wyznacznikiem jest przede wszystkim ich terytorium (…). Choć ich użytkownicy mówią językami mniej lub bardziej typologicznie odmiennymi od standardowego/oficjalnego języka państwa, na terenie którego mieszkają, lecz nie postrzegają swojej narodowej odrębności
od reszty ludności.

Tak może i jest w wypadku dolnoniemieckiego, prowansalskiego, ale już przykłady szkockiego (uznany przez Wielką Brytanię za regionalny język scots) czy łatgalskiego zdecydowanie silniej włączają czynnik poczucia odrębnej tożsamości etnicznej. O tym ostatnim właśnie, obok kaszubskiego, wypowiadano się w ekspertyzach
sporządzanych dla instytucji europejskich, dotyczących języków mniejszościowych
w nowych krajach członkowskich UE:
Mniejszościowe języki regionalne w ścisłym tego słowa znaczeniu, jak kaszubski w Polsce lub łatgalski na Łotwie, nie są w nowych krajach członkowskich tak powszechne, jak w Europie Zachodniej. Nie ma we wschodniej Europie zatem typowych mniejszości narodowych, lecz pozbawionych
swoich narodowych państw, takich jak Bretończycy, Baskowie czy Walijczycy.

Na przyznany dolnoniemieckiemu w Niemczech i kaszubskiemu w Polsce status
języka regionalnego powołują się dobitnie w swoich staraniach i żądaniach uznania
bądź w krajowym systemie prawnym, bądź w przygotowywanych przez swoje państwa do ratyfikacji wersjach Europejskiej Karty m.in.: waloński(e) w Belgii14, lombardzki i piemoncki we Włoszech15, łatgalski na Łotwie i żmudzki na Litwie16, język
võro(-seto) w Estonii czy wreszcie śląski w Polsce (być może również w Republice
Czeskiej).
Zastanawiając się nad etnicznym odniesieniem dychotomii ‘język’ – ‘język regionalny’, można się odnieść do stosowanego w etnologii rozróżnienia między terminami ‘naród’ i ‘narodowość’, gdzie ten drugi termin oznacza regionalną wspólnotę
kulturowo-językową, będącą (lub traktowaną jako) przednarodową formą integracji
13
14
15
16

Wicherkiewicz 2007.
Wicherkiewicz 2004.
Coluzzi 2007.
Ostaszewska & Wicherkiewicz 2001.
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etnicznej17. W polskim ustawodawstwie przyjęto w tym znaczeniu – choć niekonsekwentnie – pojęcie ‘grupy etnicznej’, czyli grupy nie identyfikującej się ze zorganizowanym w inne państwo narodem.
Na gruncie socjolingwistyki i polityki językowej najwłaściwsze wydaje się zastosowanie na tym samym poziomie właśnie terminu ‘język regionalny’ jako odmiany
takiej właśnie grupy, znajdującej się w procesach etnicznych in statu nascendi, której
standard językowy – stanowiący podstawowy łącznik wewnątrzgrupowy – również
znajduje się na etapie pomiędzy zespołem dość luźnych, choć powiązanych właśnie
tożsamością regionalną, może bardziej niż etniczną, dialektów. Tak jak z luźnych grup
regionalnych/etnograficznych tworzy się grupa etniczna, a dalej i narodowość, tak
z zespołu dialektów tworzy się język regionalny. To terminologiczny, ustawodawczy
i oczywiście ogólnopolityczny termin pozwalający wypełnić pustkę pomiędzy wymierającymi dialektami a rodzącymi się językami. W oficjalnej terminologii, dotyczącej np. żmudzkiego na Litwie, pojawiło się nawet pojęcie ‘subnarodu’.
Dialekty może pozostałyby dialektami, gdyby istniał dialektalny odpowiednik
polityki językowej. Podnoszą jednak swój status, by nie zniknąć – jak większość dialektów – z mapy Europy, głównie środkowej i wschodniej. Władze i społeczeństwa na
ogół „kochają” dialekty, ale rzadko pozwalają im zająć jakąkolwiek społeczną niszę
poza tą folklorystyczną, cepeliowską, co doskonale ilustruje fakt wprowadzania języków łatgalskiego czy szkockiego scots raz w roku do szkoły, na zasadzie konkursów
recytatorskich. W wypadku społeczności posługujących się językami regionalnymi
ich poczucie tożsamości oparte jest na poczuciu wspólnej kultury, historycznych doświadczeń, aktualnego losu, przywiązania do terytorium, ale skupia się i wyraża najdobitniej w podnoszeniu statusu języka swojego regionu.
Zespół zatem cech, które charakteryzują model ‘języka regionalnego’ w rozumieniu owej nowej kategorii socjopolitycznej, obejmować może/winien:
–– endogeniczność, czyli znaczną bliskość genetyczną w stosunku do języka dominującego (oficjalnego);
–– w typologii Heinza Klossa typ języków Ausbau (nie Abstand) w stosunku do
języka dominującego, określanego jako Dachsprache18;
–– rozwój równoległy (kolateralny) z językiem dominującym;
–– często wysoki status w przeszłości (języki znaczenia międzyetnicznego, nośniki wysokiej kultury), a późniejszą degradację statusu (do postrzeganego jako wiejski,
„gwarowy”, niewykształcony, patois, „zepsuty”, „mieszany”);
–– standaryzację, kodyfikację i normalizację – ponowną intensyfikację od końca
XX w. na skutek działań rewitalizacyjnych;
–– funkcjonowanie w postaci zespołów dialektów lub kompleksów językowych ze
słabo rozwiniętym/upowszechnionym standardem ogólnym/literackim;
–– powszechną diglosję z językiem dominującym;
–– silną identyfikację regionalną;
17
18

Posern-Zieliński 2005.
Zob. Kloss 1952: 15–30 oraz Kloss 1967; por.: http://en.wikipedia.org/wiki/Ausbausprache.
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–– brak lub znikome poczucie odrębność narodowej – tożsamość „zanurzoną”.
Najbardziej typowymi reprezentantami tej nowej kategorii etnojęzykowej byłyby
wspólnoty językowe:
• dolnoniemiecki – oficjalnie uznany w Niemczech i Holandii (pod nazwą nedersaksisch – „dolnosaksoński”),
• kaszubski19,
• śląski – którego status w Polsce (a na znacznie mniejszą skalę i w Czechach)
jest przedmiotem bieżących debat,
• morawski w Czechach,
• wschodniosłowacki na Słowacji,
• łatgalski na Łotwie (uznany konstytucyjnie jako drugi literacki wariant języka
łotewskiego),
• żmudzki na Litwie,
• võro-seto (południowoestoński) – nieuznany de iure, acz wspierany oficjalnie
w Estonii,
• limburski – uznany oficjalnie w Holandii (ale nie w Belgii),
• scots – uznany oficjalnie w Szkocji,
• asturyjski – uznany regionalnym statutem autonomii w Hiszpanii,
• okcytański we Francji (uznany również de iure w Hiszpanii i Włoszech),
• języki oïl we Francji, Belgii, Szwajcarii i na Wyspach Normandzkich (uznany
w dwóch ostatnich),
• lombardzki, piemoncki, wenetyjski i in. we Włoszech.
Budowa statusu języka regionalnego to często działanie uzupełniające bądź nawet zastępujące brak działań państwa na rzecz rozwoju tożsamości etnicznej/regionalnej, w tym językowej (niechby nawet się nazywała dialektalną), tych części swego terytorium, które pomimo historycznych zawirowań, a często dzięki nim, leżąc
na peryferiach terytoriów tych państw, aktywnie i lojalnie, a zawsze bardzo twórczo
i konstruktywnie uczestniczyły w budowie kultury, tożsamości nie tylko regionalnej,
ale i ponadregionalnej, ogólnonarodowej, ba – często ogólnoeuropejskiej. Gdy państwo nie wypełnia tych obowiązków (a państwo scentralizowane, skupione na budowie, zachowaniu, skupieniu wszelkich sił i wartości jedynie wokół centrum często je
19
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia
2005 r. w rozdziale 4 tak określa język regionalny:
Art. 19. 1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, uważa się język, który:
1) jest tradycyjnie używany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy stanowią
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2) różni się od oficjalnego języka tego państwa; nie obejmuje to ani dialektów oficjalnego języka
państwa, ani języków migrantów.
2. Językiem regionalnym w rozumieniu ustawy jest język kaszubski. Przepisy art. 7-15 stosuje się
odpowiednio, z tym że przez liczbę mieszkańców gminy, o której mowa w art. 14, należy rozumieć liczbę
osób posługujących się językiem regionalnym, urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego”.
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ignoruje, postponuje, odsuwa na dalszy plan), pojawiają się ruchy regionalne, które
dzięki europejskim instrumentom prawnym przybierają postać wspólnot budujących
i posługujących się językami regionalnymi i wykorzystując współczesne mechanizmy polityki językowej oraz metody planowania językowego, wzbogacają unifikującą się i blaknącą mozaikę języków narodowych Europy o nowe zalążki języków
regionalnych.
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Polityka językowa Polski i jej sąsiadów
na przykładzie
Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej
Abstract (Language Policy of Poland and its Neighbours: A Case Study of the Czech
Republic and Slovak Republic). This paper focuses on language policy in the West Slavonic countries like Poland, Slovakia and the Czech Republic. The presented article covers
mainly issues concerning language policy (including language laws and resolutions, as
well as the situation of language minorities and their rights) in Poland and similar legislative processes in the named neighbour countries. The comparison shows that the history
and socio-geographical factors play a big role, but they are not the main and only determinants constructing the language policies. The analysis reveals also the interdependence
between the national and European political structures which do influence the legislative
processes.
Abstrakt. Niniejszy artykuł skupia się na polityce językowej krajów zachodniosłowiańskich, takich jak Polska, Słowacja i Czechy. Poruszane kwestie dotyczą zagadnień polityki językowej w Polsce (w tym ustaw i innych regulacji prawnych dotyczących języka
oraz sytuacji mniejszości językowych i ich praw) oraz podobnych procesów legislacyjnych w wymienionych krajach. Zamieszczone porównanie pokazuje, że historia i czynniki
społeczno-geograficzne odgrywają w polityce językowej ważną rolę, jednakże nie są jej
głównymi i jedynymi determinantami. Przedstawiona analiza wskazuje również na współzależność pomiędzy narodowymi a europejskimi strukturami, które wpływają na procesy
legislacyjne.

1. Motywy wyboru tematu
Polityka językowa jest tematem niełatwym, nie tylko ze względu na niebezpieczeństwo skrajnego upolitycznienia procesów z nią związanych. Znajduje się ona
bowiem na styku wielu nauk, takich jak językoznawstwo, kulturoznawstwo i nauki
polityczne. Ważne, aby ilekroć chodzi o język, rozpatrywać temat nie tylko stricte
filologicznie, ale biorąc pod uwagę liczne jego aspekty. Język związany jest nieroz-
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łącznie z jego użytkownikami, którzy w zależności od wspólnoty państwowej czy
religijnej mogą stanowić większość bądź mniejszość w danej grupie ludzkiej.
Poniższy referat dotyczy polityki językowej w Polsce, jak i analogicznych procesów z nią związanych w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej. W centrum
rozważań znajduje się status języka polskiego i porównanie go ze statusem języka
czeskiego i słowackiego. Powzięta analiza ma za zadanie ukazać podobieństwa i różnice prawne dotyczące języka w sąsiednich państwach słowiańskich. Spoiwem łączącym te trzy kraje jest chociażby fakt, że należą do tej samej grupy językowej, choć
zaznaczyć należy, że typologia językowa nie jest czynnikiem przeważającym w tym
zestawieniu. Zgoła odmiennie wygląda polityka językowa np. na Białorusi, w kraju,
którego obywatele także posługują się językami słowiańskimi.
Wybór tematu i przedmiotu analizy nie jest także zwykłą konsekwencją tematyki
konferencji, choć wynika z niej pośrednio. O wiele większe znaczenie mają stosunki historyczne tych krajów, naznaczone niewolą i utratą państwowości przez każdy
z tych trzech narodów. Nie bez znaczenia są także demokratyczne przemiany charakterystyczne dla Słowacji, Czech i Polski, o których trudno mówić na Białorusi.
Każde z państw, których polityka językowa jest badana, należy także do Unii Europejskiej. Prowadzona przez nie polityka językowa osadzona jest eo ipso w kontekście
silnie promowanej wielojęzyczności czy pluralizmu językowego obowiązującego we
wspólnocie.

2. Próba zdefiniowania pojęcia polityki językowej
Pojęcie polityki językowej jest tak wieloaspektowe, jak przedmiot badań, który
opisuje. Za politykę językową można uznać np. działania nadawania konkretnego
statusu języka francuskiego w XVI w., co stało się udziałem króla Franciszka I Walezjusza. Polityką językową jest także wybór języka obcego nauczanego jako pierwszego w polskich szkołach. Można widzieć ją wąsko, jako samo planowanie języka,
ale i szeroko – jako zarówno nadawanie statusu języka, jak i purystyczne podejście
do zapożyczeń.
Makroperspektywę problemu ukazuje Bochmann (1993: 3), według którego
polityka językowa to: „motywowana politycznie ingerencja w kwestię językową
wspólnot”. Tak szeroka definicja obejmuje wszystkie kwestie polityki językowej,
rozumianej jako planowanie języka, a także jako nauka języka ojczystego czy obcego, ustawodawstwo językowe oraz ustalanie statusu języków mniejszościowych.
Istnieje jednak ryzyko, iż w tym szerokim wachlarzu aspektów polityki językowej
żaden z nich nie zostanie potraktowany z należytą uwagą. Definicja ta jest także dość
wieloznaczna, co nie zmniejsza jej interdyscyplinarności, ale nie wnosi jasności co do
przedmiotu badań polityki językowej.
Mikrostrukturę problemu pokazuje natomiast Pawłowski (por. 2006: 9), który
przez politykę językową rozumie „tradycyjnie” planowanie języka. To ostatnie jest
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jedynie komponentem polityki językowej, a nie samą polityką. Nie można zaprzeczyć, iż polityka językowa tworzy podstawy do planowania języka, ale zrównanie
tych dwóch pojęć byłoby błędem.
Pomiędzy makro- i mikrostrukturą mieści się podejście Gajdy (1998:11), który
dotychczas najwierniej opisuje, czym zajmuje się polityka języka, którą rozumie jako:
„ogół działań podejmowanych w pewnej społeczności celem kształtowania stosunku
do języka oraz oblicza komunikacji w niej, a także w kontaktach z innymi społecznościami”. Mowa tutaj o działaniach, a nie ingerencji, która wywołuje jednak negatywne
skojarzenia. Choć nie o skojarzenia tutaj chodzi, a możliwe konsekwencje, które czy
to ingerencje, czy to działania wywołają. Zarówno w jednym, jak i drugim wypadku
należy wziąć pod uwagę szerszy kontekst historyczny, geopolityczny i kulturowy.
Jednym z elementów polityki językowej jest prawo językowe, które Kořenský
(1998: 95) definiuje jako:
soubor právních norem různé právní síly, které upravují řečové chowání občanů zejména v oficjálním
a polooficjálním styku, stanoví řečovou stránku vnĕjšího i vnitřního úřadování a jednání státních
a veřejnoprávních organů a subjektů, upravují řečovou stránku soudnictví, školnictví, osvĕty, kultury
apod.

Elementem prawa językowego, czy też ustawodawstwa językowego, są ustawy
językowe, które wprowadzają państwa, aby uregulować ochronę, rozwój, promowanie w świecie, jak i użycie języka w obrocie prawnym, mediach i handlu.
Tematem poniższego referatu jest polityka językowa w ujęciu Gajdy (1998: 11),
ze wszystkimi kontekstami i ze szczególnym uwzględnieniem celów i idei polityki językowej we wspólnym tym trzem krajom kontekście historyczno-politycznych
przemian.

3. Polityka językowa w Polsce
Charakterystyczną cechą polskiej polityki językowej jest fakt, iż podyktowana
jest ona dramatami historii, co szczegółowo opisuje Pawłowski (2006: 7):
Ostatnie dwieście lat polskiej egzystencji politycznej upłynęło, z niewielkimi przerwami, na obronie
tożsamości narodowej zagrożonej agresją militarną i/lub indoktrynacją kulturową ze wschodu (Rosja, ZSRR) i/lub zachodu (Prusy, Austria, Trzecia Rzesza). Przy braku własnego terytorium i suwerennych instytucji państwowych język był w tym długim okresie ważnym, o ile nie najważniejszym
wyznacznikiem tożsamości narodowej.

Cytat ten dotyczy ostatnich dwustu lat polskiej państwowości. Nadmienić należy
tym samym, iż w porównaniu ze Słowacją historia państwowości polskiej jest o wiele
dłuższa i naznaczona nie mniejszymi dramatami, co słowacka czy czeska. Fakt ten ma
z pewnością wpływ na sposób prowadzenia polityki językowej w Polsce. Najnowsze
zmiany związane z polityką językową można odnieść do faktu przystąpienia do Unii
Europejskiej w 2004 roku, jak i ogólnie postępującej globalizacji. W związku z tymi
wydarzeniami i procesami pojawiły się głosy wśród językoznawców, iż należy na
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nowo zdefiniować politykę językową, o czym świadczy chociażby wezwanie Bugajskiego (2005: 75):
właściwa polityka językowa musi prowadzić do zapewnienia odpowiedniej pozycji polszczyzny
wśród innych języków – zwłaszcza dzisiaj, kiedy obserwujemy kształtowanie się nowego europejskiego uniwersum, w którym najważniejszą rolę – jako środek komunikacyjny – zaczyna odgrywać
język angielski. Stopniowo zanika pojęcie języków kongresowych – francuski, niemiecki i rosyjski
wyraźnie schodzą na dalszy plan.

Zanim jednak Polska została członkiem Unii Europejskiej, a język polski stał się
tym samym jednym z oficjalnych języków wspólnoty, III Rzeczpospolita przeszła
wiele zmian, które miały znaczenie dla polityki językowej. Warto nadmienić, iż analizowane są tylko wydarzenia po roku 1989 ze względu na zawiłość historii Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
W 1997 r. uchwalono nową ustawę zasadniczą. W konstytucji znalazło się wyraźne odniesienie do języka urzędowego kraju, którym jest język polski1. Zapis ten nie
jest sprzeczny z krajowym czy międzynarodowym prawem o mniejszościach narodowych. Warto dodać, iż według klasyfikacji Pawłowskiego (2004: 15) polska konstytucja należy do modelu monoligwalnego umiarkowanego, co oznacza, iż: „konstytucja
określa język oficjalny państwa, gwarantując jednocześnie szeroki zakres praw członkom mniejszościowych grup językowych”.
Ważnym momentem w historii polskiej współczesnej polityki językowej było
uchwalenie ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r. (Dz.U. nr 90). Była
ona niejako odpowiedzią na postulaty parlamentarzystów2, jak i polskich językoznawców współtworzących Forum Kultury Słowa3 od 1995 r. Ustawa o języku polskim nie
była jednak wielką rewolucją, na co wskazuje Pisarek (2005: 48) stwierdzając, iż
„(…) ustawa o języku polskim z 7 października 1999 r. nie przynosiła rewolucyjnych
zmian w prawnym statusie polszczyzny, ale w znacznym stopniu sankcjonowała to,
co stanowiły jego wcześniejsze unormowania”. Przez wcześniejsze unormowania rozumie się rozporządzenia i dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym
i języku urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych, o których wspomina Pisarek (2005: 48).
Ustawa o języku polskim reguluje następujące kwestie:
• ochronę języka,
• zastosowanie języka w domenie kontaktów publicznych,
• użycie języka polskiego w obrocie prawnym, jak i egzekwowaniu prawa pracy
na terenie Rzeczypospolitej.
Nadmienić należy, iż rzeczona ustawa była poddawana kilku nowelizacjom.
Warto wspomnieć o zmianie wprowadzającej urzędowe poświadczenie znajomości
Por. art. 27, http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm [dostęp 5.03.2011].
Por. historię ustawy o języku polskim w artykule Mai Wolny pt. Przygryzanie języka, Polityka
1999, nr 31.
3
O obawach związanych z językiem polskim można przeczytać m.in. w tomie pokonferencyjnym
zatytułowanym O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, wydanym przez Jana Miodka w 1996 r.
1
2
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języka polskiego, która otworzyła nowy rozdział polskiej polityki językowej, dając
możliwość uzyskania certyfikatów językowych w zakresie znajomości polszczyzny.
Analogiczne certyfikaty funkcjonowały już wcześniej w przestrzeni europejskiej
w odniesieniu do języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego czy
włoskiego. Pisarek (2005: 52), opisujący szerzej historię ustawodawstwa językowego
w Polsce, wyraził pozytywną opinię o rzeczonej zmianie, konstatując, iż „umacnia
międzynarodowy prestiż języka polskiego”.
Język polski jest więc umocowany zarówno w konstytucji, jak i ustawie o języku
polskim. Dodatkowym elementem ustawodawstwa językowego w Polsce jest Ustawa
z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku
regionalnym (Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141, z późn. zm.). Nie dotyczy ona języka polskiego, ale innych języków mniejszości etnicznych czy narodowych, jak i jedynego
języka regionalnego w Polsce – języka kaszubskiego.
Dokumentem o dużym znaczeniu jest także ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską w 2008 r. Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
(Dz.U. 2009, nr 137, poz. 1121), która obowiązuje w Polsce od czerwca 2009 r. na
mocy ustawy ratyfikującej.
Podsumowując można stwierdzić, posługując się klasyfikacją Jacques’a Leclerca4, szeroko opisaną przez Pisarka (2008: 83), iż Polska prowadzi „politykę dowartościowania języka urzędowego, która uprzywilejowuje jeden język”.

4. Polityka językowa Republiki Czeskiej
Sytuacja geopolityczna Czech jest podobna do polskiej. Oba kraje sąsiadują bezpośrednio z Republiką Federalną Niemiec. Wzajemne stosunki czesko-niemieckie są
podobnie skomplikowane jak stosunki polsko-niemieckie, choć w kontekście państwowości czeskiej mają one odmienny charakter. Warto przypomnieć w krótkim historycznym ekskursie, iż tereny czeskie były częścią Państwa Wielkomorawskiego,
dzielonego m.in. ze Słowakami, a później częścią Świętego Cesarstwa Rzymskiego
Narodu Niemieckiego. Od XVI w. natomiast znajdowały się pod władaniem monarchii Habsburskiej. Od 1993 r. Czechy są niepodległym i samodzielnym państwem.
Jeszcze w XX w. współdzieliły swój kraj ze Słowakami, tworząc Czechosłowację,
która istniała – z przerwą w trakcie II wojny światowej – od 1918 do 1992 r.
Tak dramatyczna historia, naznaczona uciskiem i walką o niepodległość, nie doprowadziła jednak do rozwinięcia się ustawodawstwa językowego porównywalnego
z polskim.
Tym samym mogłoby się wydawać, iż w Republice Czeskiej panuje daleko bardziej posunięty liberalizm w kwestiach narodowościowo-etnicznych aniżeli w Polsce,
gdzie choć według konstytucji każdy jest równy wobec prawa, to jednak społeczeń4

Por. www.tlfq.ulaval.ca/axl/monde/index_politique-lng.htm [dostęp 6.03.2011].
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stwo wydaje się być bardziej konserwatywne. Czeski „liberalizm” wynikać może chociażby z załącznika do konstytucji, który stanowi Karta praw podstawowych i swobód. Mówi o tym wyraźnie rozdział 3, art. 24 i art. 25. Ten pierwszy daje każdemu
obywatelowi prawo przynależności do mniejszości etnicznej czy narodowej. Art. 25
gwarantuje liczne prawa, możliwość rozwoju i kultywowania tradycji związanych ze
swoim pochodzeniem. Ustawodawca ujmuje to w następujący sposób:
Článek 25
(1) Občanům tvořícím národní nebo etnické menšiny se zaručuje všestranný rozvoj, zejména právo
společně s jinými příslušníky menšiny rozvíjet vlastní kulturu, právo rozšiřovat a přijímat informace
v jejich mateřském jazyku a sdružovat se v národnostních sdruženích. Podrobnosti stanoví zákon.
(2) Občanům příslušejícím k národnostním a etnickým menšinám se za podmínek stanovených zákonem zaručuje též
a) právo na vzdělání v jejich jazyku,
b) právo užívat jejich jazyka v úředním styku,
c) právo účasti na řešení věcí týkajících se národnostních a etnických menšin5.

Choć podobny zapis istnieje w polskiej konstytucji, nie jest on tak rozbudowany,
a prawa mniejszości narodowych czy etnicznych reguluje osobna ustawa. Jak podaje
Lubaś (2009: 467), Czechy są państwem względnie homogenicznym etnicznie, ponieważ „w zależności od pomiarów odsetek ludności określającej siebie jako czeską
stanowi 94% bądź 90%”. Dane pochodzą z ostatniego spisu powszechnego w 2001 r.
Tym samym da się dostrzec podobieństwo w stosunku do Polski, ponieważ wyniki
ostatniego spisu powszechnego w naszym kraju pokazują, iż jest on niejako monolitem etnicznym. Pojawia się jednak pytanie: skoro zarówno Polska, jak i Czechy są
niemal jednonarodowe, to dlaczego w Czechach język nie jest prawie wcale umocowany prawnie? Podobne, a w niektórych okresach tożsame, wydarzenia historyczne
mogłyby przecież skutkować analogicznymi rozwiązaniami prawnymi, jednak, jak
pokazuje analiza sytuacji, nie skutkują. W moim przekonaniu sytuacja ta mniej jest
związana z kwestiami czeskiej otwartości bądź jej braku, a ma swoje korzenie w historii języka czeskiego. O wpływach języka niemieckiego na język czeski pisze Lipowski (2005: 178), który wskazuje na procesy germanizacyjne utrudniające rozwój
języka. Po okresie germanizacji nastąpił okres purystyczny. Możliwe, iż brak ustaw
językowych jest wynikiem „przemęczenia” nosicieli języka związanego z puryzmem,
co skutkuje reakcją odwrotną, chociażby otwartością w stosunku do języków obcych.
Należałoby się jednak wspomnianym procesom przyjrzeć bliżej.
Konstytucja Republiki Czeskiej nie zawiera bezpośredniego odniesienia do języka urzędowego, jakim byłby język czeski. Przyjmując klasyfikację konstytucji
Pawłowskiego (2004: 15), Republika Czeska posiada konstytucję językowo obojętną.
Wspomniany już załącznik do konstytucji, jakim jest Listina základních práv a svobod, także nie zawiera nawiązania do języka rzędowego czy państwowego.
To, że Czechy nie posiadają zapisu w konstytucji i – jak dotąd – nie istnieje ustawa językowa sensu stricto, nie oznacza kompletnego braku umocowania prawnego
języka czeskiego. Kwestie, które w Polsce regulowane są jedną ustawą, rozłożone
5

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html [dostęp 7.03.2011].
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zostały na kilka czeskich aktów prawnych. O istnieniu takowych wspomina Kořenský
(1998: 101), gdzie pojawiają się takie określenia języka czeskiego:
– jazyk vyučovací,
– jazyk úřední a jednací,
– jazyk smluvní,
– služební jazyk.

Powyższe określenia pojawiają się m.in. w ustawach dotyczących funkcjonowania szkolnictwa czy sądownictwa. W żadnym z tych aktów nie ma konkretnej definicji tych języków. Tak więc można stwierdzić, iż w Republice Czeskiej istnieje,
co prawda, pojęcie języka urzędowego, ale ma ono zastosowanie tylko w kontekście
wspomnianych ustaw.
Republika Czeska, podobnie jak Polska, ratyfikowała Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych, co nastąpiło w 2007 roku. Wynika
z niej, iż językami mniejszościowymi są słowacki, polski, niemiecki i język romski
(por. č. 10/2007 Sb.). Z ratyfikowanej umowy międzynarodowej wynika, iż status języka regionalnego posiadają język polski na wybranych terenach oraz język słowacki
na obszarze całego kraju.
Przyjmując perspektywę Pisarka (2008: 82), charakteryzującą rodzaj polityki językowej, Czechy prowadzą politykę nieinterwencji, „polegającą na pozostawieniu
stosunków między dominującą grupą językową a mniejszościami naturalnemu rozwojowi”.

5. Polityka językowa na Słowacji
Należy podkreślić, że choć istnieje podobieństwo historycznych dziejów polsko-czesko-słowackich, to jednak sytuacja językowa tego kraju jest odmienna od bliskiej jej czeskiej czy dalszej polskiej. Związana była ona także z o wiele krótszą
w stosunku do Polski państwowością. Oprócz VIII w., kiedy na terenie obecnej Słowacji istniało Księstwo Nitrzańskie, Słowacy nie posiadali własnego państwa, co nie
sprzyjało również rozwojowi języka, którego kodyfikacją zajęto się także dość późno,
ponieważ dopiero w XVIII w. ukazały się prace dotyczące ortografii czy gramatyki.
Głównym inicjatorem tych działań był wielki słowacki językoznawca Anton Bernolák (Lipowski 2005: 14), od którego nazwiska pochodzi określenie bernolákovčina,
oznaczające skodyfikowany po raz pierwszy język terenów słowackich. Należy także
nadmienić, że duży wkład w rozwój języka słowackiego miał inny znamienity językoznawca Ľudovít Štúr.
Rozwojowi języka słowackiego nie pomogła także Pierwsza Republika Czechosłowacka, o czym szerzej pisze Lubaś (2009: 469):
W powstałym w 1918 roku państwie dwunarodowym Czechów i Słowaków – Czechosłowacji – język czeski współfunkcjonował ze słowackim, przy czym zajmował on pozycję dominującą, mimo
że początkowo nosił nazwę języka czesko-słowackiego, jego wpływ na język słowacki przetrwał do
dzisiaj, chociaż ze zmiennym nasileniem. Sprzyjały temu procesowi przewaga liczebna, ekonomicz-
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na, kulturowa i długa tradycja piśmiennicza czeszczyzny, ale też dawniejsze idee panslawistyczne
głoszące jedność narodów i języków czeskiego i słowackiego (Jàn Kollàr).

Język słowacki jest umocowany prawnie w najważniejszym akcie prawnym każdego kraju, a mianowicie konstytucji, której art. 6 mówi wyraźnie, iż „(1) na území
Slovenskej republiky je štátnym jazykom slovenský jazyk”. Słowacja należy do krajów, które mają konstytucję monolingwalnie umiarkowaną, o czym przypomina Pawłowski (2004: 15). Tym samym pojawia się pierwsza analogia między językowym
ustawodawstwem polskim a słowackim, które umocowane jest w konstytucji. Różnicą widoczną w trakcie analizy tekstu rzeczonych konstytucji jest nazewnictwo języka
oficjalnego. W Polsce jest to język urzędowy, a na Słowacji – państwowy. Różnica
ta wynika najpewniej z odmiennej historii państwowości. Słowacja dłużej niż Polska
pozbawiona była niepodległego państwa.
Kolejnym podobieństwem pomiędzy Polską a Słowacją jest fakt, iż Republika
Słowacji także posiada ustawę językową. Uchwalona została w 1995 r., cztery lata
wcześniej aniżeli analogiczna ustawa w Polsce. Ostatnia nowelizacja ustawy słowackiej, z 2009 r., wywołała niemałe poruszenie wśród mniejszości węgierskiej na Słowacji. Z pewnością nie spodobało się jej uzasadnienie, jakim kierowano się, uchwalając nowelizację, a które podaje Bosák (1998: 25):
Potreba prijatia zákona o  štátnom jazyku Slovenskej republiky vyplynula zo společenskej a  politickej situácie, aká sa na Slovensku utvorila po vzniku samostatnej Slovenskej republiky 1. januára
1993 (Dorul’a 1996). Kým v  iných štátoch je samozrejmé, že príslušníci mensinových etník žijucích
na štátnom území daného národa prijímajú ako prirodzenú potrebu naučiť sa jazyk väčsinového
(resp. štátotvorného) národa, na Slovensku to tak nebolo. V  južných okresoch Slovenska, kde žije
zmiešane slovensko-mad’arské obyvatel’stvo, dochádza k  jazykovej dyskriminácii a  narodnostnej
asimilácii slovenskeho obyvatel’stva.

Przedstawiona argumentacja pokazuje ewidentne różnice w statusie języka słowackiego w stosunku do języka węgierskiego, a mówienie o oczywistej potrzebie
dostosowania się mniejszości do większości wydaje się w dobie globalizacji i pluralizmu językowego panującego w Europie dość dziwne, by nie powiedzieć, że jest
wyrazem nietolerancji. Lubaś (2009: 495) widzi nadmienioną kwestię w podobny
sposób, jednak wyraźniej wskazuje na tendencje dyskryminujące: „Słowacka Ustawa
o języku państwowym wyraźnie faworyzuje narodowy język dominującej nacji jako
język państwowy, stawiając inne języki mniejszościowe na niższym poziomie funkcyjno-hierarchicznym, wśród nich język aktywnej mniejszości węgierskiej (…)”.
Zarówno w Polsce, jak i na Słowacji wprowadzono ustawę dotyczącą języków
mniejszości narodowych. Słowacja była znów pierwsza, ponieważ uchwaliła ją 10 lipca 1999 r. Ustawa nie specyfikuje, co prawda, jakich języków dotyczy, ale podaje, iż
zawarte w niej regulacje dotyczą języka mniejszości narodowej, którym posługuje się
nie mniej niż 20% obywateli danej społeczności (por. §2, zákon č. 184/1999).
Podobnie jak w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej, w językowym
ustawodawstwie słowackim istnieje Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov, która została przez Słowację podpisana i ratyfikowana w 2001 r. Zawie-
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ra ona informacje o językach mniejszościowych, do których należą (w kolejności alfabetycznej języka słowackiego): bułgarski, czeski, chorwacki, węgierski, niemiecki,
polski, romski, rusiński i ukraiński6.
Podsumowując omawianie polityki językowej na terenie Słowacji, należy podkreślić, iż wydaje się ona budzić największe zainteresowanie medialno-polityczne
spośród tych trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej. Trzeba jednak dodać, iż Słowacja
nie jest obojętna na sugestie zainteresowanych stron dotyczące ustawodawstwa językowego. Świadczy o tym chociażby kolejna nowelizacja ustawy językowej z 1995 r.,
która nastąpiła 2 lutego 2011 r. i w swych założeniach wychodzi naprzeciw postulatom mniejszości narodowych, jak i reguluje w mniej rygorystyczny sposób kary
pieniężne.
Podobnie jak w wypadku Polski można rzeczoną politykę sklasyfikować według
modelu prezentowanego przez Pisarka (2008: 83) jako politykę dowartościowywania
języka urzędowego.

6. Podsumowanie i perspektywy
Przyjęta na początku teza o determinującym politykę językową wspólnym charakterze wydarzeń historycznych nie potwierdziła się. Polska i Słowacja wydają się
prowadzić najbardziej zbliżoną politykę językową, choć słowacka polityka językowa
napotyka na inny odzew mniejszości etnicznych i narodowych aniżeli w Polsce.
Wspólnym mianownikiem polityki językowej Polski, Czech i Słowacji jest funkcjonowanie pojęcia języków regionalnych i mniejszościowych, wynika ono jednak
z faktu globalizacji i pluralizmu językowego promowanego w Europie. Inicjatywa
Europejskiej karty języków regionalnych i mniejszościowych nie wyszła od tych
państw, a została zainicjowana przez Radę Europy na początku drogi (w 1992 r.) do
pełnej demokratyzacji wspomnianych państw.
Wspólne dla Polski i Słowacji jest także prowadzenie polityki dowartościowywania języka urzędowego, w odróżnieniu od polityki nieinterwencji prowadzonej przez
Czechy. Nasuwa się tym samym pytanie, dlaczego Republika Czeska nie posiada ani
odwołania do języka w konstytucji, ani ustawy językowej? Możliwe, że wynika to
z poczucia, iż język czeski nie jest zagrożony – przetrwał przecież jako język Czechów w tworach państwowych, w których przyszło im żyć. Idąc tym tropem, można by dojść do wniosku, że tak specyficznie prowadzona polityka językowa na Słowacji jest wyrazem kompleksów w stosunku do bratnich Czech. Czy aby na pewno?
Niekoniecznie. Należy bowiem pamiętać, że polityka językowa jest typem polityki, chociażby w rozumieniu policy (por. Pisarek 1999: 13). Politykę można rozumieć
także jako „działanie społeczne, które jest ukierunkowane na decyzje i mechanizmy
6
http://www.foreign.gov.sk/App/wcm/media.nsf/vw_ByID/
ID_DC2FA4AAC26B7418C1257648004514E0_SK/$File/Vlastnymat.rtf [dostęp 8.03.2011, s. 2].
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kierowania, które są ogólnie wiążące i regulują współistnienie ludzi” (Bernauer i in.
2009: 7). Polityka językowa ma także za zadanie regulować językowe współistnienie
ludzi grupujących się we wspólnotach państwowych, mniejszościach etniczno-narodowych czy też wspólnotach wyznaniowych. Politologia natomiast widzi różnicę
pomiędzy działaniem społecznym i politycznym. Polityka językowa może być uznana za polityczną, jeśli przyjmiemy, że któraś z grup parlamentarnych czy pozaparlamentarnych będzie czerpała z niej korzyści. Tym samym nasuwa się pytanie, jakimi
pobudkami kierowano się, tworząc przepisy prawa językowego. Odgadnięcie tych
motywów jest z pewnością niezwykle trudne, choć nie niemożliwe. Nie należy się
więc dziwić, iż głos w debacie o polityce językowej dotyczący „polskości” (por. Pisarek 1999: 15) trafił na podatny grunt konserwatywnego rządu AWS-UW, na czele
którego stanął w 1997 r. obecny przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Na Słowacji natomiast nowelizacja ustawy językowej została uchwalona przez
SMER-SD, partię urzędującego wtedy premiera Roberta Fico.
Trudno nie odnieść wrażenia, iż ustawy językowe zostały uchwalone przez siły
bardziej konserwatywne i narodowe, skierowane są one tym samym do bardziej tradycjonalistycznego elektoratu. Powstaje tym samym pytanie o tolerancyjność grup
i ruchów patriotyczno-narodowych wobec mniejszości językowych. Te luźno sformułowane myśli wymagają, rzecz jasna, głębszej analizy, która mogłaby przyczynić
się do otwarcia jeszcze szerszych horyzontów naukowych na styku politologii i językoznawstwa.
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Grzegorz Pakowski

Language Law of Slovakia: Amendment in 2009 –
in the Eyes of Polish Press
Abstrakt (Nowelizacja słowackiej ustawy o języku państwowym z 2009 r. w oczach
polskiej prasy). Celem przeprowadzonych badań jest zaprezentowanie opinii i komentarzy zamieszczonych w polskiej prasie po przyjęciu na Słowacji w 2009 r. kontrowersyjnej
nowelizacji ustawy o języku państwowym. Przedstawiona analiza koncentruje się nie tylko na artykułach z największych polskich dzienników i czasopism, ale również porównuje
te artykuły z kilkoma ekspertyzami publikowanymi przez polski think-tank zajmujący się
problemami Europy Środkowo-Wschodniej (Ośrodek Studiów Wschodnich). Pytaniami
zasadniczymi w niniejszym artykule są: do jakiego stopnia polscy dziennikarze podzielają
opinie Słowaków i Węgrów? Czy istnieją jakieś podobieństwa pomiędzy stanowiskami
przedstawionymi przez dziennikarzy a tymi reprezentowanymi w ekspertyzach? Wreszcie,
jaki obraz konfliktu wokół nowelizacji ustawy wykreowały polskie media? Artykuł ukazuje ambiwalentne reakcje mediów, począwszy od ignorowania konfliktu, a skończywszy
na publikacji dogłębnych analiz.
Abstract. The aim of the research is to present opinions and comments expressed in Polish
press after the controversial amendment of the language law in Slovakia in 2009 has been
in force. The presented analysis concentrates not only on articles published in the biggest
Polish newspapers and magazines but also compares these articles to several professional
analyses published by Polish think-tank dealing with Central-European issues (Centre for
Eastern Studies). The key questions raised here are: to what extent are Polish journalists
sharing both Slovakian and Hungarian point of view? Are there any similarities between
the point of view of the biggest newspapers and the professional researchers? Finally,
what is the general picture of the conflict over the amendment created in Polish press? The
paper shows ambivalent attitudes of Polish newspapers ranging from ignoring the conflict
to providing in-depth analyses.

In my paper, I would like to analyze the articles published in some Polish newspapers between 1st of June and 1st of December, 2009. They respond to opinions and
comments on amendments of Slovakian language law which took place on the 1st of
June and entered into force on the 1st of September. I have analyzed publications from
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the three biggest non-tabloid newspapers: Dziennik, Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita, and six weekly magazines: Gość Niedzielny, Newsweek Polska, Polityka,
Przegląd, Tygodnik Powszechny and Wprost. In addition, I have used the articles
from Ośrodek Studiów Wschodnich (Centre for Eastern Studies), the Polish thinktank, as a base of comparison between opinions of the professional researchers, who
deal with Eastern Europe issues, and the journalists.
The most important questions I wanted to explain were: firstly, how much did
the Polish newspapers write about the amendment and Hungarian-Slovakian conflict
in this period; secondly, was the information objective and balanced; thirdly, were
the articles quoting sources from one or from the both countries; and finally, was the
opinion generally expressed in the articles similar to the comments provided by the
professional researchers?
Therefore, my paper will consists of four parts. I will begin with a few remarks
on the background of the amendment and will provide basic information about the
Hungarian-Slovakian conflict in 2009. Then, I will compare the articles published
during the analyzed period in three newspapers. Thirdly, I will shortly discuss the
result of an analysis of the weekly magazines. In the end, I will try to answer the question whether the information published in the press is comparable to the publications
of the Centre for Eastern Studies.
Let me begin with providing some information on the Hungarian-Slovakian conflict. Around 10% of the population of Slovakia are Hungarians. Most of them use
Hungarian as their first language and some can hardly speak any Slovakian. The majority of the Slovakian Hungarians live in the southern part of the country concentrating
also in the bigger cities like Komárno/Komárom or Dunajska Streda/Dunaszerdahely.
They have their representation in the parliament. In 2009 it was a Hungarian Coalition
Party (SMK/MKP) led by Pál Csáky. Since the elections in 2006, SMK has been the
opposing party while the government consisted of the representatives of three parties.
The biggest party was a left-wing Smer (Direction), with the prime minister Robert
Fico, and then two smaller ones: SNS (Slovakian National Party) and HZDS (Movement for a Democratic Slovakia) with the former prime minister Vladimír Mečiar.
At the same time Hungary was ruled by the coalition of MSZP (Hungarian Socialist
Party) and, definitely smaller, SZDSZ (Alliance of Free Democrats). Since April 2009
a socialist Gordon Bajnai has been the prime minister.
When talking about the historical background we should underline that there
have been unsatisfactory relations between both countries since the dissolution of
Czechoslovakia. Actually, the relations were already complicated within the Austrian
and then Austrian-Hungarian Monarchy: Hungarians were under the Austrian rule but
were dominating in local political and cultural institutions. Slovaks started to build
their national identity in 19th century in opposition to Hungarians, not to Austrians.
As a consequence, the struggle for freedom of both nations resulted to be contradictory: Slovakians supported rather Austrians than the Hungarians perceiving autonomy
within the Habsburg Empire as more probable and potentially wider than the sovereignty offered by visions of St. Stephen’s Monarchy.
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Since 1993 there have been numerous problems that sprang up in the Hungarian-Slovakian relations: the first language law from 1995 (not so controversial, as it
did not included specific fines), local conflicts concerning language of signs, subjects
taught in schools or language of saint masses to name just a few. Situation improved
between 1998 and 2006 when SMK became a member of the governing coalition. In
2006 SMK became an opposing party while the government was formed by three parties mentioned above. Two of them used openly anti-Hungarian slogans. The prime
minister, Robert Fico, did not present so radical approach. He occasionally repeated
some of the demands of his colleagues, though. Hungarian minority reacted in 2007
in the innner elections at SMK: Pál Csáky beated Béla Bugár, promoting much more
aggressive language and more open demands concerning autonomy.
The language law from 1995 was in fact a dead letter until June 2009 when Slovak Parliament decided to accept the vast amendment. The most controversial rules
of the late one was, i.e., specifying the fines that could be imposed to those breaking
the law with maximum amount of 5000 euro. However, most of the rules are not
precise and detailed. As a result it has not been clear how and to what extent enforce
the law in everyday life. In both Slovakian and Hungarian press there were numerous
opinions, varying from the enthusiastic support to eager rejection and repugnance.
To show just few examples of the negative attitudes we can recall some incidents
like a refusal to Hungarian president to run a visit in Slovakian Komarno on August
20th or a cancelled match in Dunajska Streda (due to a high risk of riots between
nationalist hooligans from both countries). The amendment entered into force on
1st September, 2009.
In the second part we shall analyze what Polish daily newspapers wrote on the
amendment and the consequences of their doings.
In Dziennik, there was no single article concerning the problem. Several articles
about Hungarian or Slovakian issues were published but there were no publication
presenting tensions in bilateral relations. Obviously we could not find any explanation
of the tense situation either.
Gazeta Wyborcza published 4 articles (one of them was an interview with two
Ministers of Foreign Affairs) and 4 very short news (2–3 sentences). What differed
them from other newspapers was a rather strong language (especially by Luboš Pa
lata), marked by describing Slovakian government as nationalists and radical rightwing Hungarian Jobbik as close to fascism. The interview turned to be very valuable
and showed the perception of both governments and explained the attitude of the
official authorities.
In last of the three newspapers, Rzeczpospolita, 12 articles concerning conflict
were published. Most of them referred to the amendment. Articles were based mainly
on PAP (Polish Press Agency) communicates and Andrzej Niewiadowski’s reports
from Bratislava. Most of them were short although contained a lot of information.
Their language was mostly neutral but a wide use of the radical quotes from the both
sides were noticeable. There was neither a definite condemnation of SNS or Jobbik
nor describing Smer as populists.

94

GRZEGORZ PAKOWSKI

To summarize, a number of articles might be called satisfying only in the case of
Rzeczpospolita as there were too few in Gazeta Wyborcza. We could observe a worrying lack of interest in regional issues by Dziennik. The information was rather objective and more critical in Gazeta Wyborcza than in Rzeczpospolita. Unfortunately,
no explanation of the background was provided. Moreover, the causes of the conflict
were not mentioned at all. What turned to be grotesque was the obvious lack of use of
sources in both languages – Katalin Szili, Speaker of Hungarian Parliament, appeared
as “Schilli” in Rzeczpospolita and as “Sziliova1” in Gazeta Wyborcza.
The following part of the paper concentrates on the analysis of articles from the
biggest weekly magazines. Generally, newspapers representing this part of the market
do not show lot of interest in regional issues. News from the world clearly concentrate
on the biggest countries and those important for the world system of international relations, i.e. USA, Russia, Germany, and Arab countries. There were no more than one
long or two shorter articles concerning Slovakian-Hungarian conflict in the analyzed
period (5 months) what seems very worrying considering the potential importance of
both countries in bilateral relations with Poland or common actions realized within the
framework of Visegrad Group.
Polityka, the most popular newspaper, is known for its well-written and professional articles on international relations. It published an article by Tomasz Maćkowiak,
“Boiling goulash” which criticized both countries, using many emotional expressions:
“Sólyom behaved like a harmed, innocent baby”, “Slovakian government which consists of left-wing populists and nationalist”, “impression was so disgusting, that the
politics came up to their minds”. An overall impression was a bit similar to this represented by Gazeta Wyborcza as it concentrated on actual events described in details.
On the other hand a question (and of course answer) why the conflicted began at all
was not raised.
In Gość Niedzielny, the second biggest weekly, situation was a bit specific: it
is a catholic magazine that only occasionally provides articles on international relations and if it does they are mainly concerning issues somehow connected to religion.
Gość’s journalists did not cope with Slovakiam and Hungarian affairs at all in the
second half of 2009.
The third of the analyzed weekly magazines was the Polish edition of Newsweek.
It contained one analysis by Jarosław Giziński (“Carried away bridges”) which was
definitely one of the two most professional articles in magazines showing a wider
perspective. The questions raised were usually neglected by authors, however, being
essential for readers they let them understand the problem. The questions can be recalled as: what does the conflict mean to Poland and what is the origin of the conflict
and its historical context? Although a friendly attitude towards Hungary in an article
was clearly noticeable, we cannot speak about anti-Slovakian attitude. Rather it was
a trail to frigid, balanced point of view aimed at objective evaluation of the events.
1

Such feminine ending is not used in Polish while it is obligatory in Czech and Slovakian.
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The author quoted opinions of both Slovakian and Hungarian experts and therefore it
was balanced also from the point of view of information sources.
In Wprost we could find two short articles referring to Slovakia refusing Hungarian president to enter its territory on 20th August 2009 and a Hungarian complaint to
the European Commission concerning this event. Based on PAP information, articles
were strictly informational and, unfortunately, did not refer to the language law or
broader context at all. Such an attitude might result in leaving a reader in a state of
misunderstanding the causes of the incident.
In a left-wing Przegląd there were no articles mentioning the case. As the magazine concentrates on events taking place in Poland, therefore an international section
is relatively less important. However, it is worrying that there was not even a short
note explaining the situation considering the fact that Slovakia is Poland’s neighbor
country and both Slovakia and Hungary are cooperating with Poland within the international bodies.
Tygodnik Powszechny was the last of the analyzed weekly magazines. According
to its self-definition it is a catholic and social-cultural magazine. It has smaller circulation than other magazines but is highly influential especially among liberally oriented, left- or central-left-wing Catholics. That is why it was included as a subject of
this analysis. Tygodnik is responsible for a well-prepared, reliable article by Patrycja
Bukalska “When Hungarian visits a doctor”. The text gathers the incidents that took
place in August 2009 and refers broadly to the amendment. It rightly explains the misunderstandings and dubious rules of the amended law as well as unfounded accuses
of both sides, trying to avoid any judgment. However, Bukalska critically describes
Fico and his cabinet as “populist prime minister who made coalition with nationalists
and Meciar’s supporters”. The overall impression is that the Hungarian point of view
might be closer to the author’s opinions as she refers only to Slovakian experts’ comments. In fact, the balanced implications of the article might be also perceived as very
close to anti-government Slovakian experts’ opinions.
In conclusion, the impression after analyzing six important opinion-forming magazines in Poland cannot be optimistic. Two newspapers, for which international issues
are less important, did not mention the law amendment and the conflict at all. One,
Wprost, concentrated only on one incident ignoring the problem of the law amendment. Three magazines published longer articles. The article in Polityka concentrated
heavily on the current issues thus it was rather of a reporting than explaining nature.
The author was, probably because of it, very critical towards the conflict and its participants. Fortunately two very good articles were also published. In Newsweek we
could read about both historical context and possible consequences to Poland and
opinions of Slovakian and Hungarian experts were included. In Tygodnik Powszechny the author widely commented the unclear statements upon the amendment and also
referred to the historical context. She successfully managed to represent a balanced
point of view.
The last part of the paper is a short comparison of think-tank comments and press
articles. The Centre for Eastern Studies is a state-funded think-tank providing re-
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search on Central- and Eastern-European agenda. Between July and December 2009 it
published 5 articles and 1 bigger analysis, concerning the Slovakian-Hungarian relations. They were written by experts usually knowing both languages, in a CE weekly
(a weekly analytical newsletter concentrating on Central European issues). Mariusz
Bocian, one of the experts, coped with problems concerning the amendment, its consequences and the incidents.
The Centre’s publications contained much more thorough information i.e. dates,
names, and short explanation of political situation. An important part of the publications was evaluating influence of the events on Polish situation (with the exception of
Newsweek article, the Polish press did not refer to this). Comments were balanced,
avoiding publicist tone and subjective language. The number of words, when comparing to the articles in the press, was similar and still it provided much more information
and avoided expressing opinions.
Let me gather and express once more some of the conclusions. To begin with,
we have to express anxiety concerning the general level and number of information
provided by Polish press when it comes to the analyzed conflict. It seems probable
that this attitude could be observed generally when it comes to articles about CentralEuropean countries. Such an assumption would need further analysis, though. Some
of the newspapers simply ignored the case as if respective countries were of no meaning to Poland. Maybe there was a simple reason of such a situation, namely lack of
experts? Others wrote about the conflict but the articles were based on short agency
news from PAP or on the foreign, non-Slovakian and non-Hungarian sources. In spite
of this unsatisfactory situation, there are some bright points. 12 shorter articles from
Rzeczpospolita (including reports from Bratislava) guaranteed the wide perspective
and provided a lot of information to its readers. Interviews with Péter Balázs and Miroslav Lajčák in Gazeta Wyborcza were probably the best way to learn the arguments
of both sides. Two analyses from weekly magazines gave also a possibility to learn
the facts about the conflict as well as its background. To sum up, it has to be said that
it was possible to receive a lot of information concerning the conflict connected to the
amendment of Slovakian language law by reading Polish press. There were balanced
articles containing many facts. The articles shared the same opinion level with the
expert publications. However, such publications could have only be found in some of
the newspapers. All Polish specialists and friends of Central-European countries have
to answer the question: has everything been done to provide data about our neighbors
and important partners? Could we accept the risk that some of the Polish readers will
understand the causes on conflict while the others would not even know that they exist? That question is a figure of speech. We all have a lot to do, yet.
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Wielopodmiotowość współczesnej polskiej polityki
językowej
Abstract (The Multi-Actor Nature of Current Polish Language Policy and Planning).
From among varied layers of language policy and planning (LPP) the author focuses on
the selected who or the actors involved in current Polish LPP, namely the Parliament,
ministries and government agencies, influentials, local authorities, media and the Catholic Church. To highlight the dominant tendencies a range of issues undertaken by policy
implementers is examined, e.g. a lack of central control or coordination of Polish LPP,
contradictory objectives pursued by its actors, decisions fostering or weakening the status
of Polish or cases of acting against Polish law in force (e.g. the Polish Language Act of
7 September 1999).
Abstrakt. Spośród licznych składowych polityki językowej autor skupia się na wybranych
podmiotach aktywnych w bieżącej polskiej polityce językowej, a mianowicie na Sejmie,
niektórych ministerstwach i agendach rządowych, wpływowych jednostkach, władzach
samorządowych, mediach i Kościele katolickim. W celu zaprezentowania dominujących obecnie kierunków działań analizie poddano decyzje podejmowane aktualnie przez
kreatorów polityki językowej. Zwrócono uwagę na takie zjawiska, jak brak centralnej
kontroli i koordynacji polskiej polityki językowej, sprzeczne cele realizowane przez jej
aktorów, decyzje wzmacniające lub osłabiające status języka polskiego, a także przypadki
naruszenia obowiązującego prawa (np. ustawy o języku polskim z 7.09.1999).

Przez polską politykę językową rozumiemy działania podejmowane wobec języka polskiego w kraju i za granicą oraz dotyczące innych języków, w tym mniejszościowych, z którymi użytkownicy języka polskiego mają różnego rodzaju kontakty.
Ponieważ polityka językowa prawie zawsze zachodzi w środowisku mniej lub bardziej wielojęzycznym i wielokulturowym, stąd wysiłki podejmowane w jej ramach
odnośnie do jednego języka zawsze równocześnie oddziaływają na inne języki (Ricento 2006: 5). Natomiast sama polityka językowa, której bliższą charakterystykę
przedstawimy poniżej, jak zresztą każda polityka, powinna obejmować dwie fazy:
przygotowania, a następnie realizacji, co dobrze oddaje termin współcześnie akcepto-
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wany przez środowisko naukowe i używany w literaturze anglojęzycznej, a mianowicie language policy and planning (LPP).
Polityką językową, traktowaną jako dział socjolingwistyki, zaczęto się intensywniej zajmować w Polsce w latach 70. ubiegłego wieku (por. Lubaś 1977), czemu towarzyszył rozwój badań nad społecznymi aspektami komunikacji językowej. Wtedy
też upowszechnił się również sam termin, choć nadal były i są do dzisiaj w użyciu
odmienne określenia podobnego typu oddziaływań, np. działalność kulturalnojęzykowa czy kultura języka (np. Markowski 2005: 16), mające dłuższą historię i znaczący
własny dorobek.
Choć polityka językowa jest pojęciem szerokim, współcześni socjolingwiści podzielają przekonanie, że obejmuje ona przynajmniej dwa zasadnicze typy oddziaływań (Hornberger 2006: 29): dotyczących statusu języka oraz jego formy (korpusu).
W obrębie pierwszego podejmowane są m.in. starania nakierowane na standaryzację
statusu języka, jego oficjalizację, rozpowszechnienie na jakimś terytorium, próby odrodzenia języka i jego zachowania czy wręcz wprowadzenie zakazu jego używania
(proskrypcja). Natomiast drugi obszar dotyczy m.in. standaryzacji korpusu języka,
standaryzacji kodów pomocniczych (np. języka migowego), kodyfikacji formy języka, ustalenia pisanej formy języka (grafizacja), modernizacji leksykalnej i stylistycznej, unifikacji terminologii czy oczyszczenia z obcych wpływów.
Natomiast ramy, w obrębie których należy prowadzić badania nad polityką językową, bodaj po raz pierwszy wyczerpująco zarysował Cooper (1989: 98), nadając
im postać siedmiu pytań szczegółowych, na które należy odpowiedzieć, aby uzyskać adekwatne ujęcie wybranego przypadku realizacji polityki językowej. Należy
mianowicie wyjść od pytania, kim są aktorzy (np. oficjalne elity, wpływowe osoby,
środowiska z obszaru kontrkultury), a następnie pytać o to, na jakiego typu zachowania próbują wpłynąć (np. homogeniczność językową, sprawność językową), kim
są ludzie, na których się oddziaływa (np. jednostki, stowarzyszenia), w jakim celu
(zachowania językowe, zachowania niezwiązane z używaniem języka), w jakich warunkach (np. politycznych, ekonomicznych, społecznych), przy użyciu jakich środków (np. przemocą, perswazją), za pomocą jakich procesów podejmowania decyzji
(np. wytyczanie celów, przyznawanie środków) i z jakim skutkiem.
W polskiej literaturze przedmiotu najobszerniej i najbardziej wieloaspektowo założenia i charakterystyki polityki językowej zostały przedstawione w tomie Polska
polityka językowa na przełomie tysiącleci (Mazur 1999), a zwłaszcza w zawartych
tam tekstach autorstwa profesorów Pisarka, Lubasia i Gajdy. Walery Pisarek (1999:
20–21), przedstawiając obszerną listę postulatów dotyczących polskiej polityki językowej pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, ograniczył się w zasadzie jedynie do tych,
za których „(…) skuteczność odpowiadają organy władzy państwowej”, i dodał jednocześnie, że wśród zadań polskiej polityki językowej, które należy mieć na uwadze,
jest „(…) żeby język polski – poza wyjątkami uwzględniającymi prawa mniejszości
narodowych i etnicznych oraz wymagania komunikacji ponadgranicznej i globalnej
– był obecny w Polsce bądź jako język wyłączny, bądź jako uprzywilejowany, przynajmniej towarzyszący w każdej dziedzinie życia publicznego”. Zadeklarował się
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jednocześnie jako zwolennik aktów prawnych, które mają regulować status języka
polskiego i języków mniejszości w Polsce w obliczu naporu języków obcych z zewnątrz, zwłaszcza w mediach.
Zwolennikiem regulacji prawnych dotyczących statusu języka jest też Władysław
Lubaś, który za przedmiot polityki językowej uznaje
(…) badania nad politycznymi (a w konsekwencji kulturalnymi i oświatowymi) działaniami państwa
w dziedzinie świadomego kształtowania identyfikacyjnej i komunikacyjnej funkcji języków, którymi
posługują się określone wspólnoty komunikacyjne, a których ramy określają grupy etniczne, narodowe lub państwowe” (Lubaś 1999: 26).

Z kolei Stanisław Gajda podjął próbę stworzenia programu polskiej polityki językowej, formułując ją następująco:
Pełniejsze przedstawienie pojęcia polityki językowej wymaga (…) rozważenia szeregu jego składowych, które w realnym życiu tworzą złożoną całość, ale dla jasności wywodu można je wydzielić
i rozpatrywać do pewnego stopnia w izolacji. Do najważniejszych z tych składowych należy zaliczyć:
– okoliczności, w jakich prowadzi się politykę językową (konteksty);
– kto ją prowadzi? (podmioty polityki, wykonawcy);
– po co, w jakim celu? (cele, ideały);
– co jest jej przedmiotem?;
– jakimi środkami się ją prowadzi?;
– jak się ją prowadzi? (Gajda 1999: 38).

Mamy więc w powyższym ujęciu listę sześciu pytań, na które należy odpowiedzieć,
aby uzyskać pełen obraz danej polityki językowej. Choć w przedstawionych wcześniej propozycjach Coopera (1989) pytań było siedem, obydwa modele się faktycznie
pokrywają – Cooper dodatkowo pyta o skutki prowadzonej polityki językowej.
Podobne ustalenia znajdziemy w chronologicznie najnowszej koncepcji Lubasia,
który do podstawowych składników polityki językowej zalicza:
1. konteksty zewnętrzne, 2. konteksty wewnętrzne (systemowe), 3. podmioty polityki językowej
(instytucje, osoby), 4. przedmioty polityki językowej (czym się polityka językowa zajmuje), 5. cele
i ideały polityki językowej (komunikacyjne, identyfikacyjne, doraźnie polityczne, ideologiczne,
np. integracyjne lub dezintegracyjne), 6. metody prowadzenia polityki językowej (Lubaś 2009: 82).

Jako że głównym tematem niniejszych rozważań są podmioty polityki językowej, zajmijmy się ich bliższą charakterystyką. W książce Language Planning. From
Practice to Theory autorzy wymieniają 4 kategorie podmiotów polityki językowej
(Kaplan, Baldauf 1997: 5–13):
1.  Agendy rządowe (np. ministerstwa szkolnictwa, spraw zagranicznych, spraw
wewnętrznych);
2.  Instytucje edukacyjne (np. ogólnokrajowe, regionalne, lokalne);
3.  Pozostałe instytucje quasi-państwowe i pozarządowe kierujące się własnymi
systemami wartości (np. kościoły, sądy, wydawnictwa);
4. Wszelkiego rodzaju organizacje lub wpływowe jednostki kreujące politykę
językową celowo lub niejako przypadkowo przy okazji innych działań (np. Między-
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narodowy Komitet Olimpijski decydujący o oficjalnym języku zawodów lekkoatletycznych).
Nieco odmienną perspektywę dotyczącą omawianej kwestii przyjmuje Gajda
(1999), który podkreśla, że w wyniku zachodzących współcześnie zmian mamy do
czynienia z wielopodmiotowością i pluralizmem polityki językowej, gdyż „Zmienia
się rola państwa, zyskują na znaczeniu samorządy, stowarzyszenia, partie, kościoły
i pojedynczy obywatele, a przede wszystkim media”, a ponadto „Coraz większą rolę
w kształtowaniu polityki językowej odgrywają podmioty zewnątrzkrajowe – obce
społeczności i państwa, międzynarodowe organizacje, stowarzyszenia i autorytety”
(Gajda 1999: 39–40). Na wielopodmiotowość polskiej polityki językowej zwraca
uwagę także Lubaś (2009: 83), który pisze, że
Podmioty polityki językowej to instytucje ogólnopaństwowe (parlament, rząd, ministerstwa, urzędy
centralne) oraz podległe im instytucje terenowe (wojewodowie, starostowie), samorządowe, instytucje naukowe (akademie nauk, instytuty badawcze, uniwersytety), niekiedy partie polityczne, kościoły, czasem organizacje gospodarcze oraz osoby cieszące się autorytetem i prestiżem naukowym,
pisarskim, politycznym itp. (wybitni profesorowie, artyści, pisarze).

Przejdźmy do przeglądu kilkunastu wybranych spośród obszernego zbioru działań politycznojęzykowych o rozmaitej wadze z ostatniego okresu, a zwłaszcza przełomu pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku, koncentrując się głównie na różnorodnych zaangażowanych podmiotach, ale też nie pomijając pozostałych składowych
ściśle z nimi powiązanych, tak aby można było wskazać tendencje współcześnie dominujące w polskiej polityce językowej.
Zacznijmy od poziomu ogólnopaństwowego, gdzie obserwować można działania
w skali makro. Jak wiadomo, polska polityka językowa jest w znacznej mierze definiowana przez akty prawne, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe (por. Wicherkiewicz 2007: 53–53), których forma nie musi być wszak ostateczna. Otóż 29.10.2010 r.
(www.sejm.gov.pl) grupa ponad 50 posłów ze wszystkich klubów parlamentarnych,
działając jako podmioty polityki językowej, zgłosiła projekt noweli ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym z 6.01.2005 r., a także
niektórych innych ustaw (ustawy o systemie oświaty z 7.09.1991 r., ustawy o radiofonii i telewizji z 29.12.1992 r., ustawy o działach administracji rządowej z 4.09.1997 r.,
ustawy o języku polskim z 7.10.1999 r. i ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych z 29.08.2003 r.). Projekt nowelizacji, w największym
skrócie, przewiduje uznanie odmiany używanej na Śląsku za język regionalny, a także
ma m.in. umożliwić w konsekwencji nauczanie języka śląskiego w szkołach i pozwolić umieszczać tablice dwujęzyczne, np. z nazwami miejscowości i ulic.
Na początku lutego 2011 r. Marszałek Sejmu skierował projekt do pierwszego
czytania w Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a 16.02.2011 r.
(modyfikacja 1.03.2011 r.) projekt negatywnego stanowiska Rządu RP wobec projektu noweli omawianej ustawy przedstawiło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji, także działające jako podmiot polityki językowej (www.mswia.
gov.pl). Czytamy w nim, że „Zdaniem Rządu RP dialekt śląski języka polskiego nie
jest odrębnym językiem. Jest jednym z czterech – obok małopolskiego, wielkopol-
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skiego i mazowieckiego – głównych dialektów języka polskiego”. Ministerstwo powołuje się na opinie profesorów Jana Miodka, Kazimierza Polańskiego i Bogusława
Wyderki oraz przedstawia ewentualne konsekwencje zmiany prawa. Obok znaczących wydatków budżetu, które miałyby sięgać ok. 500 mln zł na zachowanie i rozwój
języka śląskiego, pojawiłaby się potrzeba „(…) objęcia ochroną ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym kilkuset dialektów, gwar
i odmian języka polskiego”. W świetle powyższego negatywnego stanowiska należy
sądzić, że ustawa nie zostanie w Sejmie zmieniona.
Inaczej natomiast będzie potraktowana ta kwestia w spisie powszechnym w 2011 r.
Otóż Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, także będąc
podmiotem polityki językowej, uzgodniła, że poszerzony zostanie katalog dopuszczalnych w odpowiedziach języków i narodowości – nie będzie np. konieczności wybierania jedynie spośród 14 wymienionych w ustawie o mniejszościach. Na formularzu będzie pozycja nr 15, w którą rachmistrz spisowy będzie zobowiązany wpisać
zadeklarowaną np. narodowość śląską (www.rp.pl), co choć jest niezgodne z obowiązującym prawem o mniejszościach i orzeczeniem Sądu Najwyższego z 14.02.2007 r.
głoszącym, że „nie można deklarować przynależności do narodu, który nie istnieje”
(www.sn.pl), jest faktycznym zaaprobowaniem wyników spisu z 2002 r., kiedy ponad
56 tysięcy osób zadeklarowało posługiwanie się językiem śląskim w domu, mimo że
formalnie takiej możliwości nie było.
Natomiast 4.03.2011 r. Sejm zmienił ustawę o radiofonii i telewizji, której część
z pewnością dotyczy polityki językowej. Wdrażając unijną dyrektywę o audiowizualnych usługach medialnych, uściślił m.in. procentowe gwarancje nadawania utworów
słowno-muzycznych w języku polskim w radiu (rzecz nie dotyczy oczywiście programów dla mniejszości narodowych), stanowiąc, że co najmniej 33% nadawanych
w wymiarze miesięcznym programów ma być po polsku, z czego nie mniej niż 60%
ma być nadawane w godzinach między 5.00 a 24.00. Mamy tu więc przykład działania międzynarodowych i krajowych kreatorów polityki językowej, których celem jest
wzmocnienie rangi języka polskiego.
Za pewne osłabienie rangi polskiego należy natomiast uznać nowelizację ustawy o języku polskim z 27.08.2009 r., dopuszczającą możliwość sporządzania umów
o pracę i innych dokumentów z tym związanych w praktycznie dowolnym języku
obcym bez obowiązku ich tłumaczenia na polski (www.sejm.gov.pl). Podobnie należy
potraktować odstąpienie przez Komisję Nadzoru Finansowego 12.05.2010 r. od obowiązku wykazania się znajomością języka polskiego przez 2 obcokrajowców mających
zostać członkami zarządów banków. Wcześniej Komisja wymagała, aby osoby takie
najpierw polski opanowały. Natomiast ustawa z 30.04.2010 r. o Narodowym Centrum
Nauki poprzez wymóg „Wnioski o finansowanie projektów badawczych składa się
w języku polskim i w języku angielskim. Rada Centrum może wskazać dziedziny lub
dyscypliny nauki, w których wnioski składa się tylko w języku polskim” (www.sejm.
gov.pl) z kolei zdaje się promować bilingwizm, choć z ograniczeniami.
Również pojedynczy posłowie mogą być podmiotami polityki językowej, czego
przykładami mogą być składane przez nich interpelacje i zapytania. 19.07.2010 r. po-
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seł Michał Stuligrosz (www.sejm.gov.pl) złożył interpelację do ministra infrastruktury w sprawie braku tłumaczeń na język polski komunikatów na ekranach komputerów
pokładowych w samochodach sprowadzanych do Polski i pytał, jakie inicjatywy ustawodawcze należałoby podjąć, aby istniał obowiązek wyposażania importowanych
aut w tłumaczone na język polski informacje w tychże komputerach. W odpowiedzi
udzielonej 27.08.2010 r. przez sekretarza stanu Tadeusza Jarmuziewicza czytamy, że
„(…) resort infrastruktury nie planuje podjęcia działań legislacyjnych, które wprowadziłyby obowiązek tłumaczeń na język polski komunikatów na ekranach komputerów
pokładowych w pojazdach sprowadzanych na teren Polski” (www.sejm gov.pl). Poseł
działał w duchu ustawy o języku polskim, ministerstwo natomiast zdaje się prowadzić
własną politykę językową, niezgodną z obowiązującym prawem.
Natomiast interpelacja posła Tomasza Lenza z 13.05.2010 r. (www.sejm.gov.pl)
skierowana do ministra sprawiedliwości w sprawie tłumaczenia na język polski aktów
prawa unijnego poza wskazaniem na podmiotowy charakter obu stron w prowadzeniu polityki językowej, ilustruje również, jak na nią wpływają ośrodki pozakrajowe.
Poseł, powołując się na sprawozdanie roczne Naczelnego Sądu Administracyjnego,
pyta, jakie działania podejmie ministerstwo w związku z licznymi błędami w tłumaczeniu aktów prawa unijnego dotyczącego spraw celnych, podatkowych, bankowych i ubezpieczeniowych, które wpływają na sposób orzekania w polskich sądach.
Odpowiadając 14.07.2010 r. sekretarz stanu w MSZ Jan Borkowski informuje, że
to służby tłumaczeniowe i prawne Rady UE i Parlamentu Europejskiego wykonują tłumaczenia i nadają im ostateczny kształt, a polskie ministerstwa nie mają na to
wpływu. Niemniej, w trosce o jakość tłumaczeń Ministerstwo Spraw Zagranicznych
„(…) zainicjowało projekt mający na celu koordynację współpracy między tłumaczami pisemnymi Departamentu Języka Polskiego Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej i ekspertami w ministerstwach. (…) Celem
projektu, który funkcjonuje od stycznia 2010 r., jest zapewnienie większej spójności
terminologicznej w specjalistycznych dokumentach” (www.sejm.gov.pl). Nie oznacza to jednak przejęcia weryfikacji ustawodawstwa unijnego, która nadal należy do
kompetencji instytucji europejskich.
Bardziej szczegółowe zapytanie posła Jana Widackiego skierowane do MSWiA
na początku 2011 r. (www.rp.pl), także będące próbą kreowania polityki językowej
w skali mikro, dotyczyło możliwości używania w dokumentach osobistych i aktach
stanu cywilnego trzech form jednego nazwiska w odmianie dla mężczyzn, mężatek
i panien (np. Nowak, Nowakowa, Nowakówna). Ministerstwo poinformowało, że
obecny stan prawny na to nie pozwala, gdyż taką możliwość wyeliminowała wprowadzona w 1946 r. rejestracja świecka, której przyświecało m.in. nieuwidacznianie
w dokumentach statusu kobiet wskazującego na ich stan cywilny lub uzależnienie od
mężczyzny.
Działaniami w skali mikro są również np. decyzje resortu pracy o wciągnięciu od
1.07.2011 r. na oficjalną listę zawodów tanatoprakserów (osób balsamujących zwłoki)
i krematorów (obsługujących piece krematoryjne) (www.rp.pl), tym samym zmieniające status tych jednostek leksykalnych, lub dwukrotne orzeczenie prokuratury
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lubelskiej (ostatnie w październiku 2010), że zwracanie się do policjanta: „Zamknij
się, psie!” nie jest zniewagą, przy czym sąd kierował się opinią biegłego językoznawcy (www.wyborcza.pl). Także do skali mikro należy rozporządzenie Ministerstwa
Zdrowia z 9.12.2009 r. o możliwości używania łaciny w kartach chorobowych (www.
rp.pl), choć kilka lat wcześniej postanowiono, że np. wypisy szpitalne, sporządzane
dotąd po łacinie, będą pisane po polsku, czym zlikwidowano fragment rzeczywistości
quasi-diglosyjnej.
Aktywność władz samorządowych odnośnie do polityki językowej z oczywistych
względów prowadzona jest na mniejszą skalę, ale być może dla postronnego obserwatora jej efekty są nawet bardziej widoczne. Czasami bywają one niezgodne z intencjami czynników ogólnokrajowych, czego przykładem może być znowelizowana
19.03.2009 r. ustawa o systemie oświaty (www.sejm.gov.pl), dająca m.in. gminom
możliwość likwidowania szkół bez uwzględniania opinii kuratorium. Likwidowanie
szkół zawsze jest regresem w prowadzeniu aktywnej polityki językowej, ale dodatkowo bywa też zaskakujące i znamienne. Otóż radni gminy Puńsk, gdzie licznie zamieszkuje mniejszość litewska, również tworzą politykę językową i w ramach oszczędności
postanowili zamknąć jedyną szkołę gminną w Smolnikach, gdzie uczą się wyłącznie
polskie dzieci (13 uczniów), ale nie zgodzili się, jak proponował wójt, na zamknięcie
szkół litewskich w Widugierach (9 uczniów) i Przystawańcach (8 uczniów) oraz dowożenie dzieci do szkoły w Puńsku.
Innym przejawem prowadzenia polityki językowej, z lokalnymi władzami samorządowymi jako głównymi aktorami, są np. podejmowane obecnie próby zmieniania
nazw miejscowości, jak w wypadku Gorzowa, który nie chce dalej być Wielkopolski, czy Stargardu, który z kolei nie chce już być Szczeciński. Jest to dość popularna dzisiaj działalność, jako że w latach 2008–2010 zmiany nazw dotyczyły ponad
500 miejscowości, głównie wsi (www.mswia.gov.pl). Z kolei, ewidentnymi przypadkami niestosowania się do ustawy o języku polskim są poczynania władz lokalnych
polegające na nadawaniu miejscom nazw angielskich lub promowaniu się za pomocą
anglojęzycznych haseł. Przykładami są choćby lokalna stacja kolejowa w Krakowie
(Kraków Business Park), basen w Szczecinie (Floating Arena) czy hasła promujące
Poznań (POZnań* miasto know how) i Szczecin (Szczecin Floating Garden). Pewien
mieszkaniec Szczecina zgłosił do Rady Języka Polskiego fakt nadużycia językowego
w swoim mieście i Rada zwróciła uwagę władzom, że naruszają ustawę o języku polskim, ale te się tym nie przejęły (www.rp.pl). Natomiast z protestem przeciwko hasłu
poznańskiemu w lutym 2011 r. do RJP postanowiło się zwrócić Stowarzyszenie My
Poznaniacy (www.wyborcza.pl). Samorządy mają także udział w zwiększaniu zasobu
leksykalnego polszczyzny, a przykładem z ostatniego okresu może być anglicyzm
„oficer rowerowy” odnoszący się do urzędnika miejskiego odpowiedzialnego za ruch
rowerowy.
Politykę językową w pewnym zakresie prowadzą też najniższe szczeble samorządu. Przykładem niech będzie informacja z ulotki wyborczej kandydatki do Rady Osiedla Wilda w Poznaniu (wybory odbyły się 20.03.2011 r.), która pisze, że w poprzedniej
kadencji Rada Osiedla brała udział w projekcie „Edukacja językowa” pomagającym
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zwiększyć dostępność nauki języka angielskiego dzieciom z rodzin o trudnych warunkach materialnych. Inny kandydat w tych samych wyborach z kolei reklamuje się
hasłem „ktoś z Twojego fyrtla” i też jest podmiotem polityki językowej, świadomie
wykorzystującym regionalizm gwarowy.
Propagowaniu regionalnej odmiany języka poświęćmy też fragment dotyczący
mediów jako podmiotów polityki językowej. Ograniczając się wyłącznie do Poznania, można wskazać programy radiowe (np. konkurs gwarowy Jacka Hałasika w radiu
Merkury czy felietony „Blubry Heli przy niedzieli”, a wcześniej „Blubry Starego Marycha” autorstwa Juliusza Kubla) i teksty prasowe (np. prowadzony w marcu 2011 r.
przez lokalną „Gazetę Wyborczą” konkurs na najbardziej popularne słowo gwarowe
pod hasłem „Tej jest OK.! Co się widzi wiarze w tej naszej gwarze”, w którym zwyciężyło słowo „dynks”), których wyraźną intencją jest poszerzanie znajomości miejscowej gwary i budowanie poczucia dumy z tego powodu. Z drugiej strony, media
zaszczepiają też wzorce anglojęzyczne, a przykładem niech będą wyłącznie tytuły
5 aktualnie wydawanych magazynów o tematyce rowerowej. Są to mianowicie, obok
„Magazynu Rowerowego”, „BikeBoard”, „Bike Action”, „Bunny Hop” i „Rowertour”.
Przegląd aktualnych działań w interesującym nas zakresie zakończmy, przywołując instytucję Kościoła katolickiego, który też bywa podmiotem polityki językowej. Za przykład niech posłuży list Episkopatu odczytany w kościołach w styczniu
2010 r., w którym zwracano uwagę na niebezpieczeństwa grożące językowi polskiemu, zwłaszcza za sprawą mediów, i apelowano o jego powszechną ochronę. Znaczącym dokonaniem wzmacniającym status polszczyzny była też reforma liturgii
przeprowadzona w latach 70. ubiegłego wieku, która polegała m.in. na zastąpieniu
łaciny językiem polskim. Decyzja ta była jednocześnie kolejnym przypadkiem wpływu instytucji pozakrajowej na język polski. Natomiast w ostatnich latach, za zgodą
papieża Benedykta XVI, obserwuje się próby przywracania dawnej liturgii, a więc
i wzmacniania rangi łaciny. Obecnie jest w Polsce ponad 60 kościołów z celebracją
tridentiny (na ponad 10 tysięcy parafii), z czego najwięcej, bo 5, w archidiecezji poznańskiej (www.msza.net), a ruch ten, w dużej mierze oddolny, również przy okazji
realizuje pewną politykę językową.
Podsumowując, nie ulega wątpliwości, że polska polityka językowa ma obecnie charakter wielopodmiotowy. Przedstawione tu przykłady aktorów takich działań,
mimo że wycinkowe (gdyż generalnie nie zajmowaliśmy się tak istotnymi dla tej
sfery ciałami, jak instytucje edukacyjne, uczelnie, Rada Języka Polskiego czy Wspólnota Polska, które zasługują na osobne opracowania), a także realizowanych przez nie
celów o rozmaitej randze, pokazują wielokierunkowość polskiej polityki językowej,
znaczną swobodę w jej realizowaniu i brak odgórnych prób jej koordynacji, a czasami
także arbitralność i dowolność w traktowaniu obowiązującego prawa oraz obecność
przeciwstawnych interesów. Jednak „Jeśli przez politykę będziemy, jak Grecy, rozumieli troskę o znośny byt wspólnot, a nie zabiegi o interesy chytrych kombinatorów”
(Przybylski 2003:14), to, mimo pewnych zastrzeżeń, jest to sytuacja normalna.
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Rola języka w procesach narodotwórczych
w Europie Środkowej
Abstact (The Role of Language in Nation-building within Central Europe). Language
is one of the most important features of each nation. Research on the language and literature, described by many scholars, e.g. Miroslav Hroch, Józef Chlebowczyk or recently
Roman Szul, was a significant element of the nation-building process in Central Europe in
the 19th century. Theoretical models presented by the aforementioned can be also used in
contemporary ethnoregional movements which can be observed since the 1990s. There are
many similarities between the development of older and newer languages like Kashubian
and Rusyn. Artists and scholars create literature, grammar and dictionaries, trying to make
new languages codified and standardized. The next step is to put forward political claims
including the presence of a language in school curricula and its official status. However,
bearing in mind that not every ethnic group is to be transformed in a nation, not every
dialect/language evolves in the same way and reaches the highest level of development
either.
Abstrakt. Język jest jedną z najważniejszych cech każdego narodu. Badania nad językiem
i literaturą były istotnym elementem procesów narodotwórczych w Europie Środkowej
w XIX w., o czym pisali m.in. Miroslav Hroch, Józef Chlebowczyk i Roman Szul. Przedstawione przez wspomnianych badaczy modele teoretyczne mają zastosowanie w obserwowanych od lat 90. XX w. regionalnych ruchach etnicznych. Zauważyć można wiele
podobieństw między rozwojem nowszych i starszych języków, takich jak kaszubski czy
rusiński. Artyści i naukowcy, pracując nad literaturą, gramatyką i słownikami, starają się
doprowadzić do kodyfikacji i standaryzacji nowych języków. Następnym krokiem są działania polityczne związane ze statusem języka oraz jego obecnością w szkolnych programach nauczania. Niemniej jednak, należy pamiętać, że tak jak nie każda grupa etniczna
przekształca się w naród, tak nie każdy dialekt/język ewoluuje w ten sam sposób i osiąga
najwyższy stopień rozwoju.

Europa Środkowa w XIX w. była miejscem, gdzie doszło do narodowego przebudzenia wielu narodów. Miało ono charakter zarówno kulturowy, jak i polityczny oraz
niosło ze sobą nierzadko konflikty. Dążenie do samostanowienia w postaci własnego
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państwa realizowały się w różnych postaciach przez cały wiek XX. Po 1989 r. okazało
się, że procesy narodotwórcze nie uległy zakończeniu i pojawiły się nowe grupy akcentujące swoją odrębność, także językową. Te procesy każą zadać pytanie o to, czy
do ich badania można zastosować modele teoretyczne, jakie ilustrują XIX-wieczne
procesy narodotwórcze.
Rolę języka w nacjonalizmie opisuje Tomasz Kamusella. Może on służyć jako:
–– najważniejszy czynnik łączący naród, który nie posiada w danym momencie
państwa,
–– czynnik wykluczający z narodowej wspólnoty osoby, które posługują się nim
w stopniu niewystarczającym,
–– argument za poszerzeniem terytorium własnego państwa zgodnie z granicami
językowymi,
–– argument za włączeniem członków danej grupy do wspólnoty narodowej (Kamusella 2001: 244–245).
W świetle analiz dokonywanych w tym artykule najistotniejsze będą pierwsza i ostatnia funkcja. Józef Chlebowczyk wskazuje, że język pełni nie tylko funkcję komunikacyjną, ale także kształtuje świadomość, determinując sposób widzenia świata (Chlebowczyk 1983: 35–36).

1. Modele teoretyczne
Badaczem środkowoeuropejskich ruchów narodowych od końca XVIII w. był J.
Chlebowczyk, który w swoim modelu procesu narodotwórczego podzielił go na dwa
etapy:
1.	 Fazę językowo-kulturalną – grupa językowo-etniczna przekształca się
w narodowość, świadomą istnienia wspólnoty języka i kultury, ukształtowanych historycznie i mających charakter terytorialny;
2.	 Fazę polityczną – narodowość przekształca się w naród, formułując postulaty
dotyczące suwerenności i prawa do samostanowienia (Chlebowczyk 1983: 38–56).
W analizie procesu narodotwórczego J. Chlebowczyka język odgrywa istotną rolę
w pierwszej fazie. Jej głównym efektem jest przemiana z grupy językowo-etnicznej
w narodowość. Najważniejszym procesem, jaki ma tutaj miejsce, jest przekształcenie
dialektu lub dialektów w nowoczesny język literacki i obejmuje on następujące elementy:
• wzbogacenie słownictwa o pojęcia abstrakcyjne, terminologię naukową
i techniczną,
• kodyfikację i usprawnienie budowy gramatycznej,
• ujednolicenie alfabetu i form pisma drukowanego,
• zatracenie samoistności dialektów na rzecz języka literackiego.
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Dialekt, pełniący głównie funkcję komunikacyjną, ograniczony zarówno przestrzennie, jak i społecznie, staje się językiem cywilizacyjnym, umożliwiającym udział
w kulturze. W tym procesie zostaje sformułowany postulat prawa do samookreślenia
językowego (Chlebowczyk 1983: 36, 38–42). Rodzi się przy tym więź refleksyjna,
wynikająca ze świadomości wspólnej przynależności do tej samej grupy. Jej członkowie zaczynają używać języka nie tylko w sferze prywatnej, ale także publicznej.
Może on nabierać niemal sakralnego charakteru (Chlebowczyk 1983: 245).
Podobne jest znaczenie języka w charakterystyce procesu narodotwórczego dokonanej przez Miroslava Hrocha. Grupa pokrewnych dialektów zostaje przekształcona
przez działaczy ruchu narodowego na język literacki, „drukowany”. Będą oni wykazywali przy tym odrębność właśnie tego języka od innych, w nim też będą spisywane
narodowe dzieje, będące jednym z fundamentów tożsamości narodowej. W grupie
etnicznej historia była przekazywana ustnie. Tym samym awans językowy wiązał się
z przejściem od stadium grupy etnicznej do narodu. Do analizy procesu rozwoju ruchu narodowego u M. Horcha niezbędne jest poznanie trzech jego głównych faz:
1.	 naukowej – inteligencja, badająca m.in. język, obyczaje i historię,
2.	 agitacji narodowej – wiąże się z przekonaniem członków grupy etnicznej do
nowej tożsamości,
3.	 masowej – będącej świadectwem pomyślnego przebiegu poprzedniej fazy, jak
i całego procesu (Hroch 2003: 9).
M. Hroch w procesie rozwoju języka wyróżnia następujące procesy:
• Obrona i gloryfikacja języka – wyrażała się w trosce o język i jego prestiż,
podkreślaniu jego wartości estetycznej, przeszłości oraz możliwości wyrazu. Gloryfikacja mogła też służyć obronie statusu danego języka grupy nierządzącej. Działania
na rzecz równouprawnienia kierowane były w dwóch kierunkach: na zewnątrz,
w stronę elit, aby uzyskać wsparcie swoich celów, oraz do wewnątrz, a więc do
własnej grupy, aby zmobilizować jej członków do przyjęcia danego języka.
• Starania o kodyfikację języka – za podstawę mogły służyć normy językowe
z początków ery nowożytnej, a także dialekty, tłumaczenia tekstów religijnych,
terminy z życia gospodarczego i wyznaniowego. Równocześnie przebiegały trzy
procesy: organizacji ochrony języka, jego popularyzacji i standaryzacji. Kodyfikacja
wiąże się z badaniami naukowymi, publikacjami słowników i gramatyk, dyskusjami na temat normy językowej i walką z obcymi naleciałościami. Proces ten może
przebiegać według dwóch scenariuszy. Pierwszy polega na odtworzeniu normy ze
średniowiecznych zabytków języka. Powodzenie tego wariantu zależy od stopnia
ciągłości tradycji językowej. Drugi zaś opiera się na języku współczesnym – tutaj
sukces zależy od stopnia zróżnicowania dialektów.
• Intelektualizacja języka – odbywała się w 6 dziedzinach: dziennikarstwie
i publicystyce, twórczości ludowej, poezji oraz tłumaczeniach i adaptacjach dzieł
obcojęzycznych, opowiadaniach i nowelach, teatrze oraz literaturze fachowej. Wszystkie te teksty pojawiały się na różnych etapach rozwoju ruchu narodowego i pełniły
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różne role: popularyzacji języka, rozbudzenia tożsamości narodowej, postępu cywilizacyjnego czy edukacji historycznej.
• Język narodowy w szkołach – jest warunkiem przetrwania danego języka.
Działania podejmowane przez aktywistów ruchu narodowego z jednej strony skiero
wane są do władz w celu zapewnienia możliwości nauki języka narodowego, z drugiej
zaś do rodziców, aby ci swoje dzieci na ową naukę posyłali. Uczęszczanie do szkoły
służyło nie tylko popularyzacji języka, ale także kształtowaniu tożsamości.
• Problem równouprawnienia językowego – postulat ten w scentralizowanym,
obywatelskim państwie narodowym wydawał się nie do zrealizowania, natomiast
w państwach wielonarodowych, gdzie istniały pewne formy federalizmu i autonomii,
szansa na realizację postulatów była większa. Żądania takie mogą powodować dalsze
postulaty równouprawnienia w innych dziedzinach (Hroch 2005: 178–189).
• Wszystkie te procesy występują przede wszystkim w dwóch pierwszych fazach
rozwoju ruchu narodowego.
Oba modele nawiązują w pewnym stopniu do koncepcji narodu autorstwa Anthony’ego Davida Smitha, który wskazuje na proces ewolucji od przednowoczesnej
etni do nowoczesnego narodu. Charakteryzując pierwszą z tych wspólnot, wymienia
„wspólną wyróżniającą się kulturę” jako czynnik konstytutywny, nie daje jednak bezwzględnego pierwszeństwa językowi, który niekoniecznie musi być jedynym elementem wyróżniającym, a czasami może nawet dzielić (Smith 2009: 36–38).
Rolę języka w procesach narodotwórczych analizuje też Roman Szul, który wyróżnił z kolei dwa modele interakcji między pojęciami język a naród. Pierwszy zakłada następujący przebieg ewolucji: język – naród – państwo. Jest on przez tego autora
oceniany jako niemal niemożliwy do realizacji i niewystępujący w czystej postaci.
Przyczyną tego jest fakt, iż język, aby pełnić funkcje integrujące, musi spełniać dwa
warunki. Pierwszy z nich polega na istnieniu świadomości językowej, a więc istnieniu
wspólnoty posługującej się danym językiem. Jest ona zależna od poziomu edukacji
językowej. Drugim warunkiem jest wysoka wartość tożsamości językowej, a więc
uznanie roli języka w ruchu narodowym, co było obecne w XIX-wiecznych nacjonalizmach, gdzie jednak rola ta miała charakter wtórny. Mimo tych zastrzeżeń R. Szul
wskazuje na liczne przykłady, gdzie język, wraz z innymi elementami, inicjuje procesy narodotwórcze. W Europie Środkowej wedle tego schematu rozwijały się: język
słowacki oraz „nowe” języki, takie jak kaszubski (Szul 2009: 69–70).
Drugi model, który R. Szul uważa za najpowszechniejszy, przebiega wedle relacji: państwo – naród – język, a więc rozwój narodu może być równoległy z rozwojem
języka, a kształtują się one w już istniejących państwach. W wariancie środkowoeuropejskim dodatkowo pojawia się kwestia nieciągłości owego państwa. Wiązał się
on z kwestiami integracji społecznej nowoczesnych narodów, dążeń do powrotów
do dawnej państwowości, asymilacji mniejszości oraz dążeń grup, które wcześniej
własnej organizacji politycznej nie posiadały. Ten model dotyczył trzech narodów,
posiadających własne państwa już od X–XI w.: Polaków, Czechów i Węgrów (Szul
2009: 165–168).
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T a b e l a 1. Przekłady Biblii na języki środkowoeuropejskie
Język

Data pierwszego przekładu

czeski

1380

polski

1561

węgierski

1590

górnołużycki

1727

dolnołużycki

1796

słowacki

1832

kaszubski

19951

Źródło: Ethnologue, www. ethnologue.com

2. Ewolucja języków środkowoeuropejskich
Odnosząc powyższe modele do warunków środkowoeuropejskich, można zauważyć kilka faz zarówno rozwoju języków, jak i narodów. Pierwsza dotyczyła narodów,
które posiadały własne państwa już w średniowieczu i których języki literackie osiągnęły wysokie stadium rozwoju już w erze nowożytnej. Rozwój języka był tutaj w dużej mierze determinowany losami narodu oraz czynnikami politycznymi i religijnymi.
Druga faza, jaka miała miejsce w XIX w., wiązała się z narodzinami narodów i języków, które dotąd własnego państwa nie miały. Był to też okres odrodzenia języków
czeskiego i węgierskiego. Ostatnia, trzecia faza obejmuje czasy współczesne i dotyczy
mniejszości etnicznych oraz rodzących się dopiero narodów. Warto zwrócić uwagę, iż
kształtowanie się języka w dużym stopniu związane jest z jego oficjalnym statusem,
choć procesy te nie są skorelowane pod względem czasowym. Widoczne jest jednak,
że języki najszybciej rozwinięte status ten uzyskiwały najpóźniej w XIX w., podczas
gdy te, które rozwinęły się w drugiej i trzeciej fazie, dopiero w wieku XX lub nawet
XXI.1
Język czeski w postaci literackiej ukształtował się bardzo wcześnie, bo już między XI a XIV w. na bazie dialektów okolic Pragi. Ortografia języka czeskiego, kształtująca się już w późnym średniowieczu, została ustalona w dziele Jana Husa z 1406 r.
„De ortographia Bohemia”2, pierwsza gramatyka czeska w języku czeskim, autorstwa
Beneša Optáta, ukazała się w 1533 r. W 1511 r. w Pilźnie pojawił się pierwszy słownik
języka czeskiego. Od II połowy XV w. drukowano także książki, w tym część w języku czeskim (Kamusella 2009: 99–101; Szul 2009: 271).
Literacki język polski ukształtował się w czasach piastowskich na bazie dialektu
wielkopolskiego i małopolskiego, z udziałem także innych, np. mazowieckiego. Żaden z nich nie uzyskał jednak roli dominującej. Pierwsza gramatyka polska, spisana
Tylko Nowy Testament.
Wprowadzone wówczas znaki diakrytyczne przyjęły się również w wielu innych językach słowiańskich, a także np. w litewskim czy friulskim.
1
2
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po łacinie, napisana przez Piotra Stojeńskiego, została opublikowana w 1568 r. Po
polsku takie dzieło ukazało się dwa wieki później, w 1767 r., kiedy to polszczyzna
stawała się w pełni ukształtowanym, nowoczesnym językiem (Kamusella 2009: 109–
110; Szul 2009: 246–249).
Pierwsza gramatyka węgierska Mátyása Dévai Bíró ukazała się w 1538 r. w Krakowie, ten sam autor wydał w tym samym czasie dzieło „Ortographia Vngarica”,
pierwszy słownik węgiersko-łaciński powstał w 1590 w Debreczynie (Kamusella
2009: 122–124).
We wszystkich tych językach pierwsze zabytki piśmiennicze pochodzą z ok. XII–
XIII w. Tym samym widać, że w wypadku narodów posiadających w erze przednowoczesnej (a więc do XIX w.) swoje własne państwa proces rozwoju języka przebiegał
znacznie wcześniej, co oznaczało też postępy w rozwoju samego narodu, na ogół
jednak ograniczonego do szlachty (wyjątkiem są tutaj Czesi, u których rozwój języka
po 1620 r. został znacznie zahamowany). Postęp rozwoju narodowej literatury w XV
i XVI w. był w dużej mierze skorelowany z rozwojem reformacji w danym państwie,
bowiem zazwyczaj protestanci starali się wprowadzić jako pierwsi język narodowy
do liturgii.
Narodem, którego język rozwinął się dopiero w erze nowoczesnej, byli Słowacy, przez blisko 1000 lat znajdujący się pod panowaniem węgierskim. Językiem
urzędowym w Koronie św. Stefana była łacina, językami kancelaryjnymi były węgierski, w miastach niemiecki, a wśród protestantów czeski. Zachodnich dialektów
słowackiego w czasie kontrreformacji zaczęli używać jezuici, podział wyznaniowy
tym samym był oparty na językowym. Luteranie przez użycie języka staroczeskiego
podkreślali jedność obu języków. Kalwini na wschodzie Słowacji używali natomiast
lokalnego, wschodniosłowackiego dialektu, który później uzyskał również poparcie
władz węgierskich. Pierwsze publikacje po słowacku pojawiły się pod koniec XVIII
w. Katolicki ksiądz Anton Bernolák w 1790 r. opublikował gramatykę słowacką
(„Grammatica slavica”), zaś po jego śmierci został wydany sześciotomowy, wielojęzyczny słownik jego autorstwa (1825–1827). Stworzył on także pierwszą literacką
postać języka słowackiego, opartą na dialektach zachodnich, jednak nie przyjęła się
ona ostatecznie, a jej miejsce zajął standard oparty na dialektach środkowosłowackich, stworzony w latach 40. XIX w. (Kamusella 2009: 131–135; Szul 2009: 96–100).
Droga rozwoju języka słowackiego, ze względu na brak państwowości, własnych elit,
a co za tym idzie – tradycji literackich, przebiegała według innego schematu i widać
tutaj znaczne opóźnienie względem trzech pozostałych języków.
Status oficjalny każdego z tych języków był różny, zależnie od statusu państwowości. W Koronie św. Stefana językiem urzędowym była łacina, w Koronie
św. Wacława do XVII w. był to język czeski, którego miejsce zajął potem niemiecki.
W Rzeczpospolitej Obojga Narodów oficjalnym językiem, obok łaciny, był polski
(symbolicznie od 1543 r.). Pod koniec istnienia I Rzeczypospolitej, dzięki reformom
Komisji Edukacji Narodowej, język polski wyparł ze szkół łacinę. Sytuacja zmieniała
się w XIX w. Pod zaborami język polski pełnił w różnych okresach funkcję języka
urzędowego, będąc ograniczany często na rzecz języków zaborców. Język węgierski
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zaczął uzyskiwać swój oficjalny status w 1832 r., z językiem niemieckim został zrównany w pełni w 1867 r. Język czeski, który odrodził się w XIX w., status urzędowego
uzyskał dopiero w latach 80. Wszystkie te trzy języki stały się urzędowymi w nowych
państwach narodowych po 1918 r. Słowacki, który został skodyfikowany w połowie
XIX w., formalnie jako gałąź „czechosłowackiego”, był urzędowym w międzywojennej Czechosłowacji. Faktycznie taki status uzyskał dopiero w państwie słowackim
powstałym w 1939 r. i w powojennej Czechosłowacji (Kamusella 2009: 136–139).
Choć twórczość w języku kaszubskim sięga XIX w., a w okresie międzywojennym istniało kilka czasopism kaszubskich, kodyfikacja tego języka nastąpiła dopiero
między latami 70. a 90. XX w. W 1984 r. ukazały się „Zasady pisowni kaszubskiej”
autorstwa Edwarda Brezy i Jerzego Tredera. Trzy lata wcześniej opublikowano kaszubską gramatykę (Lubaś 2002: 261–271).
W wypadku Rusinów/Łemków sytuację komplikował układ orientacji narodowych, jaki ukształtował się w XIX i XX w. Utożsamianie się z Ukraińcami bądź
uważanie za odrębny naród wiązało się z użyciem ukraińskiego, rosyjskiego, lokalnych dialektów lub też mieszanki tych języków (tzw. jazyczyje). Pierwsze próby opisu tego języka sięgają XVII w. badania językoznawcze prowadzone były w XIX w.
i w okresie międzywojennym. Dodatkowo emigracja części Rusinów do Wojwodiny
na przełomie XIX i XX w. spowodowała, że język rusiński rozwijał się tam odrębnie.
Jego gramatyka została wydana już w 1923 r., podczas gdy odmiana słowacka została skodyfikowana dopiero w 1995 r. jako efekt seminarium zorganizowanego przez
rusińskie organizacje 3 lata wcześniej w miejscowości Bradejovské Kúpele3. W tym
samym czasie (1992 r.) powstała łemkowska gramatyka Mirosławy Chomiak, opracowano też standard wariantu podkarpackiego. Rusiński był nauczany w Jugosławii po
II wojnie światowej, w 1981 r. doczekał się także miejsca na uniwersytecie w Nowym
Sadzie. Na uniwersytetach słowackich i węgierskich został wprowadzony natomiast
w latach 90. XX w. (Stegherr 2002: 399–407).
Oba te języki uzyskały status języków regionalnych zgodnie z Europejską Konwencją o Językach Regionalnych i Mniejszościowych. W Polsce, która ratyfikowała
ten dokument w 2009 r. (podpisany w 2003 r.), status języka regionalnego ma kaszubski, mniejszościowego łemkowski na mocy ustawy o mniejszościach narodowych i języku regionalnym z 2005 r. Kaszubski posiada status języka pomocniczego
w 2 gminach, w 6 obowiązuje podwójne nazewnictwo. Zgodnie ze spisem z 2002 r. po
kaszubsku mówi ok. 50 tys. osób, podczas gdy narodowość kaszubską zadeklarowało
ok. 5 tys. Język łemkowski w Polsce jest językiem mniejszości etnicznej, którym
posługuje się nieco ponad 5 tys. osób, co odpowiada liczbie osób deklarujących narodowość łemkowską. W jednej miejscowości obowiązuje łemkowskie nazewnictwo.
Na Słowacji językiem regionalnym jest rusiński. Według spisu z 2002 r. Rusinów jest tam ponad 24 tys., językiem rusińskim posługuje się 55 tys. osób. Mają oni
4 szkoły podstawowe oraz własny wydział na uniwersytecie w Preszowie. W lokalBył to przejaw rusińskiego przebudzenia narodowego, jakie nastąpiło w Polsce, na Słowacji
i Ukrainie.
3
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nych mediach nadawane są rusińskie audycje, istnieją też prasa i wydawnictwa oraz
Teatr im. A. Duchnowycza. Oba te języki stanowią udany przykład rozwoju języka,
a także grupy etnicznej, co nie musi jednak oznaczać przekształcenia w naród i wysuwania roszczeń politycznych (choć takowe pojawiły się w wypadku Rusinów na
Zakarpaciu). Tą samą drogą chcą podążać Ślązacy, starający się o standaryzację i kodyfikację swojego języka (powstały pierwsze słowniki i podręczniki) oraz uznania
jego oficjalnego statusu i odrębności od języka polskiego. Nie udało się to w wypadku
języka morawskiego, choć istniały plany kodyfikacji, jednak idea odrębności narodowej, jaka się tam zrodziła na początku lat 90. XX w., dość szybko upadła.
Ewolucja języka jest ściśle powiązana z ewolucją narodu, choć nie jest to rozwój równoczesny. Język jest jednym z głównych wyróżników wspólnot narodowych,
stąd też dążenie do jego rozwoju i zapewnienia oficjalnego statusu. Duże znaczenie
ma tutaj aspekt polityczny, jakim jest posiadanie własnego państwa, bo często jest to
czynnikiem katalizującym szybszy rozwój języka. W wypadku nowych języków, które
wciąż się rozwijają, bardzo istotnym problemem było (i wciąż jest) wykazanie ich
odrębności od innych języków. Mimo jednak pewnych różnic, w obu wypadkach rola
języka w procesie narodotwórczym w Europie Środkowej jest podobna ze względu na
przeważającą rolę czynników etnicznych, przez co przedstawione modele M. Hrocha,
J. Chlebowczyka czy R. Szula mogą być przydatnym narzędziem badawczym.
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Polityka językowa w kontekście procesów
narodotwórczych narodu białoruskiego
Abstract (Language Policy in the Context of Nation-forming Processes in Belorussia).
Only 28 percent of Belarusians use Belarusian language in daily communication – this
fact is often considered a weakness of the Belarusian national identity. The time between
1989–1994 was a particular moment in the Belarusian national development, since then
a new language policy was introduced. The language law of Belorussia adopted in 1990
made Belarusian the official language of the state. This step was part of a general strategy of Belarusization aimed at formation of an ethno-linguistic, monocultural Belarusian
nation.
However, a change of the political course in 1994 was followed by an introduction of another language policy. Belarusization of the public life was reversed, Russian became the
second official language. Belarusian on the other hand was perceived as a symbol of political opposition and a ‘nation project’ formed by the intelligentsia, which was built in the
opposition to Soviet experience and Russian influences on the Belarusian development.
However, lack of support of this project by the Belorussian society turned it into a failure.
Recently, there has appeared an idea of the Belarusian nation seen as a community which
can be characterized as multicultural and multilingual – as a result of its location in between different cultures and traditions. In this way, the Belarusian nation appears as a community for which Russian language is not the language of Other, but the language of the
Belarusian cultural development.
Abstrakt. Los języka białoruskiego stanowi jeden z najbardziej wyraźnych wskaźników
słabości białoruskiej tożsamości narodowej, co uwidaczniać może fakt, że tylko dla 21%
Białorusinów język białoruski jest językiem codziennego użytku.
Szczególne znaczenie dla dynamiki politycznego rozwoju Białorusi, mającego wyraz
w polityce językowej państwa, miały lata 1989–1994. W roku 1990 parlament białoruski
uchwalił ustawę o języku państwowym Białorusi, zgodnie z którą język białoruski został
jedynym językiem państwowym w kraju.
Szybka zmiana kursu politycznego i polityki językowej nastąpiła w 1994 roku. Język rosyjski został uznany za drugi oficjalny język kraju, co oznaczało zatrzymanie, a nawet
odwrócenie procesów białorutenizacji życia publicznego.
W ciągu kolejnych piętnastu lat język białoruski stanowił nie tylko symbol opozycji białoruskiej, lecz był także symbolem określonego projektu narodu białoruskiego. Brak popu-

118

NELLY BEKUS

larności tego projektu w społeczeństwie białoruskim stał się jednak powodem do refleksji
nad rolą i miejscem języka białoruskiego w rozwoju narodu oraz do zmiany koncepcji
narodu białoruskiego. W dyskursie publicznym pojawiły się idee narodu białoruskiego
jako wspólnoty, która wskutek swojej geopolitycznej lokalizacji na styku kilku przestrzeni
kulturowo-językowych ma charakter wieloetniczny, a także wielojęzykowy. Według takiej
koncepcji narodu białoruskiego język rosyjski nie jest językiem obcym, a językiem wspomagającym rozwój kultury białoruskiej.

Białoruś stanowi przykład specyficznego rozwoju postkomunistycznego, którego
cechą szczególną stało się budowanie państwa bez odwołania do etnicznej kultury
białoruskiej, podczas gdy Białoruś jest państwem etnicznie jednolitym – ponad 70%
mieszkańców kraju stanowią etniczni Białorusini. To, w jaki sposób potoczyła się
transformacja ustrojowa na Białorusi dla wielu badaczy stało się powodem do zdiagnozowania stanu tożsamości narodu białoruskiego jako słabej, nieukształtowanej.
Los języka białoruskiego stanowi jeden z najbardziej wyraźnych dowodów istnienia
problemu tożsamości narodowej: zgodnie z wynikami ostatniego spisu ludności tylko
dla 21% Białorusinów język białoruski jest językiem codziennego użytku, podczas
gdy większość używa rosyjskiego.
Rusyfikacja była długotrwałym procesem historycznym na ziemiach białoruskich. Cele strategiczne i istota tego procesu zmieniały się wraz z kontekstem politycznym i ideologią państwa, którego częścią była Białoruś. Początki tego procesu
sięgają okresu Rosji carskiej. W tamtym czasie rusyfikacja miała na celu zniszczenie
białoruskiej odrębności kulturowej i językowej oraz przekształcenie Białorusi w Zachodnio-Rosyjską prowincję. Zgodnie z koncepcją Zachodnio-Rosyjską Białorusini
nie byli narodem, lecz grupą regionalną wchodzącą w skład jedynego rosyjskiego
narodu, język białoruski natomiast był postrzegany jako zachodnio-północny dialekt
rosyjskiego.
Istota rusyfikacji w okresie radzieckim zmieniła się.
Pierwsza dekada rządów bolszewickich znana jest jako okres nacjonalizacji życia publicznego poszczególnych republik radzieckich. Polityka państwowa kontynuowała na swój sposób proces budowania narodu białoruskiego, rozpoczętego przez
narodową inteligencję na przełomie XIX–XX w. Na początku istnienia białoruskiego
ruchu narodowego Białorusini stanowili prawie klasyczny przykład „małego narodu”, którego obudzenie miało przejść wszystkie fazy formowania narodu: (A) fazę
naukową, która zjednoczyła grupy inteligencji patriotycznej; (B) fazę agitacji narodowej, kiedy nowa tożsamość zostaje przyjęta przez wszystkich członków grupy, która
jest „potencjalnym narodem”; (C) fazę masowego ruchu narodowego, która świadczy o pomyślnym procesie narodotwórczym (Hroch 2003: 9). Problem białoruskiego ruchu narodowego polegał na tym, że w momencie, kiedy doszło do rewolucji
październikowej, białoruski ruch narodowy nie osiągnął fazy mobilizacji masowej.
Faktycznie, nacjonalizacja narodu odbywała się już w ramach państwa radzieckiego
i za pośrednictwem jego instrumentów (Martin 2001).
W ramach tzw. korenizacji – czyli zakorzenienia ideologii socjalistycznej na glebie kultury narodowej – bolszewicy przymusowo wprowadzali do użytku języki naro-
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dowe. Polityka językowa bolszewików w tym okresie skonsolidowała narody, wyposażając je w potężne instrumenty artykulacji narodowej odrębności. W tych procesach
było dużo podobieństwa do budowania narodów w innych państwach w XIX w.: państwowa władza centralna wprowadzała alfabety dla języków narodowych narodów,
które nie miały piśmiennictwa, otwierano szkoły dla tych, którzy ich nie mieli za
czasów caratu. Radzieccy działacze „zajmowali się utworzeniem systemów edukacji,
języków literackich swoich narodów, wybierając wśród kilku dialektów ten, który będzie promowany i usystematyzowany, którego leksykon będzie oczyszczony” (Suny
1998: 102–103).
W wyniku prowadzenia tej polityki na Białorusi w ciągu kilku lat status języka
białoruskiego całkowicie się odmienił – z języka chłopów stał się on językiem państwowym, głównym językiem życia publicznego, posługiwanie się nim stało się warunkiem społecznego awansu. Według statystyk w 1925 r. wśród pracowników głównych urzędów republiki tylko 26,9% posługiwało się językiem białoruskim. W 1928 r.
liczba ta wzrosła do 80%. W tym okresie cała prasa wydawana na terenie Białoruskiej
Republiki była białoruskojęzyczna. Nic dziwnego, że działacze ruchu narodowego na
początku lat 90. ubiegłego wieku marzyli o powtórzeniu białorutenizacji, zjawiska
kulturowego z lat 20. (Zaprudnik 1993: 77).
Po tym okresie intensywnej nacjonalizacji nastąpiła nowa epoka – „przyjaźni
między narodami”. Nowa polityka narodowa i językowa, której główne założenia
były sformułowane w Konstytucji ZSSR, przyjętej w 1936 r., była skierowana na
wzmożenie jedności między narodami wchodzącymi w skład ZSSR. Język rosyjski
stał się podstawą tej jedności. Od tej pory w republikach radzieckich promowano język rosyjski i bilingwizm. Rozpowszechnienie i popularyzowanie rosyjskiego w tym
okresie miało charakter instrumentalny: z jednej strony, język ten miał być środkiem
komunikowania się między narodami radzieckimi, z drugiej zaś, służył do promowania kultury radzieckiej i radzieckości, jako szczególnego stanu mentalności mieszkańców tego kraju (Jekadumau 2003: 186–187). Skutkowało to jednak wyjątkowo
wysokim stopniem rusyfikacji białoruskiego życia publicznego i kulturalnego: w połowie lat 70. w miastach białoruskich nie było już szkół białoruskojęzycznych. Język
białoruski był wykładany obok innych przedmiotów, lecz wszystkie przedmioty poza
„językiem” i „literaturą białoruską” były wykładane po rosyjsku. Podobnie wyglądała
sytuacja w przestrzeni medialnej: w roku 1984 tylko 5% czasopism wydawanych na
Białorusi było białoruskojęzycznych. Język ten ponownie zmienił status społeczny,
przestając być językiem publicznym. Według statystyk tylko jedna trzecia mieszkańców Białorusi posługiwała się białoruskim w życiu codziennym. Na dodatek większość białoruskojęzycznych osób mieszkało na wsi (Marples 1999).
Pierestrojka rozpoczęła nowy okres w życiu narodowym Białorusinów. Inteligencja zaczęła działalność na rzecz białoruskiego odrodzenia kulturowego, którego
głównym elementem było przywrócenie języka białoruskiego do życia publicznego.
W 1989 r. zostało założone Towarzystwo Języka Białoruskiego im. Franciszka Skaryny, którego celem było promowanie języka narodowego w kraju. Początek lat 90.
był okresem szerokiej debaty publicznej. Dyskusje z udziałem przedstawicieli naro-
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dowej elity białoruskiej odbywały się na łamach gazet, w czasopismach i mediach
elektronicznych. W tym okresie dokonano wielu działań mających na celu przywrócenie językowi białoruskiemu odpowiedniego statusu i miejsca w życiu publicznym.
Dzięki obecności mocnej frakcji partii opozycyjnych, w tym Białoruskiego Frontu
Ludowego, białoruski parlament podejmował takie decyzje, które zmieniły państwową politykę językową. Język białoruski stopniowo wracał do użytku w instytucjach
edukacyjnych, programach telewizyjnych i radiowych – wszystko to było wpisane
w ramy ogólnej strategii „powrotu do białoruskości”.
W styczniu 1990 r. ówczesny parlament białoruski przyjął ustawę O językach
w BSSR. Kilka miesięcy później rząd białoruski zainicjował narodowy program
rozwoju języka białoruskiego i języków innych narodowości w BSSR, jednocześnie
ratyfikując dekret, zgodnie z którym język białoruski został jedynym językiem państwowym w kraju1.
W 1992 r. ówczesny minister edukacji Wasil Strażau ogłosił, że zaczyna się przejście wszystkich szkół na białoruski język wykładowy. W tym samym roku już 55%
białoruskich pierwszoklasistów rozpoczęło naukę w języku białoruskim. Zgodnie
z zapowiedzią w ciągu dziesięciu lat cały system edukacji w państwie miał przejść na
język narodowy. Wszystkie te decyzje i działania w sprawie polityki językowej były
wpisane w strategię budowania narodu opartej na zasadach etnolingwistycznego projektu białoruskości sformułowaną przez białoruską inteligencję. Projekt ten zakładał
budowanie monokulturowej białoruskiej wspólnoty narodowej. To miał być naród
składający się ze „świadomych Białorusinów”, gotowych przeciwstawić się wpływom rosyjskim i radzieckiemu doświadczeniu białoruskości. Jedną z podstawowych
i najbardziej radykalnych zmian zawartych w programie była polityka językowa: zakładała ona szybką i bezwzględną białorutenizację życia publicznego w państwie.
Jednak los sił politycznych białoruskiego ruchu narodowego: gwałtowny upadek
jego popularności na początku lat 90., przegrana kandydata tych sił w wyborach prezydenckich w 1994 r. i marginalizacja ruchu w życiu politycznym kraju – wszystko to
wskazywało na brak poparcia dla tej idei w społeczeństwie białoruskim.
Błędem ówczesnej białoruskiej opozycji patriotycznej było nieuwzględnienie
w swoim modelu białoruskości dziedzictwa i osiągnięć narodu białoruskiego w XX w.
Fakt, że były to osiągnięcia w dużym stopniu związane z radzieckością, nie miał dla
większości Białorusinów wielkiego znaczenia. Środowiska opozycyjne promowały
taką wizję narodu białoruskiego, zgodnie z którą ów naród jest jednojęzyczny i monoetniczny, oczyszczony i pozbawiony wszystkich wpływów rosyjskich kulturowych
i językowych, jak również radzieckości.
Problem jednak polegał na tym, że, jak wspomniano wyżej, formowanie się narodu białoruskiego wraz z procesami modernizacji społeczeństwa zostało ukończone
już w ramach państwa radzieckiego (Bekus 2010b). Naród ten jeszcze nie istniał –
jako w całości uformowana wspólnota – przed powstaniem Związku Radzieckiego.
„Gosudarstwennaja programma razwitija belorusskogo jazyka i drugich nacionalnych jazykow
w Belorusskoj SSR”, Sovetskaja Belorussia, September 25, 1990.
1
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Nie oznacza to, że naród białoruski powstał tylko i wyłącznie dzięki bolszewikom.
Kształtowanie się wspólnoty narodowej jest związane z całym szeregiem procesów
transformacji, z postępem gospodarczym i modernizacją. Fakt, że transformacje te
w społeczeństwie białoruskim miały miejsce w ramach państwa rządzonego przez
bolszewików, był, w pewnym sensie, fatalnym zbiegiem okoliczności.
Znaczenie dziedzictwa radzieckiego – zarówno kulturowego, symbolicznego,
jak i instytucjonalnego oraz społeczno-politycznego – ma zasadnicze znaczenie dla
zrozumienia postkomunistycznego rozwoju Białorusi. W pracach takich autorów, jak
R. Suny, T. Martin i E. Hobsbawm, modernizacja radziecka jest przedstawiana jako
alternatywa modernizacji kapitalistycznej. Pod wieloma względami przebieg tej modernizacji mieści się w ramach tego schematu formowania narodu, który był realizowany w państwa Europy Zachodniej – poprzez procesy standaryzowania systemów
edukacji, zmiany w strukturze społecznej i inne atrybuty modernizacji. W ZSSR zachodziły dwa równoległe procesy – modernizacja całego społeczeństwa oraz kształtowanie narodowej formy życia kulturowego i społecznego. „Forma narodowa” tego
państwa miała niewątpliwy wpływ na kreowanie narodowej wyobraźni. Państwo
radzieckie, które przechodziło proces intensywnej modernizacji, stworzyło również
nowe środki, które czyniły małe narody widzialnymi na mapie. Państwo radzieckie
poprzez strukturę republik narodowych uzbroiło narody-podmioty w nowe środki,
za pomocą których łatwiej im było wyrazić własną wspólnotowość. Będąc zredukowaną formą modernizacji, modernizacja radziecka dotknęła jednak tych sfer życia
publicznego, które bezpośrednio związane są z unarodowieniem. Dotyczyło to zmian
w strukturze społeczeństwa. Duża część zacofanej ludności była poddana pierwotnemu wpływowi modernizacji, choć poprzez mechanizmy państwowe, a nie rynkowe.
Druga sfera związana jest z transformacją całej przestrzeni komunikacyjnej społeczeństwa (Schöpflin 1995). To z kolei stworzyło warunki do nowego sposobu myślenia o narodzie jako całości.
Jednocześnie ramy ideologii komunistycznej zostawiły ślad w treściach idei
białoruskiej sformułowanej w okresie socjalistycznym. Jednym z najważniejszych
wyników tego okresu stała się szczególna konfiguracja tożsamości kulturowej i lingwistycznej Białorusinów, zgodnie z którą idea białoruska nie jest sprzeczna z doświadczeniami radzieckimi rozwoju białoruskiego. Oprócz tego, według tej idei
białoruskość nie jest także przeciwstawiona rosyjskości, lecz, odwrotnie, pewne elementy rosyjsko-białoruskiej jedności kulturowej i cywilizacyjnej są traktowane jako
cechy białoruskiej tożsamości. W tak ujętej perspektywie Rosja dla Białorusi nie jest
podmiotem „zewnętrznym”, lecz znajduje się „wewnątrz” i stanowi integralną część
białoruskości. Jak pisze W. Akudowicz:
Rosja – to nie jest kraj położony na wschód od Białorusi. Rosja jest wschodem Białorusi. Oznacza to,
że Rosja pewnym swoim konturem (podobnie jak Europa) w sposób naturalny znajduje się wewnątrz
naszej własnej samoistności. (…) Część składowa „Rosji” w samoistności Białorusinów stanowi
jeden z czynników naszej odmienności (Akudowicz 2008).

W tym kontekście jest zrozumiałe, że język rosyjski nie jest postrzegany na Białorusi jako język obcy, język „innego”, lecz stanowi część białoruskiego dziedzictwa
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kulturowego i widziany jest jako jeden z instrumentów białoruskiego rozwoju kulturowego. Podczas gdy to narodowy język zazwyczaj jest przedstawiany jako kluczowy
element współczesnej legitymizacji państwa narodowego, na Białorusi zarówno rosyjski, jak i białoruski wydają się być ważnymi elementami tożsamości narodowej.
Problemem białoruskich sił patriotycznych był brak zrozumienia istoty tych
zmian, które zaszły w społeczeństwie białoruskim w okresie radzieckim. Przedstawiciele ruchu białoruskiego zignorowali te specyficzne cechy białoruskiej samoświadomości ukształtowane w XX w. Sprowadzenie tego okresu do „kolonialnej rusyfikacji”,
skierowanej ku unicestwieniu narodu białoruskiego, z całą pewnością nie odpowiadało własnym doświadczeniom większości Białorusinów. Za doświadczeniem radzieckości bowiem stała nie tylko rusyfikacja i kolektywizacja, represje stalinowskie oraz
władza scentralizowana w Moskwie, lecz także wspomniana wyżej modernizacja
społeczeństwa, likwidacja analfabetyzmu, a także wspólne dla wszystkich narodów
radzieckich doświadczenie udziału i zwycięstwa w II wojnie światowej. Również lata
po wojnie stały się specyficznym okresem w doświadczeniu Białorusinów. Całkowicie zrujnowana podczas wojny Republika Białoruska była nie tylko odbudowana,
lecz w wyniku tej odbudowy stała się jedną z najbardziej zmodernizowanych, uprzemysłowionych i rozwiniętych republik radzieckich z najwyższym poziomem życia.
Nieprzypadkowo o tym okresie mówiono jako o „złotym wieku” historii białoruskiej
(Marples 2003: 24–25).
Formułując strategię rozwoju narodowego po uzyskaniu niepodległości, elity białoruskie zignorowały wpływy radzieckie na białoruskość. Wybrały one kontrformułę
białoruskości, sformułowaną w opozycji zarówno do radzieckich doświadczeń Białorusinów, jak i do Rosji (Bekus 2010a). Już w 1994 r. podczas pierwszych wyborów
prezydenckich w kraju strategia ta nie uzyskała poparcia w społeczeństwie.
Zmiana kursu politycznego i polityki językowej skierowanej na białorutenizację
nastąpiły po wyborach prezydenckich w 1994 r. Podczas referendum w maju 1995 r.,
w którym jedno z zadawanych pytań brzmiało: „Czy zgadzacie się nadać językowi rosyjskiemu status równy z białoruskim?”, 83,1% respondentów odpowiedziało
twierdząco. W ten sposób język rosyjski został drugim językiem państwowym w kraju. Nie prowadziło to jednak do równości tych języków, gdyż w wyniku zatrzymania,
a nawet odwrócenia białorutenizacji, język rosyjski pozostał językiem dominującym
w życiu publicznym.
Polityka językowa władzy białoruskiej w tym okresie nie była jednak związana
z ideologią rusyfikacji, lecz wywodziła się z populistycznego charakteru całej polityki
białoruskiego prezydenta i była elementem ogólnej strategii kontynuowania praktyki
radzieckości (Goujon 1999). W praktyce życia publicznego i kulturalnego polityka
językowa sprowadzała się do utrzymywania zaistniałego jeszcze w okresie radzieckim językowego status quo i braku jakichkolwiek decyzji dotyczących promowania
języka zarówno białoruskiego, jak i rosyjskiego. W sposób naturalny prowadziło to
do dominacji języka rosyjskiego, a także stopniowego zmniejszenia roli języka białoruskiego w życiu Białorusinów.
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Pokazują to wyniki spisów powszechnych przeprowadzonych na Białorusi w latach 1999 i 2009. W 1999 r. 73,3% mieszkańców kraju wskazało na język białoruski
jako ojczysty. W tym samym czasie 24,1% wszystkich mieszańców Białorusi określiło język rosyjski jako ojczysty. Te liczby jednak zmieniają się w odpowiedzi na pytanie o języku, w którym się mówi w życiu codziennym. Tylko 36,7% mieszkańców
kraju posługuje się na co dzień językiem białoruskim, natomiast rosyjskim – 62,8%.
Podczas spisu powszechnego w 2009 r. liczby zarówno posługujących się językiem
białoruskim (21%), jak i tych, którzy uznają język białoruski za ojczysty (50,1%),
zmniejszyły się2.
Z całą pewnością można stwierdzić, że malejąca popularność języka białoruskiego jest wynikiem obecnej polityki językowej władz Białorusi, której głównym założeniem jest rezygnacja z jakichkolwiek przymusowych decyzji i zmian. Podczas
spotkania z przedstawicielami białoruskich środków masowego przekazu w grudniu
2009 r. prezydent przedstawił własną wizję polityki językowej: „Język to taka sfera
życia, która nie cierpi przymusu i dyktatury, dlatego nie będzie w kraju ani przymusowej białorutenizacji, ani rusyfikacji” (Łukaszenka 2009). Według niego uznanie
języka białoruskiego i rosyjskiego jako języków państwowych w kraju odpowiada
tradycjom historycznym Białorusinów i współczesnej sytuacji językowej w kraju.
W innym przemówieniu Łukaszenka zapewnił:
Dwujęzyczność jest jednym z naszych największych dóbr i osiągnięć. Nigdy nie dopuścimy dyskryminowania w danej sferze, przymusowej białorutenizacji kosztem zakazu języka rosyjskiego.
Na Białorusi, gdzie większość posługuje się tym językiem jako ojczystym, sztuczne usunięcie go
z użytku – jest co najmniej głupotą (Łukaszenka 2010).

Poczynając od 1994 r., język białoruski stał się swoistym symbolem opozycji
białoruskiej: „Mówić po białorusku znaczy sprzeciwiać się reżimowi Łukaszenki”
(Goujon 1999). Stał się on także symbolem określonego projektu narodu białoruskiego, którego realizacja została wstrzymana po wyborach prezydenckich w 1994 r.
Niemniej jednak byłoby dużym uproszczeniem utożsamiać rusyfikację lingwistyczną
z polityczną opozycją w społeczeństwie białoruskim. Owszem, większość polityków
opozycyjnych jest zwolennikami białorutenizacji lingwistycznej. Ale nie wszyscy rosyjskojęzyczni obywatele Białorusi są zwolennikami reżimu. Co więcej, badania opinii publicznej wskazują na wzrastającą sprzeczność między rusyfikacją lingwistyczną
i opozycyjnością polityczną w społeczeństwie białoruskim. Większość zwolenników
polityki Łukaszenki jest mieszkańcami wsi i, paradoksalnie, są białoruskojęzyczni.
I odwrotnie, przeważnie rosyjskojęzyczna stolica Mińsk jest centrum opozycyjnej
działalności politycznej. Badania zależności pomiędzy orientacją polityczną i mówionym językiem pokazują, że „w przeciwieństwie do rozpowszechnionej opinii, to
mianowicie rosyjskojęzyczni, w porównaniu do innych wspólnot językowych, są najbardziej oddani idei niepodległości Białorusi, wartościom liberalnej gospodarki i w najmniejszym stopniu są zwolennikami Łukaszenki” („Yazyk do Kieva dovedet” 2004).
2

http://belstat.gov.by/homep/ru/indicators/pressrel/census.php.
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Wizerunek socjologiczny oponenta polityki A. Łukaszenki przedstawia go jako „młodego wykształconego mieszkańca Mińska, który aktywnie działa w przedsiębiorczości, mówi po rosyjsku, popiera niepodległość Białorusi i zorientowany jest na Zachód”
(Manaev 1998: 289). Podczas gdy wśród białoruskojęzycznych osób tylko niewielka
warstwa młodych wykształconych ludzi w dużych miastach jest zwolennikami europejskiej Białorusi (Drakakhrust 2008). Paradoksalnie, „rosyjski na Białorusi jest
często tak samo językiem kulturowego odrodzenia kraju i jego niepodległości, jak
język białoruski” (Zaprudnik 2003: 117).
Okazuje się więc, że rusyfikacja lingwistyczna, nawet jeśli nie traci całkowicie
swojego sensu negatywnego, to jednak nie może być rozpatrywana jako bezwarunkowy wskaźnik braku tożsamości białoruskiej. Oznacza to także, że skomplikowana
kartografia politycznych, kulturowych i lingwistycznych składników białoruskiej samoświadomości nie mieści się w ramach uproszczonej wizji białoruskiej tożsamości
jako słabej i niedorozwiniętej.
Brak poparcia dla projektu narodu białoruskiego jako wspólnoty monoetno-lingwistycznej w społeczeństwie białoruskim stał się powodem do refleksji i przemyślenia roli i miejsca języka narodowego w rozwoju białoruskim przez opozycyjnych
działaczy politycznych i kulturowych. Z jednej strony, porzucenie języka białoruskiego zaczęło być także rozpatrywane w kontekście nie tyle teorii postkolonialnych, ile
na zasadzie zachodniej analogii:
Stan języka narodowego, który może wydawać się szczególnym z punktu widzenia standardowych
modeli budowania narodu, nie jest jednak unikatowym w kontekście światowym: cała Ameryka
mówi w językach byłych kolonizatorów, w Irlandii i Belgii język byłych okupantów funkcjonuje
obok języków narodowych (Apytanne ARCHE 2003).

Oprócz tego w opozycyjnym dyskursie publicznym zaczęły pojawiać się idee narodu białoruskiego jako wspólnoty, która wskutek swojej geopolitycznej lokalizacji
na styku kilku kultur i przestrzeni kulturowo-językowych ma charakter wieloetniczny
i wielojęzykowy. Historyk Paweł Łojka pisał o takim postrzeganiu białoruskości, która uwzględnia wszystkie doświadczenia historyczne Białorusinów.
Biorąc pod uwagę dramatyczny charakter dziejów białoruskich w XVII i XVIII w., który związany
jest z rozdarciem naszej ojczyzny pomiędzy Warszawą i Petersburgiem, pomiędzy katolicyzmem
i wiarą prawosławną, nie możemy wyrzekać się osiągnięć naszych przodków. Nie ma sensu w tym,
żeby rozpatrywać jako dorobek narodowy wyłącznie to, co było stworzone w języku białoruskim.
Nie ma podstaw dla tego, żeby oddawać naszym sąsiadom lub komukolwiek białoruskie wartości
kulturowe, stworzone w polskim, rosyjskim lub łacińskim języku. W ogóle Białoruś, zarówno
w oddalonej przeszłości, jak i teraz, ma charakter wieloetniczny i wielojęzykowy (Łojka 2004).

Taka koncepcja tworzy nie tylko odmienną wizję idei białoruskiej, ale wymaga
także przemyślenia polityki językowej w kraju.
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Maria Zielińska

Rola polszczyzny w życiu młodych użytkowników języka
polskiego na Ukrainie Zachodniej
Abstract (The Role of the Polish Language in the Life of Its Young Users in Western
Ukraine). The article is an attempt to define the role of the Polish language in the lives of
young speakers of Polish who live in Western Ukraine. The characteristic feature of the
studied group of children and youth is that they all declare Polish descent and attend Polish
Saturday (Sunday) schools. The material was obtained by means of a questionnaire.
The aim of this study is to determine the areas of language contacts, everyday communication situations in which bilingual pupils speak Polish, factors guiding them to decide to
attend Polish schools, to learn Polish or to deepen knowledge of the language of their ancestors. Taking into account the fact that the Polish language is dominated by the Ukrainian
language, I was also interested in the situations, where the change of language code took
place (from Ukrainian into Polish and vice versa).
The study allows to observe the Polish language from the perspective of the young generation od Polish speakers – the descendants of Poles and the citizens of Ukraine.
Abstrakt. W referacie podejmuje się próbę określenia roli, jaką odgrywa polszczyzna
w życiu młodych użytkowników tego języka mieszkających na terenach Ukrainy Zachodniej. Dla badanej grupy dzieci i młodzieży charakterystyczne jest to, że wszystkie osoby
mają pochodzenie polskie i są uczniami polskich sobotnich (niedzielnych) szkół. Podstawę materiałową stanowią dane pozyskane za pomocą ankietowania.
Celem przeprowadzonych badań jest ustalenie sfer kontaktów językowych, codziennych
sytuacji komunikacyjnych, w których badane dwujęzyczne osoby najczęściej posługują
się językiem polskim, pobudek, którymi się kierują, postanawiając uczęszczać do polskich
szkół, nauczyć się języka polskiego lub pogłębiać znajomość języka swoich przodków. Ze
względu na to, że język polski funkcjonuje w dominującym otoczeniu ukraińskojęzycznym, interesowały mnie również sytuacje, w których następuje przełączenie kodu językowego z ukraińskiego na polski i odwrotnie.
Przeprowadzone badania pozwalają spojrzeć na język polski z perspektywy młodego pokolenia użytkowników tego języka – potomków Polaków i obywateli państwa ukraińskiego.

Język polski funkcjonujący na terenie tzw. Kresów, zarówno północno-, jak i południowowschodnich, od dawna był przedmiotem zainteresowań wielu naukowców.
Wszechstronne oraz gruntowne są prace dotyczące polszczyzny północno-wschodniej,
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które przedstawiają jej rozwój społeczno-historyczny, zróżnicowanie terytorialne, sytuację socjolingwistyczną użytkowników języka polskiego, w tym młodej generacji,
oraz osobliwości ich polszczyzny (np.: Kurzowa 1997, Handke 1997, Grek-Pabisowa,
Maryniakowa 1997, Masojć 2001, Karaś 2002, Geben 2003, Sokołowska 2008 oraz
inni).
Co się tyczy stanu oraz funkcjonowania języka polskiego na terenie współczesnej
Ukrainy, to obszernymi badaniami został – jak dotąd – objęty stan języka polskiego przeważnie u starszego pokolenia przedstawicieli polskiej mniejszości narodowej
(np.: Kurzowa 1983, Rieger i in. 2002, 2007, Непоп 2004). Ostatnimi czasy zainteresowanie badaczy skierowało się ku młodemu, a właściwie najmłodszemu pokoleniu
użytkowników polszczyzny (np.: Kostecka-Sadowy 2008, Король 2009). Są to badania poświęcone kompetencji językowej, a mianowicie wybranym osobliwościom
gramatycznym bądź leksykalnym polszczyzny dzieci i młodzieży – mieszkańców
obwodu lwowskiego. Dotkliwie brakuje jednak szerszych badań, które pozwoliłyby
spojrzeć na język polski z perspektywy młodej generacji oraz zarysować ogólny obraz sytuacji socjolingwistycznej tych użytkowników języka polskiego.
W artykule podejmuję się próby określenia roli, jaką odgrywa polszczyzna w życiu młodych użytkowników tego języka mieszkających na terenach Ukrainy Zachodniej, a mianowicie w obwodzie lwowskim [Borysław, Drohobycz, Jaworów, Medenice (oddział szkoły drohobyckiej), Nowy Rozdół, Sambor, Sądowa Wiśnia, Stryj,
Złoczów oraz Żydaczów], tarnopolskim (Czortków) oraz iwano-frankowskim (stanisławowskim) (Kałusz), dla których charakterystyczne jest to, że wszyscy oni mają
pochodzenie polskie (w bliższym czy dalszym stopniu) i są uczniami polskich sobotnich (niedzielnych) szkół1. Zdecydowaną większość stanowią szkoły z obwodu
lwowskiego, co się wiąże z tym, że w obwodzie tym mamy najwięcej tego rodzaju
szkół. Metodą badawczą jest kwestionariusz. Podstawę materiałową stanowią dane
otrzymane za pomocą ankietowania, których wyniki przedstawię w niniejszym artykule. Obiektem przeprowadzonych badań są uczniowie polskich sobotnich (niedzielnych) szkół w wieku od 12 do 16 lat, którzy są świadomi swoich polskich korzeni.
Ogólnie w badaniach wzięło udział 294 uczniów. Celem przeprowadzonych badań
było ustalenie sfer kontaktów językowych, codziennych sytuacji komunikacyjnych,
w których badani – osoby przeważnie dwujęzyczne – najczęściej posługują się językiem polskim, pobudek, którymi się kierują, postanawiając uczęszczać do polskich
szkół, uczyć się języka polskiego lub pogłębiać znajomość języka swoich przodków.
Ze względu na to, że język polski funkcjonuje w dominującym otoczeniu ukraińskojęzycznym, interesowały mnie również sytuacje, w których następuje przełączenie
kodu językowego z ukraińskiego na polski i odwrotnie.
Jak już wspomniałam, wszyscy ankietowani deklarują pochodzenie polskie. Dane
dotyczące przynależności do narodu polskiego najbliższych członków rodzin uczniów
przedstawiam na wykresie 1.
Do polskich szkół uczęszczają wszyscy chętni, niezależnie od przynależności narodowościowej
czy pochodzenia. Badaniami zostali objęci wyłącznie uczniowie, którzy deklarują pochodzenie polskie.
1
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Wykres 1. Przynależność do narodu polskiego członków rodzin badanych

Jak widać, większość respondentów pochodzi z rodzin mieszanych, w których
jedno z rodziców jest przedstawicielem polskiej mniejszości narodowej. Nieco mniej
ankietowanych twierdzi, że babcia lub dziadek jest polskiej narodowości. Zdecydowanie niewielu pochodzi z rodzin, w których oboje rodzice są Polakami2. Materiał informujący o przynależności narodowej najbliższego otoczenia badanej grupy
uczniów przybliży nam socjolingwistyczną sytuację młodych potomków Polaków
oraz pomoże lepiej zrozumieć czynniki sprzyjające kształtowaniu się tożsamości językowej i narodowej u tego pokolenia użytkowników polszczyzny.
Na terytorium Ukrainy język polski jako język mniejszości narodowej ma wyraźnie ograniczony zasięg występowania i służy do komunikacji tylko w niektórych
sytuacjach (nie chodzi tu oczywiście o te nieliczne polskie wsi, w których język polski jest językiem „codziennym”). Wobec tego ważne jest zbadanie sfer, w których
młode pokolenie posługuje się polszczyzną. Jak twierdzi J. Rieger, „prestiż języka
zależy od tego, jakie pełni on funkcje, jaki jest zakres jego użycia” (Rieger i in. 2002:
20). W ankiecie zaproponowałam uczniom spośród 7 miejsc i sytuacji [jak np.: dom
(rozmowa z rodziną), rozmowa ze znajomymi, z sąsiadami, z przyjaciółmi, kościół,
Polska Sobotnia Szkoła tylko podczas lekcji, Polska Sobotnia Szkoła podczas przerw)
zaznaczyć te, w których używają języka polskiego (wykres 2).
Na podstawie otrzymanego materiału można stwierdzić, że najczęściej badani używają języka polskiego podczas zajęć w polskiej szkole, w kościele, w trakcie przerw
w sobotniej (niedzielnej) szkole oraz w komunikacji wewnątrzrodzinnej. Materiał
Warte podkreślenia jest to, iż większość dzieci z rodzin czysto polskich pochodzi z m. Sambor
(obw. lwowski).
2
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Wykres 2. Sfery używania języka polskiego

ujawnia, jak ważna jest poza granicami Polski rola polskich placówek oświatowych
oraz Kościoła. Jeżeli chodzi o posługiwanie się polszczyzną w domu, w kontaktach
rodzinnych, to – na podstawie odpowiedzi ankietowanych – można wyciągnąć wnioski, że częściej używają oni języka polskiego, rozmawiając z dziadkami, co można
traktować jako zjawisko międzypokoleniowej więzi językowej, duchowej oraz kulturowej. O wiele rzadziej rozmawia się w języku polskim z przyjaciółmi i znajomymi,
co zresztą nie dziwi, gdyż w tych wszystkich miejscowościach liczebnie przeważa
ludność ukraińska. Uczniowie używają też języka polskiego w innych sytuacjach
i miejscach3, najczęściej podczas pobytu w Polsce. Spośród innych sytuacji respondenci wymienili np.: na katehezie4; na konkursach z języka polskiego; w kulturalnych
centrach5; jeśli spotykam ludzi z Polski; jeśli ktoś mówi do mnie popolsku; w internecie. Najrzadziej język polski jest językiem używanym w kontaktach sąsiedzkich
(zaledwie 9%).
W sytuacji dwujęzyczności każdy z języków obsługuje konkretne sfery w codziennym życiu człowieka. Zmiana sytuacji zmusza osobę do zmiany kodu językowego.
Zdaniem Anny Wierzbickiej „żyć na co dzień w dwóch różnych językach to znaczy
żyć w dwóch różnych przestrzeniach socjosemantycznych. Przechodzenie z jednego
W ankiecie umożliwiłam uczniom wpisanie dodatkowych sytuacji, w których następuje komunikacja w języku polskim.
4
Wszystkie wypowiedzi uczniów przytaczam w oryginalnej formie graficznej.
5
Chodzi o polskie centra kulturalno-oświatowe, które funkcjonują w tych miejscowościach.
3
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języka w drugi i na odwrót jest podobne do podróżowania między dwoma różnymi
światami” (Wierzbicka 1990: 103). Jeżeli chodzi o uczniów pochodzenia polskiego,
to zdarza im się przestawiać z języka polskiego na ukraiński i na odwrót. Spośród sytuacji, w których najczęściej następuje zmiana języka polskiego na ukraiński, można
wymienić: przyjście do szkoły ukraińskiej, kontaktowanie się z osobą, która nie zna
języka polskiego, z przyjaciółmi, kiedy się nie wie, jakiego słowa powinno się użyć,
wyjście z kościoła, polskiej szkoły, rozmowa w sklepie. Na przykład: kiedy nie mogę
się wypowiedzieć; na pszerwach w szkole polskiej; kiedy jestem w towarzystwie polaków i ukraińców; na ulicy; kiedy wszyscy mówią po polsku i ktoś czegoś nie rozumie;
w bytowych sytuacjach; w rozmowie z mamą, potem z tatą; pod czas tłumaczenia;
kiedy uczę się gramatyki.
Sytuacje, które wymagają przełączenia kodu językowego z ukraińskiego na polski, następują przede wszystkim w momencie przyjścia do polskiej szkoły, kościoła,
na zajęciach z języka polskiego, podczas rozmowy z nauczycielami języka polskiego
oraz osobami polskiej narodowości, w tym także podczas pobytu w Polsce, a także
z babcią i/lub dziadkiem. Poniższe sytuacje przełączenia kodu językowego dopełniają
przedstawione wyżej sfery wykorzystywania języka polskiego w codziennej komunikacji i pozwalają na zarysowanie pełnego obrazu jego funkcjonowania jako narzędzia
komunikacji u dzieci pochodzenia polskiego w warunkach dwujęzyczności. Tak więc
badani wymieniają następujące okoliczności, w których zachodzi zmiana języka ukraińskiego na polski: kiedy Polacy przyjerzdrzają do mojego miasta; kiedy przychodzę
ze szkoły; kiedy nauczycielka wymaga; na konkursach z języka polskiego; z siostrami
zakonnymi; kiedy czuje sytuacji w jakich muszę rozmawiać po polsku; z tatą, a potem
z mamą; jak chcę dołożyć komuś; frazeologizmy; sleng polski.
Bardzo ważny jest czynnik motywacyjny, którym kierują się uczniowie, decydując się na rozpoczęcie nauki w polskich szkołach sobotnio-niedzielnych. Materiał
otrzymany metodą ankietową świadczy o tym, że jedna trzecia badanych wyraża chęć
uczenia się języka polskiego, jak np.: bo chciałem uczyć się polskiego języka, chce
wyuczyć język polski. Niektórzy z nich (15%) argumentują swoją decyzję tym, że
mają pochodzenie polskie i narodowością swoich przodków: ażeby dobrze nauczyć
sie języka Polskiego: poznać kulturę swoich przodków; bo moja babcia jest polką
i ja też chce mówić po polsku; żeby poznać język swoich przodków i kulturę; czuję się
polakiem; chcę się kształtować, uczyć się; bo chodze do kościoła i moja babcia jest
polka; bo mam pochodzenie poskie...; bo jestem Polką; z pochodzenia jestem na pół
polką. Część uczniów (9%) kieruje się chęcią rozwijania poszczególnych sprawności
językowych, takich jak czytanie, mówienie, pisanie: żeby nauczyć się czytać i pisać
i tp; ja zostałem w Polskiej szkole żeby rozwijać swoją wymowę; żeby nauczyć się
rozmawiać i pisać w języku polskim; żeby umieć rozmawiać po Polsku. 8% uczniów
uczęszcza do polskiej szkoły, gdyż ma zamiar kontynuować naukę na wyższych uczelniach w Polsce, np.: zostałam się uczenicą polskiej Sobotniej szkoły bo chciala bym
mieszkać i uczyć się w Polsce; po polsku mówili moje przodkowie, chce studiować
w Polsce. Tylu samo uczniów ma na celu doskonalenie znajomości języka polskiego,
o czym świadczą następujące wypowiedzi: chciałam udoskonalić swoje posługiwanie
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się językiem polskim; dla doskonałego znania języka polskiego...; dla dobrego opanowania języka polskiego; dlatego że chcę wiencej znać Polski język; dla tego żeby znać
język Polski doskonale. Decyzję o podjęciu nauki w polskiej szkole 7% uczniów motywuje chęcią pogłębiania wiedzy w zakresie historii, geografii, kultury polskiej: chzę
poznać historię Polską i jej kulture; żeby poznać polską historije, geografije, kulture
no i oczywiście mowe lepiej; nauczyć się języka polskiego, historii i kultury Polski; ba
chciałem rozwijać wiedzę o narodzie polskim; żeby uczyć się historii Polski, uzupełnić
swoją wiedzę o Polsce, jej kulturze. 9% ankietowanych kieruje się sympatią do Polski
i języka polskiego, wyrażając to w następujący sposób: bo podoba mi się język Polski;
bo mi się bardzo podoba ten język; dlatego że lubi polski język i literaturu; dlatego
że ja lubi polski język; temu że lubie Polską i ich język; bardzo lubje Polski kraj; bo
lubię rozmawiać po polsku i pisać, czytać; bo jenzyk polski jest bardzo piękny i latwy
do uczenia. Znajduję w ankietach także wypowiedzi ujawniające rozmaite czynniki
sprowadzające badanych uczniów do polskich szkół, jak np.: żeby być doświadczoną;
mnie tutaj zaprowadził tato aby ja wjęcej wiedziałam język polski. Po jednej lekcji mi
się bardzo spodobało; rzeby dobrze wyuczyć język polski i wolne rozmawiać z polakami; rzeby otrzymać kartę Polaka; dlatego że polska sobotnia szkoła jest podstawową
czynnością w kształceniu języka; dlatego że uważam ją swoją ojczystą mową; mama
i babcia kazali że trzeba, to jest moim obowiązkiem; bo chcę wyuczyć język obcy; aby
było łatwiej za granicą; bo mnie rodzice oddali do sobotniej szkoły; żeby nie zapominać język polski.
Z analizy tych wypowiedzi wynika, że jedna trzecia badanych postanowiła uczęszczać do polskiej szkoły ze względu na to, że chce nauczyć się języka polskiego. Na
zawarte w ankiecie pytanie, w jakim celu postanowiłeś nauczyć się języka polskiego
(lub doskonalić swój język polski), połowa respondentów (52%) opowiedziała się za
wyjazdem do Polski, mając na celu przede wszystkim podjęcie studiów lub zamieszkanie i zdobycie pracy w tym kraju, jak np.: chcę studiowac w Polsce; mam zamiar
związać swoją przyszłość z tym językiem. Bardzo chciałabym studiować się w Polsce;
marzę o studiach w Polsce. Nieliczni uczniowie (8%) chcą doskonalić swój język polski lub odwołują się do swych korzeni polskich, przynależności do narodu polskiego
czy pragną zachować język przodków (7%): dla tego że jestem poliakiem; czuje się
Polakiem; jest to język mojej babci i prababci; mam pochodzenie polskie więc musze dobrze rozmawiać; mam pochodzenie polskie i trzeba ten jenzyk podtrzymywać;
...żeby nie zawstydzić swój ród; żeby poznać mowę ojczystą; podziwiam jenzyk polski,
jest wspaniały i jest moim drugim jenzykiem ojczystym; to jest język moich pszodków, moich dziadków. Oni pszekazali go mnie i tszeba go pszekazać dzieciam; trzeba
zachować jenzyk przodków i przekazać swoim dzieciam. Oprócz tego ankietowani
wyrażają chęć posługiwania się językiem polskim w celu komunikowania się: żeby
swobodnie rozmawiać z polakami i lubie ten język; żeby posługiwać się językiem polskim kiedy przyjeżdżam do Polski; żeby władać doskonale językiem moich przodków
i dla porozumienia się z sąsiednim państwem; żeby dobrze rozmawiać w kościele,
w Polsce podczas wakacji; żeby sie nie zawstydić w Polsce; żeby rozmawiac z innymi
polakami i żeby można było się z nimi porozumiec; dla prawidłowego używania języka
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polskiego w rozmowie i na piśmie; ja bardzo chcem doskonało umieć mowić po polsku, pisać, czytać i rozumieć ten język. Są też tacy, którzy uświadamiają sobie różnice
między polszczyzną używaną na Ukrainie a językiem polskim, którym posługują się
rodzimi użytkownicy tego języka w Polsce, i przyjmują język tych ostatnich za wzorzec godny naśladowania, o czym świadczą następujące odpowiedzi: babcia mowi po
polsku i trochu dodaje ukrainskie słowa, a ja chce rozmawiać jak polacy prawdziwi;
bo jednak polacy nie rozmawiają tutaj tak jak polacy w Polsce i dlatego trzeba się
douczać w szkole lub żeby mówic jak wszystkie Polacy. Pojedyncze osoby uczą się
języka polskiego „dla siebie” albo dlatego, że „im się to podoba”.
Z powyższego wynika, że liczni uczniowie doskonalą (lub opanowują) polszczyznę ze względu na możliwość wyjazdu do państwa polskiego. Mając na celu zbadanie
chęci respondentów do ewentualnej migracji wraz z argumentami przemawiającymi
za wyjazdem lub przeciwko niemu, umieściłam w ankiecie pytanie dotyczące wyjazdu do Polski z prośbą o uzasadnienie odpowiedzi. Na podstawie odpowiedzi uczniów
można stwierdzić, że zdecydowana większość, a mianowicie 71%, chce wyjechać do
Polski. Jeżeli chodzi o cel wyjazdu, to najczęściej pojawiają się odpowiedzi wyrażające chęć podjęcia studiów, nieco rzadziej uczniowie piszą o swojej sympatii do tego
państwa oraz jego obywateli (np.: dlatego że w Polsce mi się bardzo podoba; bardzo
chciałabym. Lubię piękne polskie miasta, polski język i miłych polskich ludzi; dlatego,
że lubię Polskę; ja raz była w Polsce i mi bardzo się spodobało. Tam cudowny kraj
i ludzi). Pojawiły się też wypowiedzi świadczące o postrzeganiu Polski jako „prawdziwego europejskiego państwa”, jak np.: to bardzo rozwiniente państwo, wysoka cywilizacja; Polska jest państwem europejskim i tam jest prawdziwa Europa; chcę żyć
w wolnym kraju i w wolnej Europie; Polska jest członkiem Unii Europejskiej. 25%
ankietowanych jest przeciwko wyjazdowi z kraju, w którym się urodzili i mieszkają.
Motywują swoją decyzję tym, że tutaj są ich rodziny, bliscy oraz przyjaciele, jak również tym, że tutaj się urodzili i w tym państwie chcą mieszkać.
Otrzymane informacje pozwalają zarysować obecną sytuację socjolingwistyczną
dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w trzech obwodach Ukrainy Zachodniej.
Jak widać, polszczyzna w życiu młodych jej użytkowników ma bardzo ograniczony zasięg występowania. W tym miejscu należy podkreślić bardzo istotną rolę, jaką
odgrywają w szerzeniu języka polskiego i kultury polskie placówki oświatowe na
Ukrainie oraz Kościół. I co jest niezwykle ważne, to użycie polszczyzny w kontaktach domowych (chociaż tutaj można przypuszczać, że język polski nie jest jedynym
językiem komunikacji w rodzinie, młode pokolenie częściej używa tego języka, rozmawiając ze swoimi dziadkami). Ze sferami użycia poszczególnych języków wiąże
się przede wszystkim potrzeba przełączenia kodu językowego w zależności od okoliczności, w których przebiega komunikacja. Ważne jest też to, że chęć doskonalenia
(czy też opanowania) języka polskiego, poznania kultury, tradycji, historii Polski oraz
uświadomienie swoich polskich korzeni sprowadzają ankietowanych do polskich
szkół. Natomiast jeśli chodzi o cele opanowania polszczyzny, to wyraźnie zarysowuje
się tutaj czynnik potencjalnej migracji.
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Polityka językowa Měrćina Nowaka-Njechorńskiego
Abstract (Měrćin Nowak-Njechorński’s Language Policy). Měrćin Nowak was born in
Njechorń and grew up in a German family. At the age of 24 he decided to consider himself
a Sorbian. Due to his persistence, he gained a very good command of the Upper Sorbian
language and even enriched it later in his works. Nowak wrote to many magazines: “Serbske Nowiny”, “Serbski Student” or “Sokołske Listy” to name just a few. In his writings in
the “Sokołske Listy” magazine this Sorbian activist tackled a variety of issues mainly of
a social, political and national nature. He is an author of toponymic dictionary of Lusatia.
Nowak in his language policy opted for a need to look for one’s own individualism. He
promoted the ideas of future of languages which resulted in a process that continued the
national language revival. Nowak rejected foreign influences on a culture development.
His activity after World War II supported the process of making a new world and creating
a new perspective on a language policy. In theory the years 1945–1990 were the time of
freedom whereas in fact it was a period of a very fast Germanisation. Over a dozen years
or so the number of Sorbian language users dropped by more than a half.
Abstrakt. Měrćin Nowak urodził się w wiosce Njechorń, dorastając w niemieckiej rodzinie. W wieku 24 lat zaczął określać siebie jako Łużyczanina. Dzięki swojej wytrwałości opanował on w stopniu bardzo dobrym język górnołużycki, przyczyniając się nawet
w okresie późniejszym do jego wzbogacenia. Nowak pisał do wielu czasopism, takich
jak: „Serbske Nowiny”, „Serbski Student” czy „Sokołske Listy”. W swoich artykułach
w „Sokołskich Listach” ten łużycki działacz poruszał kwestie społeczne, polityczne i narodowe. Jest autorem słownika toponimów języka łużyckiego. Nowak w swoich założeniach
dotyczących polityki językowej opowiadał się za potrzebą poszukiwania własnych rozwiązań. Promował idee przyszłości języków, czego rezultatem była kontynuacja procesu
odrodzenia języka narodowego. Tym samym odrzucał obce wpływy na rozwój kultury.
Działalność Nowaka po II wojnie światowej wspierała proces tworzenia nowego świata
i nowego spojrzenia na politykę językową. Teoretycznie lata 1945–1990 były okresem
wolności. W rzeczywistości jednak był to czas szybko postępującej germanizacji. W ciągu
kilkunastu lat liczba użytkowników języka łużyckiego zmalała o połowę.
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1. Wstęp
Naród, którego język będzie przedmiotem rozważań, opisywany jest zazwyczaj
pod nazwą Serbołużyczanie. Członkowie tego narodu sami siebie nazywają Serbami,
natomiast w Polsce często określani są jako Łużyczanie (Cygański 1995). Jest to najmniejszy naród słowiański, a języki: górno i dolnołużycki należą do grupy zachodniosłowiańskiej. W zależności od przyjętej klasyfikacji są one językami zagrożonymi wymarciem lub wymierającymi. Użytkownicy tych języków zamieszkują tereny
Brandenburgii i Saksonii. Są potomkami Słowian połabskich, obywatelami autochtonicznymi osiadłymi na tych terenach niewątpliwie wcześniej niż Niemcy.
Języki literackie Serbów łużyckich powstały w okresie reformacji i przez długie
lata większość ich użytkowników nie miała edukacji językowej innej niż domowa.
Język nie miał silnej normy i używano wielu wariantów dialektalnych. W XX w.,
a zwłaszcza w jego drugiej połowie zaszły w tym zakresie ogromne zmiany. Powszechne nauczanie języka w szkołach i organizacjach narodowych dało możność
planowania jego rozwoju. Tym samym zaistniała możliwość stworzenia ogólnonarodowej polityki językowej.
Osobowości mające ambicję współtworzenia języka i kultury swojego narodu –
świadomie lub w sposób nie w pełni zamierzony – prowadziły politykę językową
zmierzającą do nadania językowi nowego oblicza. Specyfika języków łużyckich sprawiała, że wyzwaniem w tej polityce była kwestia nieznana w wypadku większości
innych języków. Problemem było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Jakie działania
należy podjąć, aby języki łużyckie nie zaginęły? Kwestia polityki językowej była
zatem przede wszystkim kwestią zapewnienia językowi egzystencji. Dopiero zaspokajając byt języka, analizowano dalsze aspekty polityki językowej, skierowane na
tworzenie, kształtowanie i rozwój. Odnosi się to zarówno do języka górnołużyckiego,
jak i do dolnołużyckiego, choć ten drugi w wieku XX i współcześnie jest bardziej
zagrożony wymarciem.
Jednocześnie nie można zapominać, że w poprzednim stuleciu język ojczysty
był dla Serbów jednym z najważniejszych wyznaczników przynależności do narodu,
w myśl sformułowanej w okresie czeskiego odrodzenia narodowego idei: „V jazyce
naše narodnost”1. Wymarcie lub ograniczenie funkcyjności języka byłoby zagrożeniem dla narodu, dlatego tak istotna była rola twórcy polityki językowej na słowiańskich Łużycach.
Měrćin Nowak-Njechorński nie był jedynym, który w XX w. kształtował politykę
językową. Poświęcam mu niniejszy referat, ponieważ wpływał on na stan języka teoretycznie i praktycznie zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie, zatem
przez bardzo długi czas. W rozwoju i historii języków łużyckich wiek XX nie stanowi
jednolitego okresu. Z punktu widzenia zmian i dynamiki rozwoju języka podzielić go
1

Tłumaczenie autora: „W języku tkwi nasza narodowość”.
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można na 4 okresy. Okres pierwszy to lata 1900–1918, kolejny okres stanowi dwudziestolecie międzywojenne, dalszym są lata powojennego systemu socjalistycznego
1946–1989, a ostatnim okresem, który można wydzielić, są lata 1990–2000.

2. Zatrzymajmy się nad prezentacją życia i twórczości Měrćina Nowaka
Měrćin Nowak-Njechorński urodził się 13 czerwca 1900 r. w wiosce Njechorń
na Górnych Łużycach jako Martin Sodan. Wyrastał w nieakceptowanej przez społeczność lokalną, ze względów religijnych, rodzinie niemieckojęzycznej. Jego matka
była Serbką, ale ojciec, człowiek o silnym autorytecie, wpoił chłopcu poczucie, że
Słowianie są gorsi od Niemców i nie mają wysokiej kultury.
Měrćin od najmłodszych lat interesował się rysunkiem. Krótko i z niepowodzeniem studiował malarstwo i grafikę w Lipsku oraz Dreźnie, gdzie odkrył, że jako niemiecki artysta nie ma szansy na sukces. Jego twórczość była bowiem bliska stylowi
romantycznemu lub sztuce naiwnej, a malarstwo niemieckie hołdowało ówcześnie
modernie. Poznawszy elity serbskiego narodu, za ich namową i pomocą studiował
w Pradze i Warszawie. Osiągał tam dobre wyniki, co jeszcze bardziej pogłębiało jego
metamorfozę z propagatora idei wszechniemieckiej w aktywnego działacza serbołużyckiego. W czasie swoich studiów w krajach słowiańskich zaczął używać nazwiska
Měrćin Nowak z dopiskiem Njechorński.
Měrćin Nowak był poliglotą i samoukiem. Kiedy przyjął słowiańską narodowość
i nauczył się poprawnie pisać po łużycku, zaczął publikować w czasopismach i od
roku 1923 do lat 80. XX w. był jednym z czołowych dziennikarzy. Działalność żurnalistyczną przerwał jedynie podczas II wojny światowej. Nawet po dojściu Hitlera
do władzy, w czasie prześladowań mniejszości narodowych i zakazu publikacji czasopism serbołużyckich, Nowak nie zaprzestał publikowania w periodykach. Pisał pod
pseudonimem lub we współpracy z organizacją polonijną o nazwie Związek Polaków
w Niemczech.
Po II wojnie światowej był znanym rysownikiem, malarzem i czołowym działaczem narodowym. Zmarł w wieku 90 lat w swoim domu rodzinnym, w którym znajduje się muzeum poświęcone jego twórczości oraz miejscowemu regionowi Łużyc.
Na początku XX w. okolicę zamieszkiwało 90% Serbów, a on uważał się za Niemca,
jest zatem ogromnym paradoksem, że okolic Njechornia nie udało się obronić przed
germanizacją, a grób Nowaka jest jednym z niewielu grobów na lokalnym cmentarzu,
który posiada serbskie napisy. Dobrze to ilustruje procesy germanizacyjne w wieku
XX na Łużycach.

3. Łużyce w XX w. – sytuacja językowa i demograficzna
Na początku XX w. istniały dwa warianty literackiego języka górnołużyckiego.
Oficjalny język, stworzony w II połowie XIX w. przez Jana Arnošra Smolerja i Mi-
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chała Hórnika, wykorzystywany był w „Serbskich Nowinach” (głównym dzienniku
Serbów) oraz przez najbardziej znanych poetów, np. przez Jakuba Barta-Ćišinskeho
i Mikławša Andrickiego. Norma tego języka była efektem kompromisu stworzonego na podstawie dialektów ewangelickich i rzymskokatolickich. Zasady przez nią
uznane nie były powszechnie używane. Ewangeliccy duchowni preferowali bardziej
purystyczny wariant języka, zwany „cirkwinska hornoserbština”, stosowany głównie
w czasie nabożeństw. Natomiast język faktycznie funkcjonujący w życiu codziennym
był pełen germanizmów i form dialektalnych.
Dla kultury Serbów łużyckich okres międzywojenny był przełomowy (Scholze
1998: 11 n.). Republika Weimarska w artykule 113 swojej konstytucji gwarantowała wolność rozwoju kulturalnego dla mniejszości narodowych, w tym także dla Serbów. Jednak większość wskazanych w tej konstytucji praw gwarantowana była niedostatecznie,
a często nie istniała w praktyce. Nie przestrzegano np. możliwości występowania przed
sądem w języku serbołużyckim, także nauka tego języka w szkole była stanowczo zaniedbywana. Wiele zależało od lokalnych nauczycieli, a w języku słowiańskiej mniejszości
prowadzono jedynie katechezę. Czasem uczono czytać, ale jedynie Pismo Święte.
W okresie międzywojennym Nowak postulował odejście od skostniałego języka wykorzystywanego w kościele, opowiadając się jednoznacznie za intensywnym
rozwojem i modernizacją języka. Miała ona obejmować ujednolicenie pisma, pełne
odejście od zapisu szwabachą i zapisu typu niemieckiego na rzecz pisma wzorowanego na zapisie czeskim.
W latach 20. i 30. XX w. Nowak pomagał nauczycielowi z Radwora, Michałowi
Nawce, stworzyć i wydać czytanki dla dzieci. Wyszły kolejno: Přewodnik po serbšćinje w roku 1920, Pokhěrluški ze serbskeho luda w roku 1923; Na wsy – za wsu,
czytanka z roku 1925; następnie Zmysł našich słowow w roku 1928, Raj rěče w roku
1931 oraz Pokiwy pyskej a pjeru wydane w 1936 r.
Niestety, nauka poprawnego języka nadal pogłębiała różnice pomiędzy językiem
nauczanym a używanym w codziennej komunikacji. Měrćin Nowak był świadom
tego, że jedynie młode pokolenie jest przyszłością narodu i prawidłowe nauczanie
języka stanowi gwarancję jego przetrwania.
Podstawowym narzędziem pomocnym w edukacji dorosłych były, zdaniem Njechorńskiego, czasopisma (Völkel 1983). Gazety były w okresie międzywojennym
najważniejszym środkiem przekazywania informacji, tworzącym opinię społeczną i pobudzającym do patriotyzmu. W tym czasie wydawano w językach łużyckich
najwięcej czasopism w historii. Publikowano taką rozmaitość gazet, że jednocześnie
wychodziło ponad 10 tytułów – jak na warunki mniejszości narodowej bardzo dużo.
Mało kto mógł sobie pozwolić na systematyczne kupowanie książek, ale gazety codzienne, takie jak „Serbske Nowiny” lub „Serbski dźenik” w Běłej Wodźe, abonowała
systematycznie większość osób umiejących czytać w języku łużyckim. Czasopisma
stały się głosem narodu i kto chciał wesprzeć swój serbski naród, współpracował
z gazetami. Wymieniam nazwiska tych najbardziej zasłużonych: Jan Bart, Jan Skala,
Jakub Lorence-Zalěski, Mina Witkojc, Romuald Domaška, Józef Nowak, Jurij Wjela,
Marja Kubašec i Měrćin Nowak-Njechorński. Sławny dziennikarz okresu międzywo-
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jennego Jan Skala pisał: „Nowiny su wšědny khlěb kóždeho naroda, su pak tež bróń
k  wubojowanju a škit k  zakitowanju wšěch prawow”2 (Skala 1922: 11). Za „złoty
okres żurnalistyki łużyckoserbskiej” możemy uznać głównie lata 1920–1933.
Lata międzywojenne nie były jednak czasem pełnej swobody druku. Ponieważ
istniała cenzura, Nowak nie mógł wprost wyrażać swoich poglądów i wykorzystywał
do tego celu satyrę oraz bajkę. Za przykład może posłużyć tekst pt. „Knot a sokoł”3
wskazujący problemy nauczania dzieci Serbskich przez niemieckich nauczycieli.
Knot to kret, który miał uczyć latać dzieci sokoła, czyli Serbów. Oczywisty był absurd takiego nauczania.
Sposobem na reedukację i odnowienie języka, zdaniem Nowaka, było oczyszczenie go z obcych wpływów – niemieckich i słowiańskich. Problemem było jednak
to, że żywy język był tak silnie zgermanizowany, iż tym, co pozostało z dawnych
pokładów języka, były tylko przysłowia i porzekadła. Właśnie na ich bazie planował
Nowak odnowienie języka, a pomocne w tym miało być także wspólne śpiewanie,
scalające wspólnotę i wspierające język.
Polityka językowa Měrćina Nowaka opierała się na wzbogacaniu języka o neologizmy z jednoczesnym przywracaniem do życia słów dawnych, wypartych przez
germanizmy. Szczególną rolę odegrał, tworząc słownictwo dla potrzeb organizacji
Sokół. Wymyślił i na trwałe wprowadził nazwy przyrządów przeznaczonych do ćwiczeń i nazwy samych ćwiczeń gimnastycznych. Propagował użycie czysto serbskich
leksemów, tworzonych według zasad panujących w systemie języka łużyckiego. Jedynym wyjątkiem były charakterystyczne dla Nowaka połączenia rzeczownik – przymiotnik, rzeczownik – rzeczownik, wzajemnie się opisujące – „bur burowski”.
Rolę nauczycielek języka przyznawał Nowak kobietom, uważając je za nosicielki
języka. Kobiecie wyznaczał wyższą rolę w wychowaniu językowym niż mężczyźnie. Jego zdaniem ojciec mógł przekazać ideę narodową, filozofię i sposób myślenia,
ale matka lub niańka uczyła miłości do języka. W warunkach zagrożenia egzystencji
języka niebezpiecznym zjawiskiem, występującym na początku XX w., było wychowywanie elit narodu serbo-łużyckiego przez Niemki. Patrioci łużyccy wybierali za
żony kobiety oczytane, będące na odpowiednim poziomie intelektualnym. Były to
zazwyczaj Niemki poznane w czasie studiów lub pobytów w ośrodkach miejskich.
Serbki nie kształciły się i dlatego nie były atrakcyjne jako partnerki życiowe. Nowak
był nie tylko zagorzałym stronnikiem kształcenia się Serbek, ale także zwolennikiem
feminizacji uniwersytetów.
Pisał o tym obszernie w czasopismach „Sokołske Listy” i „Serbski Student”. Najważniejszym artykułem o tej tematyce, jest tekst Samson a Dalila4, w którym, jak
nietrudno się domyślić, stworzył paralelę Samsona jako Serba i zdradliwej obezwładniającej go Dalili – Niemki.
„Gazety są chlebem powszednim każdego narodu, są także bronią w walce i tarczą do obrony
wszystkich praw”.
3
Njechorński Nowak Měrćin, 1929, Knot a Sokoł, „Sokołske Listy”, 8, 127.
4
Njechorński Nowak Měrćin, 1930, Samson i Dalila, „Sokołske Listy”, 3/4, 41.
2
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4. Polityka językowa po II wojnie światowej
Měrćin Nowak był aktywny w okresie międzywojennym i w okresie socjalizmu.
W czasie II wojny światowej śmierć poniosło wielu serbskich artystów. Rok 1945 razem z wyzwoleniem przyniósł władzę socjalistów. Nowak opowiedział się po stronie
socjalizmu i był jego propagatorem, co bardzo komplikuje dzisiejszą interpretację
jego postawy życiowej. Dla mnie, badaczki jego życia i twórczości, jest całkowicie
oczywiste, że starał się on we wszystkich okolicznościach racjonalnie pomagać swojemu narodowi, choć nie wszystkie jego działania były z perspektywy czasu dla narodu korzystne. Nowaka wyznaczono na redaktora naczelnego „Serbskich Nowin”,
ponieważ drugi kandydat na to stanowisko Jan Skala zamarł w ostatnich dniach wojny. Nowak rozpoczął wydawanie gazety codziennej pod nowym tytułem – „Nowa
Doba”. Stała się ona organem propagandy i szybko straciła prestiż. W związku z tym
Nowak oddał redakcję gazety codziennej i rozpoczął projekt gazety kulturalnej
pt. „Rozhlad”.
Lata 1945–1980 to bardzo trudny okres dla języków serbołużyckich. Paradoksem
jest, że właśnie wtedy powstała sieć szkół nauczających w językach narodowych na
wszystkich poziomach. Tym samym zakończył się okres walki o prawo do używania
języka w życiu publicznym, zaistniała pełna dwujęzyczność i liczba osób mówiących
na co dzień wyłącznie po łużycku malała. Zalegalizowano i wspierano finansowo
działalność organizacji narodowych. Wielu Serbów otrzymało zatrudnienie i godne
wynagrodzenie tylko dzięki znajomości języków łużyckich. W ciągu jednego pokolenia powstał zawód Łużyczanin. Do pracy w organizacjach narodowych dopuszczano jedynie członków pewnych rodzin, zazwyczaj osoby starsze, przez co praca
w organizacjach łużyckich stała się sposobem na dożycie do emerytury. Młodzież,
pozbawiona nowoczesnych mediów w językach narodowych, szybko się germanizowała, a następnie brak pracy na Łużycach skazywał ją na emigrację zarobkową.
Walka o przetrwanie języków łużyckich nabrała nowego oblicza – germanizacja już
nie była narzucana, ale dobrowolna. Liczba osób mówiących na co dzień wyłącznie
po łużycku szybko zmalała o połowę.
Język dolnołużycki ulegał zanikowi jeszcze szybciej, ponieważ rozbijano dawne struktury osadnicze. Na tym terytorium znajdują się pokłady węgla brunatnego.
W jednej z popularnych łużyckich piosenek ludowych śpiewa się, że: „Bóg stworzył
Łużyce, a diabeł zakopał pod nimi węgiel”. Te słowa najlepiej opisują, co oznacza
węgiel dla istnienia dolnych Łużyc. Oznacza on bowiem niebyt. Wydobycie węgla
związane jest z przenoszeniem ludności do innych rejonów Niemiec, gdzie Serbowie
szybciej się germanizują.
Po II wojnie światowej rozpoczęła się oficjalna dyskusja nad kształtem języków
serbołużyckich. Pojawiło się pytanie, czy nie połączyć obu języków, co w praktyce
oznaczałoby likwidację języka dolnołużyckiego i wprowadzenia do górnołużyckiego
elementów przybliżających północny wariant języka do południowego. Jednocześnie
należy nadmienić, że różnice systemowe pomiędzy oboma językami łużyckimi były
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dość znaczne. Możliwe było także przybliżanie języka dolnołużyckiego do górnołużyckiego, tak aby z czasem się zlały w jeden. Oczywisty był jednak prymat języka
górnołużyckiego.
Nowak otwarcie i bardzo stanowczo wystąpił przeciw temu projektowi, ponieważ
doprowadziłby on do zaniku jednego języka i związanego z tym bogactwa. Jednocześnie trwał przy tym, aby języki te miały te same prawa. Aby pomóc w nauce języka
dolnołużyckiego napisał podręcznik pt.: Wuknimy dolnoserbski. Krótki kurs delnjoserbšćiny za hornjołužiskich Serbow, który został wydany w roku 1952.
Měrćin Nowak był także przeciwny zbliżaniu języków łużyckich do innych słowiańskich, a przede wszystkim sprzeciwiał się częstym zmianom ortografii i zasad
gramatyki. Uważał, że przybliżenie się języków łużyckich do rodziny języków zachodniosłowiańskich nie pomoże językowi, a jedynie podburzy jego fundamenty.
W ramach zmian językowych proponowano bowiem zmianę słów wutroba na podobne do serce, srdece, lub dźowka na zbliżone do córka, dcera, a także zamianę
słowa zbožo na przypominające słowa szczęście lub štěsti. Miało to na celu ułatwienie
nauki i porozumiewania się z użytkownikami pokrewnych języków. Nie krytykowano
jednak faktycznego problemu powstającego w komunikacji, a mianowicie zmieniających się samoczynnie zasad fonetyki języka. W XX w. doszło do zjawiska przejęcia
podstaw fonetyki niemieckiej i współcześnie przeciętny Polak lub Czech nie będzie
rozumiał języków łużyckich nie ze względu na ich leksykę, ale fonetykę, np.: hryby
(wymowa: ryby z typowo niemieckim „r”), chleb (wymowa klieb).
Po wojnie Nowak rozpoczął działania mające na celu krzewienie literatury obcej
w tłumaczeniach na języki łużyckie, przez co pragnął uzupełnić powstałe przez stulecia braki w literaturze. Ze względu na brak tłumaczy sam podjął się tego zadania
i został autorem rozlicznych tłumaczeń, przede wszystkim z literatury rosyjskiej.
W realiach powojennych Měrćin Nowak kontynuował politykę językową zapoczątkowaną przez niego przed wojną. Usamodzielniał język, wzbogacał go, propagował tradycyjne toponimy. W 1952 r. wydał słownik toponimów zatytułowany
Zemjepisny słowničk: serbsko-němski a němsko-serbski. Jego książki nasycone są
neologizmami oraz nazewnictwem roślin i zwierząt. Ponieważ są to głównie książki
o tematyce podróżniczej, nie brak w nich słów obcych ilustrujących nowo poznawane rejony. Słownictwo przez niego używane było dla współczesnego mu odbiorcy
języka bardzo skomplikowane. W celu wyjaśnienia znaczenia słów i propagowania
ich autor dodawał do książki słowniczki. Przykładem publikacji ze słownikiem mogą
być Zapiski Bobaka z roku 19525, gdzie wyjaśnienie słów obejmuje strony: 279–291
(13 stron), zatem na każde 23 strony przypada strona wyjaśnień.
Prześledzę teraz przykłady wyjaśnień (wszystkie zawarte na stronie 283 wspomnianej powyżej publikacji). Większość słów Nowak wyjaśnia poprzez język niemiecki, np. kłójba – Turnier, niektóre stara się opisywać w języku łużyckim: myšak
– šery kóń. Opisowy sposób wybiera zawsze, o ile tłumaczy słowa pochodzące z języka dolnołużyckiego: lapa – nahłowne rubješko. Niekiedy autor objaśnia słowa po5
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przez podanie poprawnej nazwy łużyckiej i zgermanizowanej, którą pragnie zastąpić
prawidłową, np.: ćahawka – Ziehharmonika, pozostałe słowa to nazwy fauny i flory,
podaje je po niemiecku i łacinie: Jawor – Ahorn (Acer). W prześledzony powyżej
sposób Nowak uczył swój naród poprawnego słownictwa. Niestety, misja edukacyjna
nie przyniosła zakładanego efektu i najnowsze wydanie zbioru twórczości Nowaka
pt.: Wubrane Spisy z roku 2000 posiada na końcu wielostronne wyjaśnienia i słownik
nazw miejscowych (strony od 139-144 w tomie I6 i strony 282 – 319 w tomie II7). Nie
jest to bynajmniej nawiązanie do tradycji, ale konieczność wynikająca z chęci przekazania czytelnikowi zrozumiałego tekstu.
Lata 80. ubiegłego wieku przyniosły ze sobą programy rewitalizacji języka. Nowym problemem okazało się niezrozumienie międzypokoleniowe. Język nauczany
w szkołach stał się odległy od języka tradycyjnego, a wynikiem tego jest brak zrozumienia dziadków przez wnuczków.
Do późnych lat 80. Měrćin Nowak pracował jako redaktor i współtwórca czasopisma dla dzieci „Płomje”. Dzięki swojej twórczości uzyskał przydomek Wuj Měrćin.
Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy nadanie mu tego przydomku było elementem
polityki odgórnej, czy faktycznym przejawem sympatii najmłodszych. Faktem jest,
że dzieci przychodziły do jego atelier bardzo często, a wizyty te stały się punktem
programu edukacyjnego szkół nauczających po łużycku.
Podsumowując, należy powiedzieć, że zasady stosowanej przez Měrćina Nowaka polityki językowej wpłynęły znacząco na kształt współczesnego języka górno
i dolnołużyckiego. Szczególne zasługi ma dla utrzymania odrębności obu języków
łużyckich i zachowania powszechnej świadomości istnienia łużyckiej terminologii
toponimów oraz nazewnictwa opisującego świat zwierząt i roślin. Jego działanie udowodniło, że w wypadku języków łużyckich podniesienie prestiżu języka jest kluczem
do przetrwania języka i narodu.
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Rolo de la planlingvo esperanto
en Mez-Orienta Eŭropo
Abstract (Role of the Planned Language Esperanto in Central-Eastern Europe). After
a short review of language usage in EU in different fields of international communication,
the linguistic situation in the Visegrad-countries will be presented. The questions of costs,
efficacy, neutrality and equality in communication will be treated. The avowed goal of
multilingualism will be contrasted with the reality of ever expanding English usage.
The planned language Esperanto – born in Eastern Europe – offers an alternate tool for
egalitarian and cost-effective communication at different levels. Its role in the CentralEastern European region will be analyzed in teaching, in examination system of the Common European Framework of Reference for Languages and in practical relations between
citizens and organizations (such as partner cities). Some Esperanto-related initiatives are
manifested in the intercultural communication between people of all ages from grade
school pupils to senior citizens. The efforts of Esperanto organizations in European policy
(e.g. defense of linguistic human rights for individuals and minorities) also will be reported.
Abstrakt (Rola planowego języka esperanto w Europie Środkowo-Wschodniej). Po
krótkim przeglądzie używania języków w UE w różnych dziedzinach komunikacji międzynarodowej scharakteryzowana zostanie sytuacja językowa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Omówione będą kwestie: kosztów, skuteczności, neutralności i równości w procesie komunikacji. Deklarowany cel wielojęzyczności skonfrontowany zostanie z faktem
coraz powszechniejszego używania języka angielskiego.
Planowy język esperanto powstał w Europie Wschodniej i stanowi alternatywne narzędzie komunikacji, dające równe szanse nauki i efektywne w stosunku do kosztów,
na różnych poziomach. Przedstawiona zostanie jego rola w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w nauczaniu, systemie egzaminów w ramach poziomów biegłości językowej oraz w praktycznych kontaktach między obywatelami i organizacjami (np. miasta
partnerskie). Narodziły się inicjatywy zastosowania esperanta w komunikacji międzykulturowej pomiędzy ludźmi w różnym wieku – od uczniów szkół podstawowych do
studentów uniwersytetu trzeciego wieku. Artykuł zawiera również informację o wkładzie
esperanckich organizacji do polityki europejskiej (np. ochrona językowych praw człowieka jednostek i mniejszości).
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1. Enkonduko: lingva komunikado en Eŭropo
Komunikado en la Eŭropa Unio en ĉiuj niveloj kaj inter iuj ajn civitanoj estas
komplika tasko, ja EU konsistas el 27 landoj kun 23 oficialaj lingvoj (ne konsiderante
la minoritatajn lingvojn). La 4 Viŝegradaj landoj envolvas nur 4 lingvojn, inter kiuj
estas 3 proksimaj slavaj lingvoj (pola, ĉeĥa, slovaka) kaj la hungara. Ĉu la komunika
praktiko sekvas la eŭropuniajn solvojn aŭ ebligas lokajn solvojn? Unue ni vidu la
situacion en EU!
Baza principo de EU estas la multlingveco kaj multkultureco, kiu baziĝas sur
la egaleco de membroŝtatoj – tio aperas en ĝiaj bazaj dokumentoj kaj ĝia slogano
„unueco en diverseco“. Tiu egaleca solvo havas altajn kostojn, ja la interpretado
kaj tradukado kostas sufiĉe multe. Komputiloj ankoraŭ ne povas aŭtomate solvi la
problemon: anstataŭ plene aŭtomataj traduksistemoj funkcias plej ofte programoj kiuj
helpas al la tradukistoj per terminoj kaj esprimoj. Ekestis granda lingva industrio por
plenumi la taskojn de interpretado, tradukado, krome de la al tio ligiĝanta eldonado
kaj lingvoinstruado. La tradukado, despli la plurobla tradukado (inter malgrandaj
lingvoj ofte ne estas rektaj tradukistoj, nek traduksistemoj), levas ankaŭ la problemon
de efikeco, ĉar ne eblas komplete forigi la eventualajn miskomprenojn. Krome, kelkaj
informoj nur post granda tempodistanco atingas la finuzantojn.
En la realeco la angla pli kaj pli disvastiĝas, kiel la ĉefa lingvo uzata en la
komunikado parola (dum kunvenoj kaj konferencoj) kaj skriba (informoj kaj sciencaj,
teknikaj publikaĵoj) – kiel montras pluraj lingvistoj (ekz. Ammon 2001, Phillipson
2003). Phillipson alvokas al la danĝeroj de „nur-angla Eŭropo“ kaj parolas pri „lingva
imperialismo“ kaze de la angla. Grin (2005) detale analizas la kostojn de diversaj
lingvaj solvoj en EU kaj malkovras la grandan profiton de Granda Britio el la nuna
nejusta situacio: 18 miliardoj da eŭroj jare, kiujn pagas la aliaj membroŝtatoj.

2. Situacioj de internacia komunikado
Traktante komunikadon en EU, ni devas distingi diversajn situaciojn, kiuj povas
konduki al diversaj solvoj – lingva politiko devas havi kontentigajn solvojn por ĉiuj
terenoj.:
–– internaciaj organizaĵoj interne, internaciaj konferencoj,
–– inter civitanoj kaj instancoj de EU,
–– komercaj partneroj kaj
–– turistoj, konatoj tra la regiono inter si.
Alia aspekto kiu determinas la kvaliton de la komunikado estas, kiu uzas sian
gepatran lingvon kaj kiu fremdan lingvon, laŭ tio eblas dividi la situaciojn:
• Uzo de la lingvo de unu el la partneroj gvidas al malegaleco, ĉar la denaska
parolanto havas grandan avantaĝon: li aŭ ŝi povas sin bone kaj riĉe esprimi, sen
investi multajn jarojn en lingvolernadon male al tiu, kiu parolas la donitan lingvon

Rolo de la planlingvo esperanto en Mez-Orienta Eŭropo

147

kiel fremdan. La fremdlingvulo devas adaptiĝi ankaŭ kulture al la alia. Pro la limigita
elvokivo ĉe la ne-denaskulo povas ekesti miskomprenoj – ofte eĉ ignorataj.
• Ĉiuj parolas sian gepatran lingvon kaj okazas interpretado → homa interpretado
aŭ tradukado multe kostas, por privataj personoj kutime ne atingeblas. Informperdo
povas okazi.
• Ĉiuj parolas sian gepatran lingvon sen interpretado. Tio eblas ĉe proksimaj
lingvoj (kiel slovako kun ĉeĥo kaj polo sufiĉe bone interkompreniĝas), nur tiam, kiam
ne necesas tute preciza interkompreno.
• Komuna lingvo aŭ lingva-frankao, kiu ne estas gepatra lingvo de iu el la
partneroj. Tio certigas pli egalan solvon por la partneroj. Estas pluraj proponoj: etna
lingvo kiel la angla, latina aŭ planita lingvo kiel esperanto.
La neceso por komuna efika lingvo estas evidenta pro la procezo de tutteriĝo kaj
moviĝemo de grandaj amasoj. Diversajn modelojn de lingva komunikado vd. en Blanke
2001. Fiedler (2010) detale analizas la kondiĉojn de justa lingva komunikado. La
psikologo Piron (1994) mencias Babelan kaoson kaj neŭrozon en la nuna komunikado
kaj pledas por esperanto, kiu certigas egalrajtan kaj efikan komunikakadon inter la
partneroj, bezonanta malgrandan investon kaj evoluiganta la kreivon de la homoj. En
la sekvaj ĉapitroj mi okupiĝos pri la rolo de esperanto en Mez-Orienta Eŭropo, ĉar ĝi
havas fortajn radikojn en tiu regiono.

3. Esperanto en Mez-Orienta Eùropo
Esperanto estas internacia lingvo, kiun sia kreanto, iniciatinto, Ludoviko Lazaro
Zamenhof destinis por komunikado de diverslingvanoj en la mondo, sed ĝi naskiĝis
en Orienta Eŭropo en 1887, ja Zamenhof mem naskiĝis en Bjalistoko (nuntempa Pollando), kie li spertis komunikadajn problemojn kaj konfliktojn de sia epoko inter la
tie loĝantaj diverskulturaj kaj diversnaciaj homoj (rusoj, poloj, litovoj, judoj ktp.). Li
esperis, ke la komuna lingvo solvos la problemojn. Pro tio Lindstedt (2009) konsideras esperanton kiel eblan kontaktlingvon en la fino de 19-a jarcento.
La unuaj parolantoj devenis el Pollando, la unua interparolo okazis inter Zamenhof kaj Antoni Grabowski. Li kaj Kazimierz Bein (konata kiel Kabe) multe kontribuis
per siaj tradukoj de klasikaj polaj verkoj (kiel Sinjoro Tadeo de Mickiewicz, La Faraono de Prus) al la evoluo de la literatura lingvo en esperanto.
Inter la du mondmilitoj la hungaroj estis tre aktivaj. La revuo Literatura Mondo
estis altkvalita revuo, kiu per siaj literaturaj publikaĵoj evoluigis la lingvon. Ĝia rolo
estas komparebla al la tiutempa signifa hungara literatura revuo Nyugat ’Okcidento’ (pri certaj rilatoj de ĝiaj kontribuantoj kun esperanto legeblas pole en la artikolo
de Rátkai en Porównania 2011). La Budapeŝta Skolo kaj la ora duopo de Kolomano Kalocsay kaj Julio Baghy – krom la baza monda karaktero de esperanto – donis
mezeŭropan koloron al la esperanta kulturo.
En la postmilita tempo la esperanto-movado revigliĝis en la socialismaj landoj de
Eŭropo kaj eĉ ricevis certan ŝtatan subtenon (ekz. en GDR kaj Pollando). La Hungara
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Esperanto-Asocio havis sufiĉe grandan oficejon kaj signifan eldonan agadon (aperis
literaturaj kaj sciencpopularigaj verkoj) en la 70-aj kaj 80-aj jaroj. Esperanto estis
uzata por amikaj kontaktoj, vojaĝoj en tiuj ĉi landoj. Ĝi estis speciale populara inter
fervojistoj kaj poŝtistoj, ja ĝi ebligis senperajn kontaktojn dum vojaĝoj en la regiono. La
trajnhoraro kaj la telefonlibro havis ankaŭ esperantajn enkondukojn en Hungario. Laŭ la
studo de Velitchkova (2010) la esperanto-movado estis unu el la gravaj sociaj movadoj
de la antaŭreĝimŝanĝa periodo. Esperanto malfermis fenestron en la fera kurteno.
En la 70-80-aj jaroj intensiĝis la scienca kaj faka agado. En Budapeŝto funkciis
la Scienca Eldona Centro de UEA (1983–86) kaj la Terminologia Centro. Okazis
sciencaj konferencoj en Hungario (Interkomputo 1982, Interkibernetik 1985), en
Pollando (Sciencaj Interlingvistikaj Simpozioj), en Ĉeĥio (KAEST dum multaj jaroj
pri aplikado de esperanto en sciencoj), en Slovakio kaj Orienta Germanio.
En Hungario la instruado de esperanto okazis inter oficialaj kadroj en diversaj
lernejotipoj de elementaj ĝis superaj. La Esperanto-fako de la Eötvös Universitato
(ELTE) en Budapeŝto fondiĝis en 1966 kaj gvidis la gestudentojn, kiuj havis ankaŭ
iun alian ĉeffakon, ĝis la diplomo. Dum kelkaj jaroj funkciis ankaŭ internacia varianto
kiu finiĝis per unika magistra diplomo pri esperantologio. Samtempe daŭris ankaŭ la
scienca esploro de esperanto.
Nuntempe juna generacio de esperantistoj agadas en komputika tereno (kadre de la
firmao E@I) en Slovakio, ili ellaboris la retan instruprogramon Lernu.net (priskribon
vd en JKI 2010), kiu havas multlingvan interfacon por lerni esperanton (ankaŭ polan,
slovakan kaj hungaran). La nombro de registritaj uzantoj ĉi-jare jam superis 100 000
el la tuta mondo. Ekestis multaj retpaĝoj dank’al ilia agado kiel paĝoj de Nitobecentro (pri lingvopolitiko), Lingva prismo (datumoj kaj interesaĵoj pri diversaj lingvoj
uzante esperanton kiel pivotan lingvon). Aldoniĝas multaj renkontiĝoj en la regiono.
Havi kontaktojn inter partneraj urboj eblas ankaŭ per Esperanto kiel tion bone
demonstras la germana Herzberg kaj la pola Góra. Dank ’al esperanto ekz. grupo
da gelernantoj povas konatiĝi kun la vivo de la parrtnera urbo somere. El la antaŭaj
kelkaj faktoj videblas, ke esperanto taŭgas por privataj, sociaj kaj fakaj celoj.

4. Esperanto kiel modelo en lingvolernado
Esperanto estas bazita grandparte sur la vortoprovizo de la novlatinaj kaj ĝermanaj
lingvoj, sed havas tre produktivan vortforman sistemon, simplan kaj regulan gramatikon, ĝia sintaksa strukturo estas klara kaj la ortografio regula. Pluraj komparis la
lingvan sistemon de esperanto kun tiu de la angla kaj konkludis favore al Esperanto
(Piron, Fiedler 2007, Koutny 2004). Haszpra (2002) esploris la investitan tempon kaj
kostojn por lerni esperanton kaj alvenis al la konkludo, ke necesas dekfoje malpli ol
lerni la germanan aŭ la francan (almenaŭ ĉe hungaroj). Eble tiu ĉi rezulto estas iom
troigita, sed eĉ laŭ miaj modestaj estimoj la kvinono da tempo sufiĉas por esperanto.
La necesa investo konkrete dependas de la gepatra lingvo kaj ankaŭ de la jam lernitaj
lingvoj.
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La simpla kaj travidebla lingva sistemo destinas esperanton kiel modelon por
prezenti lingvajn kategoriojn. Esperanto estas taŭga por veki la lingvan konscion (language awareness) ĉe infanoj, kiu helpas en la pli bona ekkono de la gepatra lingvo kaj
estas bazo por la lernado de aliaj lingvoj. Tiu eco estas eluzata en la brita eksperimenta
instruado Springboard (http://www.springboard2languages.org/home.htm), enkadre
de kiu ĉ. 500 infanoj en elementaj klasoj lernas esperanton (la eksperimenton kontrolas la Universitato de Manchester).
Esperanto utilas ankaŭ en la ekkono de scienca vortprovizo de la gepatra lingvo kiel ĉe hungaroj kaj slavoj, ĉar tiu kampo havas grek-latinan bazon disvastiĝinta
grandparte en la eŭropaj lingvoj.
István Szerdahelyi (fondinto kaj gvidanto de la Esperanto-fako de Eötvös Universitato, Budapeŝto) konsideris esperanton kiel hindo-eŭropan lingvan modelon,
speciale utila por hungaroj, ja la ugrofinnaj lingvoj havas alitipan gramatikon kaj
ilia vortprovizo malsamas. La lernado de esperanto disponigas la bazajn gramatikajn
strukturojn (ekz. prepoziciojn) tipajn por la kutime lernataj fremdaj lingvoj en Hungario kaj ankaŭ donas bazon por la vortprovizo de novlatinaj kaj ĝermanaj lingvoj.
Tiu ĉi t.n. lernfaciliga aŭ propedeŭtika valoro de esperanto validas ankaŭ por diversaj
lingvoj (ekz. por slavlingvanoj helpi la postan lernadon de novlatinaj kaj ĝermanaj
lingvoj) – diversgrade.
Okazis pluraj eksperimentoj por demonstri tiun valoron, ekz. la kvinlanda lerneja
eksperimento gvidata de Szerdahelyi en la 70-aj jaroj (Kovats 1995, Corsetti). Helmar
Frank (gvidanto de la Kibernetika Instituto en Paderborn) mezuris la lernfaciligon
de Esperanto en tiu epoko kaj enkondukis la lingvo-orientigan instruadon (Frank &
Lobin 1998). La plej grandan rezulton donas esperanto, sed ĝi estas instruata kiel la
unua fremda lingvo. Ĝi taŭgas por la evoluigo de kreivo de infanoj (Piron) kaj pro la
simpleco kaj senescepteco donas sukcesrezulton en lingvolernado, kiu kuraĝigas la
lernanton lerni aliajn lingvojn. Tiuj faktoroj estis spertitaj en la hungara Talento-lernejo, kie en la 90-aj jaroj esperanto estis instruata kiel la unua lingvo en la unuaj du
klasoj, sur tio baziĝis poste la instruado de la franca.

5. Esperanto en la oficiala eduksistemo
Esperanton eblas lerni kutime en kluboj kaj diversaj eksterlernejaj kursoj aŭ
lernejaj fakrondoj post la oficialaj studobjektoj, nuntempe ankaŭ perhelpe de retkursoj,
kiel per la jam meniciita Lernu.net. Ĝi forestas el la oficiala eduksistemo, ĉar ĝi ofte
ne estas konsiderata kiel viva lingvo aŭ entute lingvo, ekzistas nur kelkaj esceptoj – ni
mencios kelkajn el Mez-Eŭropo. Pli kaj pli ofte ankaŭ en tiu ĉi regiono la angla estas
la deviga unua lingvo kaj ofte poste kiel la postulata por la akiro de diplomo – kio
signife reduktas la ŝancojn de ĉiuj aliaj lingvoj kaj estas evidente kontraŭ la deklarita
egaleco de lingvoj.
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5.1. Esperanto en elementaj kaj mezlernejoj
En Hungario esperanto estas konsiderata kiel viva lingvo (konfirmita per la opinio
de la Lingvistika Instituto de la Hungara Scienca Akademio). Esperanto estas instruata
en elementaj kaj mezlernejoj ekde la 60-aj jaroj kiel elekteble deviga lingvo, kaj eblas
fari abiturientan ekzamenon el ĝi. Tamen en la lastaj jaroj ĝi komencas malaperi pro
la konkurenco de la fortaj lingvoj, unuavice de la angla – kiu en multaj lernejoj jam
devige estas la unua lingvo.
Laŭ la spertoj per esperanto eblas elformi bonajn kontaktojn inter diverslandaj
gelernantoj. Kadre de la projekto Interkulturo la gelernantoj rapide lernis esperanton
kaj poste per ĝia helpo povis ekkoni la kulturon de alia lando, i.a. per korespondado de
samaĝuloj. La Comenius-interŝanĝprogramo ebligas al lernantoj viziti aliajn landojn
kaj senpere interparoli, sperti la kulturajn diferencojn (tiel okazis dum la renkontiĝo
de hungaraj, bulgaraj kaj germanaj gelernantoj en 2010).
5.2. Instruado de esperanto en superaj lernejoj
En tiu ĉi tereno same Hungario havas la plej grandan tradicion: okazis ne nur
lingvokursoj (ekz. en Sárospatak, Debrecen, Eger), sed ankaŭ pli kompleksa formado
en altlernejoj (Esztergom, Szombathely). Plej multe disvolviĝis la Esperanto-fako de
ELTE (Budapest 1966–2009), kiu proponis studojn similajn al aliaj filologioj (kun
lingvistiko, literaturo, historio kaj metodiko de lingvoinstruado). La esperantologiaj
studoj en la 70-80-aj jaroj funkciis ankaŭ en ekstera formo (por praktikantaj instruistoj
– studsesioj unufoje monate) kaj fine de la 80aj kaj komence de la 90-aj jaroj ties
internacia varianto (studsesioj unufoje semestre). Tiel estis solvita la formado de
instruistoj por la elementaj kaj mezlernejoj.
En Pollando en la Jagelona Universitato (Krakovo) okazas oficialaj lingvokursoj
kun kultura aldonaĵo por la surlokaj gestudentoj. Lastatempe estis provoj de reta
varianto por altiri ankaŭ eksterlandajn partopenantojn. En la Universitato Adam
Mickiewicz (UAM) funkcias postdiplomaj Interlingvistikaj Studoj ekde 1998 en
ekstera formo (unusemajnaj studsesioj unufoje semestre, dumsemestra hejma laboro
kaj reta konsultiĝo), kiuj dum 3 jaroj enkondukas la gestudentojn en ĝeneralan kaj
aplikatan lingvistikon, interkulturan komunikadon, studadon de planlingvoj kaj detale
prezentas la gramatikon, literaturon kaj historion de la vaste disvastiĝinta planlingvo
esperanto. La 3-a jaro ebligas specialiĝojn pri lingvopedagogio, komunikado,
tradukado, lingvistiko, literaturo aŭ interlingvistiko.
5.3. Esperanto en la universitato de la tria aĝo
Kiel nova iniciato aperas la instruado de esperanto en la universitatoj de la tria
aĝo, kiel en Nowy Sącz (Pollando). La fondaĵo Grundtvig de EU ebligis por la
partoprenantoj interŝanĝprogramon kun la Interkultura Centro Herzberg.
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5.4. Ekzamensistemo laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER)
La unueca mezurado de lingvoscio en EU pli kaj pli disvastiĝas en Eŭropo kaj
ankaŭ ekster ĝi. La postuloj por la 6 niveloj (de A1 ĝis C2) estas difinitaj centre kaj
aplikataj en diversaj landoj. La KER-libro aperis ankaŭ en esperanto en 2007 kaj la
esperantaj ekzamenoj (B1, B2, C1) faritaj laŭ la determinitaj kondiĉoj estas oficiale
akceptataj. La esperanta ekzamenaro de UEA (Universala Esperanto-Asocio), kiu
kunlaboras kun la internacia organizaĵo ALTE (Asocio por LingvoTestistoj) estas
akreditita tra la hungara ekzamencentro ITK, kiu jam havas grandan sperton el la
enlandaj esperantaj ekzamenoj. Inter la ekzamenitoj troviĝas ankaŭ civitanoj de la
V4-landoj.
Speciale menciindas la kazo de Hungario, kie okazas kelkmil ŝtataj lingvoekzamenoj
el esperanto jare ĉe la nacia ekzamencentro ITK (Fremdlingva Pluperfektiga Centro).
Tio estas dankebla plejparte al la landa postulo havi du lingvoekzamenojn por la akiro
de altlerneja/universitata diplomo. Esperanto – pro sia statuso kiel viva lingvo – povas
plenumi tiun ĉi kondiĉon, se la altlernejo ne havas alian direktivon. Pro tio Esperanto
okupas la trian lokon post la angla kaj germana en la listo lingvoj laŭ la nombro de
ekzamenitoj, antaŭante tiel la francan, hispanan ktp.

6. Agado de esperanto-organizaĵoj en la tereno de lingva politiko
Kvankam la centra organizaĵo de esperantistoj, UEA estas politike neŭtrala, ĝi
batalas por lingvaj homaj rajtoj, aliflanke ekzistas aliaj esperanto-organizaĵoj kun
politikaj celoj.
6.1. Informado kaj defendo de lingvaj rajtoj
UEA kiel neregistara organizaĵo kunlaboras kun la Unuiĝintaj Nacioj kaj Unesco.
Esperanto kiel neŭtrala lingvo certigas egalrajtan komunikadon al diverslingvanoj, ĝi
ne intencas anstataŭi la naciajn, etnajn lingvoj, ne endanĝerigas ilin, sed servas kiel
aldona ilo por la internacia komunikado lasante al la homoj konservi siajn proprajn
lingvojn kaj kulturojn. UEA speciale atentas la lingvan diskriminadon kaj defendas
la lingvajn rajtojn de homoj, inkluzive tiujn de minoritatanoj. Ekde Wood (1979)
disvastiĝis ankaŭ la opinio, ke la komunumo de esperantistoj estas „memelektita
neetna, neteritoria lingva komunumo“, simila al diasporo. UEA per sia agado
respektante la multflankecon de Eŭropo kaj per propono de komuna lingvo – simile al
la komuna mono eŭro – kontribuas al la eŭropa integriĝo. Montagut (2010) konsideras
tiun aliron: „egalaj rajtoj por diversaj lingvoj uzante neŭtralan lingvon“ kiel integran
ekologion de lingvoj.
La internacia literatura asocio PEN-klubo havas esperantan sekcion, kiu kontribuis
al la ellaboro de lingvaj homaj rajtoj.
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EEU (Eŭropa Esperanto-Unio) klopodas antaŭenigi esperanton en Eŭropo, ekz.
per leteroj al eŭroparlamentanoj, informante ilin pri la lingvaj problemoj kaj pri la
ebla rolo de esperanto. Ĝi informas pri lingvopolitikaj aferoj ankaŭ sur la retpaĝoj
de Nitobe-centro (http://en.nitobe.info/). Ĝi kontribuis al la rezultoj de la Civitana
Platfomo (vd. artikolon de Sean Ó Riain kaj Jozef Reinvart en tiu ĉi volumo) kaj
informis pri tio la europarlamentanojn.
En 2006 okazis notinda lingvopolitika konferenco en Bratislavo (Slovakio) kun la
partopreno de esperantistoj kaj ŝtataj reprezentantoj de la regiono, kiu ebligis dialogon
inter subtenantoj de esperanto kaj politikistoj. La finaj deklaroj atingis ankaŭ aliajn
politikistojn de V4 landoj dank’al la slovaka ĉefministro Ĉaplovic.
En Hungario okazas regule informado de europarlamentanoj kaj aliaj politikistoj
pri lingvaj problemoj kaj esperanto (vd retpaĝo http://vilagnyelv.tripod.com/), kiu
pliintensiĝis dum la hungara prezidanteco (unua duono de 2011), aperis e-lingvaj kaj
esperanto-rilataj alparoloj sur la oficialaj retpaĝoj. La teksto de Eŭropa konstitucio
estis esperantigita jam pli frue.
6.2. Politika aktiveco
EDE (Eŭropo – Demokratio – Esperanto) estas partio, registrita en Francio kaj
Germanio kaj startante en la eŭropaj elektoj. Dum la lastaj elektoj en 2009 la Nobelpremiito, Reinhardt Selten estis ĝia kandidato en Germanio. Kvankam ilia programo
fokusiĝas al la lingvaj problemoj, ilia agado alvokas la atenton al esperanto. Ankaŭ en
aliaj landoj jam formiĝas sekcioj kiel en Hungario kaj Pollando.

7. Konkludoj
Esplorante esperanton per la kategorioj de lingvoplanado en Mez-Orienta Eŭropo,
la situacio aspektas tiel:
Korpus-planado okazas dum la scienca traktado de la lingvo en universitataj
medioj kaj pretigo de vortaroj (en 1996 aperis la granda Hungara-Esperanta vortaro,
diversaj eldonoj de granda Pola-Esperanta vortaro) kaj terminaroj (ekz. Etvortaro
pri Lingvo kaj Komunikado en la angla-esperanta-hungara versio kaj en la germanaesperanta-pola versio), konferencoj kaj eldonaĵoj de KAEST (Konferencoj pri Aplikado
de Esperanto en Scienco kaj Tekniko) en Ĉeĥio, ekde 2010 en Slovakio.
Status-planado okazas flanke de esperantistoj per lobiado, per proponoj al la
Eŭropa Parlamento, per la informagado de EEU, sed nur skize pri la rolo de esperanto
en la eŭropa komunikado (Tisljar eĉ atribuas al esperanto la diskutindan rolon de
eŭropa identeco). Dum certa tempo funkciis oficejo de EEU en Bruselo, kiu povis
pli atenti la lingvopolitikan agadon de EU kaj rimarki la lingvan diskriminacion.
Kutime la proponoj estas neglektataj far la politikaj fortoj de la regiono. Kiel rekono
de e-agado kalkuliĝas ekz. la rezultoj de la Bratislava konferenco (2006) aŭ la subteno
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de la Pola Parlamento por UEA akiri la Nobel-premion por paco. Tamen la realaj
fortoj de e-movado estas sufiĉe limigitaj (manko de granda nombro de fakuloj pri
tradukado, instruado), elĉerpiĝas en la informado pri la lingva problemo kaj esperanto
mem, mankas ellaboritaj konkretaj planoj, temas prefere pri deziroj.
Menciindas ankaŭ la sinteno de la ekstera socio por esperanto, rimarkeblas
antaŭjuĝoj por planlingvo (kiel Piron vortumas, sperteblas neŭrozo), senbaza kredo
en la natureco de etnaj lingvoj, kiuj malhelpas la akcepton de planlingvo por komuna
lingvo malgraŭ la ekonomia avantaĝo – tiel vidas ankaŭ Grin en sia raporto (2005).
Akir-planado okazas iom senefike – ne eblas pli atingi pro la senhalta antaŭpuŝiĝo
de la angla, kvankam e-o multe utilus kiel unua lingvo pro ĝia propedeŭtika valoro.
Eĉ la atingitaj rajtoj ne certigas sufiĉe da lernantoj en lernejoj (kiel en Hungario), ĉar
la socio preferas elekti la solvon, kiu donas nun pli grandan profiton. La statuso de
esperanto en la lingvoinstruado estas speciala en Hungario, ankaŭ la unueca eŭropa
lingvoekzamensistemo pri esperanto disvastiĝas kun el hungara centro. UAM daŭre
proponas siajn interlingvistikajn kursojn ankaŭ kun specialiĝo pri instruado de e-o.
La manko de politika kaj ekonomia forto malantaŭ Esperanto sentigas sian efikon.
Tamen ĝi restas alternativa ilo por egalrajta kaj kostesfika komunikado en la tereno
de amikaj rilatoj, interkulturaj interŝanĝoj. Se estus politika interkonsento ĝi povus
plenumi pli efikan rolon en pli ekonomia maniero ol la nuna internacia komunikado.
Reinvart alvokas (en tiu ĉi volumo) al la ellaboro de komuna ekstera lingvopolitiko en
la regiono – konsilindas tie konsideri la ŝancojn de esperanto.
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Anatol Michajłow

Język telewizji – narzędzie polityki językowej
Abstract (The Language of Television – A Language Policy Tool). The article explores
pressing problems of the language used in television programmes. Especially, as nowadays
a growing tendency to perceive this language as the factor facilitating rapid development
of collective consciousness and encouraging wide spread of knowledge is being observed.
The paper presents the didactic, educational and entertaining role of television in everyday
life. Moreover, as regards linguistics, the study aims at emphasizing the fact that certain
language structures created by television tend to downgrade the importance of established
language structures. As a result, the latter are gradually becoming devoid of their meaning.
Furthermore, it is highlighted that the world of politics interferes in the world of television
and vice versa. This mutual meddling leads to creations of new linguistic realities, all of
which are characterised by the profound lack of a high standard of excellence. Moreover,
the direct relationship between the use of language in television programmes and new
technologies adopted by television is carefully examined. However, the emphasis is placed
on the language used in television programmes since its destructive influence on the viewers, and on children in particular, should not be overlooked.
Abstrakt. Artykuł obejmuje kwestie związane z językiem używanym w programach telewizyjnych. Obecnie zaobserwować można rosnącą tendencję do postrzegania tego języka
jako czynnika warunkującego szybki rozwój zbiorowej świadomości i wspomagającego
szerzenie wiedzy. W artykule opisywana jest dydaktyczna, edukacyjna i rozrywkowa rola,
jaką telewizja pełni w codziennym życiu. Ponadto, podkreśla się fakt, że pewne struktury
językowe wykreowane przez telewizję umniejszają wagę przyjętych struktur językowych,
co skutkuje stopniową zmianą ich znaczenia. Co więcej, autor zwraca uwagę na wzajemne
wpływy świata polityki i telewizji, które prowadzą do kreacji nowych rzeczywistości językowych, niespełniających pewnych standardów. Tekst dotyczy również związku pomiędzy
użyciem języka oraz nowych technologii w programach telewizyjnych. Nacisk kładziony
jest jednak przede wszystkim na język używany w programach telewizyjnych ze względu
na to, że jego destrukcyjny wpływ na telewidzów, a w szczególności na dzieci, nie może
zostać niezauważony.
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Podejmując temat polityki językowej, nie można pominąć zagadnienia języka telewizji, a w szczególności telewizyjnej publicystyki. Oddziaływanie tego medium,
mimo konkurencji ze strony Internetu, na wszystkie podnoszone na tej konferencji
zagadnienia jest niewątpliwe, choć niejednoznaczne.
Referat ma obejmować syntetyczny komentarz dotyczący podstawowych funkcji
kulturotwórczych telewizji. Obszar oddziaływania telewizji obejmuje obecnie formy
indywidualnego i zbiorowego komunikowania międzyludzkiego. Celowe wydaje się
przekrojowe pokazanie problematyki polityki językowej, praktykowanej w publicznych i komercyjnych telewizjach. Odniesienie się do źródeł z różnych okresów pozwala postawić tezę o stałym utrzymywaniu się zarówno samych zjawisk, jak i wysiłków badawczych mających na celu ich poznanie.
Na początku tej krótkiej rozprawy należy zaznaczyć, że jej celem – z powodu
ograniczoności w czasie i przestrzeni – mogło być jedynie nakreślenie kierunków
badań potrzebnych do wyczerpującej charakterystyki języka telewizji jako narzędzia
polityki językowej.
Telewizja dobitnie przysłużyła się i nadal służy tworzeniu masowej świadomości,
kształtowaniu wiedzy, umiejętności, zdolności i uzdolnień, stając się w ten sposób
prawie sztuką1 (Gajda 1979, Golińska 2004). Warto więc zwrócić uwagę na jakość
i podstawowe elementy języka używanego w audycjach telewizyjnych ze względu
na jego ważną rolę przy kształtowaniu względnej jedności każdego społeczeństwa,
jak i możliwego narzędzia manipulacji opiniami i decyzjami obywateli. Język zawsze
w swojej istocie był tworzywem służącym do wyrażania myśli, szczególnie myśli
abstrakcyjnej, wypada więc, zwłaszcza w wypadku języka telewizji, wyjaśnić, czy
obecna postać tego języka będzie sprzyjać tworzeniu takiej myśli, czy jedynie wspierać powielanie klisz oraz szablonów komunikacyjnych. Należy przy tym oczywiście
uwzględnić fakt, iż odbiór przekazu jest w tym wypadku formowany jako pochodna odbioru samego widza, jego rodziny, znajomych, środowiska oraz, w mniejszym
stopniu, przez instytucje wychowawcze. Zauważono również, że programy telewizyjne bardzo skutecznie angażują widzów, „wywołując pełną koncentrację na programie i niepodzielność uwagi”2 (Byron, Clifford 2000, Juszczyk 2000). Ponieważ
1
„Każdy środek przekazu, dzięki któremu można stworzyć obrazy i ich kompozycje w określonych
warunkach, jest zdolny osiągnąć walor artystycznej ekspresji i artystycznego przedstawiania rzeczywistości. Telewizja jako przejaw działalności ludzkiej sama przez się jest językiem, środkiem ekspresji, przez
który człowiek może całkowicie wyrazić siebie. Może on również wyrazić i uogólnić swój stosunek do
życia i świata – a to właśnie jest sztuka” (Gajda 1982: 18). Jeszcze bardziej obrazowo przedstawiła to medium M. Golińska: „Telewizja to jedno z najszybszych, najefektowniejszych i najbardziej sugestywnych
mediów we współczesnej kulturze. Może być instytucją kultury narodowej, organizacją wyższej użyteczności, strażnicą suwerenności kulturowej. Może też być zwyczajnym biznesem, megafonem propagandy,
medialną Bastylią sprawującą władzę nad społeczeństwem” (Golińska 2004: 429).
2
Por. Juszczyk 2000: 83. Można więc się zastanawiać, czy zawsze będzie możliwy odwrót od wirtualnej rzeczywistości telewizyjnej, czy będzie działał przedstawiony wzorzec zachowania, kiedy dzieci
w wieku przedszkolnym przyjmują obraz telewizyjny za rzeczywistość: „Dzieci często traktują telewizję
jak rzeczywistość. Wkrótce będą bardziej dojrzałe i na tyle mądre, żeby wiedzieć, jak się sprawy mają
naprawdę” (Byron, Clifford 2000: 13).
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wykorzystywanie mediów z założenia ma celowy charakter, publiczność nie zawsze
jest traktowana jako aktywna zbiorowość, lecz często jako przedmiot poddawany
w trakcie biernego spędzania wolnego czasu kształtowaniu w określonym kierunku
i pod wieloma względami. Telewizja zapewnia w ten sposób najszerszy zasięg zunifikowanym treściom, wytwarza socjologiczne warunki recepcji przekazywanych treści
oraz wprowadza do obszaru kultury elementy techniki właściwe cywilizacji przemysłowej. Dzięki telewizji dokonało się równouprawnienie odbioru informacji oraz innych treści kulturalnych niezależnie od miejsca zamieszkania. Telewizja, podobnie
jak wcześniej radio, nie wymaga jednak umiejętności czytania. Raz nabyte urządzenie
oddaje do dyspozycji słuchacza i widza całokształt programu, którym odbiorca dysponuje na zawołanie, stwarzając iluzję władzy. Można jednak powątpiewać, czy ten
proces integracyjny „odbiorca–telewizja” pociągnął za sobą wzrost wrażliwości estetycznej, sprzyjał w jakikolwiek sposób uszlachetnianiu dążeń, uczuć i postaw, a także
w sposób zdecydowany wpłynął na podniesienie ogólnego poziomu wiedzy o świecie
i orientacji w zjawiskach społeczno-politycznych, chociaż niewątpliwie kształtuje postawy oraz zmienia świadomość jednostek i szerszych zbiorowości.
Warto teraz wskazać na ogólnie znany fakt, że telewizja jako medium spełnia,
niezależnie od jej głoszonych zamiarów, trzy zasadnicze funkcje: dydaktyczną, wychowawczą i rozrywkową. Spełniając funkcję dydaktyczną, przybliża widzowi całokształt rzeczywistości, rozwija zdolność spostrzegania, dostarcza materiału do przemyśleń (Juszczyk 2000). Funkcja wychowawcza zostaje zrealizowana w momencie
kształtowania poglądu na świat, promowania konkretnych postaw moralnych lub
estetycznych. Oglądany materiał, bardzo często opatrzony komentarzem, prowadzi
widza do zdobywania konkretnej wiedzy, informacji3, weryfikuje tezy i twierdzenia, kształtuje postawy – bardzo często absolutnie bezkrytyczne – wywierając silny
wpływ na stosunek człowieka do rzeczywistości oraz na jego zachowanie. Oczywisty
jest przy tym fakt, że bez użycia przekazu językowego żadne z przedstawionych zadań nie będzie mogło być realizowane. Język jest pomocny przy dostarczaniu wzruszeń oraz przeżywaniu różnego rodzaju uczuć, a nawet przy ich imitowaniu podczas
spełniania funkcji rozrywkowej. Medium telewizyjne przekazuje więc treści sięgające, według założenia informacyjnego, głębiej niż jest to dostępne indywidualnemu
odbiorcy. Bardzo ważnym narzędziem przekazu staje się więc język, nad ważnością
którego zastanawiano się w Polsce od początków gwałtownego rozwoju kultury informatycznej:
Zastosowanie środków masowego komunikowania przyczynia się do powstawania zjawisk kulturowych o nowym społecznym charakterze, które stanowią specyficzność właściwą typowi kultury określanej jako masowa. […] W rozważaniach socjologicznych perspektyw masowej kultury te
cztery naczelne środki komunikowania (druk, radio, film i telewizja – uwaga A.M.) są interesujące
3
Przyjmijmy przy tym, że informacja to „powiadomienie społeczeństwa lub określonych zbiorowości w sposób zobiektyzowany, systematyczny i konkretny za pomocą środków masowego przekazu
o bieżących lub prognozowanych wydarzeniach mających istotne znaczenie polityczne, naukowe, gospodarcze, kulturalne itp. lub wzbudzających szczególne zainteresowanie odbiorców” (Uniwersalny słownik
języka polskiego, s. 1212).
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głównie z punktu widzenia ich wpływu na kształtowanie się grup publiczności, na organizację przekazywania i drogi recepcji kultury” (Kłoskowska 1980).

Zwrócono również uwagę na zjawisko niezrozumienia przez odbiorców przekazów ich treści, i to nawet wtedy, kiedy treść ta została opracowana bardzo starannie
(Goban-Klas 2000). Wydaje się być pewne, że aby wiadomość informowała rzeczywiście wyczerpująco, powinna odpowiadać na pytania: Kto? Co? Gdzie? Kiedy? Jak?
Dlaczego? Z jakim skutkiem? Brak części odpowiedzi na wymienione pytania świadczy o niedoskonałości warsztatu dziennikarskiego albo o zamierzonym deformowaniu rzeczywistości. Jeżeli na wymienione zjawisko nałoży się niezrozumiały dla odbiorców język, to można się pokusić o stwierdzenie, że zanikną wszystkie jej funkcje
oprócz rozrywkowej. Istotne jest przy tym, że telewizja nadaje tekst językowy razem
z obrazem, czyli sytuacją, w której tekst ten jest prezentowany.
Tym samym ów tekst przybliża się do spontanicznych tekstów mówionych funkcjonujących zawsze
w konkretnej sytuacji. Między sytuacją towarzyszącą naturalnemu mówieniu a sytuacją telewizyjną
zachodzą pewne różnice. Sytuacje w telewizji są skonwencjonalizowane, sztuczne ze względu na
obecność kamery i brak bezpośredniego kontaktu z odbiorcami (Kurzowa 1985).

Natomiast już Platon twierdził, że tylko żywy i bezpośredni kontakt pomiędzy
ludźmi może służyć przekazywaniu prawdziwej wiedzy. Nawet przekaz na piśmie
zawiera w sobie niebezpieczeństwo: „A kiedy się mowę raz napisze, wtedy się ta pisana mowa toczyć zaczyna na wszystkie strony i wpada w ręce zarówno tym, którzy
ją rozumieją, jak i tym, którym nigdy w ręce wpaść nie powinna i nie wie, do kogo
warto mówić, a do kogo nie”4. Stanowisko Platona było jednym z najwcześniejszych
przykładów niepokoju intelektualisty wobec rozpowszechniania treści wymykających się spod kontroli twórców. Osoba występująca w telewizji zdaje sobie sprawę
z powiedzianego wyżej, a sztuczność całej sytuacji wpływa na kształt językowy jej
wypowiedzi. Język mówiony większości programów telewizyjnych jest produktem
wielostopniowych zabiegów, najbardziej zunifikowanym, standaryzowanym, skodyfikowanym, a jednocześnie najbardziej ponadregionalnym, ponadzawodowym i ponadśrodowiskowym językiem. Jednak, jak się wydaje, i ten język nie jest w stanie
zapewnić poprawności zrozumienia przekazu telewizyjnego.
Przekaz telewizyjny jest więc sumą informacji językowych oraz ikonograficznych,
toteż występują zasadniczo trzy rodzaje programów telewizyjnych, czyli programy
o przewadze informacji językowej, np. dzienniki, programy o strukturze zrównoważonej, takie jak reportaż, oraz programy, w których słowo jest jedynie dodatkiem do
obrazu, np. filmy. W każdym z nich język jednak występuje i oddziałuje na odbiorcę
przekazu. Biorąc pod uwagę sposób realizacji tekstu językowego w telewizji, należy
podzielić wypowiedzi poszczególnych osób na wypowiedzi czytane, kiedy tekst jest
widoczny dla odbiorcy lub kiedy odbiorca domyśla się istnienia sczytywanego tekstu,
nawet wtedy, gdy nadawca przypuszcza, iż odbiorca nie rozpoznał, że przedstawiany
4
Warto może też przypomnieć, że słowo „bárbaros” odnosiło się pierwotnie do niezrozumiałego dla
Greków języka obcych ludów, dopiero później zaczęło oznaczać pewien typ braku kultury. Barbarzyńca
to ten, który wydaje z siebie niezrozumiałe dźwięki, po prostu bełkocze.
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tekst jest jedynie odtwarzany przez prowadzącego oraz wypowiedzi spontanicznie
mówione, dialogowe5 lub monologowe. Bezpośrednio z tego wynika podział programów telewizyjnych na takie, które pokazują rzeczywistość obiektywną, i takie, które pokazują świat kreowany dla dowolnych potrzeb. Na powyższe zjawiska nakłada
się fakt, że występujący w telewizji zawsze zdaje sobie sprawę z obecności środków technicznych w jego otoczeniu, co ogranicza spontaniczność jego wypowiedzi.
Sztuczność sytuacji jest dodatkowo wzmocniona poprzez brak bezpośredniego kontaktu i bezpośredniej wymiany między telewizyjnym nadawcą oraz jego odbiorcami.
By nieco zmniejszyć negatywne wrażenia wynikające z braku kontaktu bezpośredniego tworzy się namiastkę języka potocznego, nieoficjalnego, żeby przyciągnąć
widza iluzoryczną swojskością, przekonać o braku – istniejącego przecież – dystansu. Sam w sobie ów dystans nie jest zresztą niczym nagannym. Naganne i przynoszące odmienny od zamierzonego skutek są raczej natarczywe próby jego pokonania (Markowski 2000). Przymusowe spoufalanie się z widzami odpowiada jedynie
pewnej grupie odbiorców, dlatego nie należy propagować jednego stylu językowego
w tym środku komunikacji społecznej. Jest to istotne zwłaszcza dlatego, że dla wielu
odbiorców właśnie telewizja stanowi wzorzec językowy, czyli słyszany w niej sposób mówienia i język uchodzi za najlepszy. W rzeczywistości mamy natomiast do
czynienia z przyśpieszonym tempem mówienia, gdyż szybko wypowiadane słowa,
szczególnie na muzycznym tle, tuszują ukryte w nich niedorzeczności. Inne błędy to:
niedokładna wymowa, stosowanie udziwnionego akcentowania (AmeRYka, powiedzieLIśmy), sygnalizowanie znajomości angielszczyzny (byznesy, KOleiny), wprowadzenie do mowy nadmiaru słów obcych lub nadawanie starym wyrazom nowych
znaczeń, często nieznanych widzom6. Na formę przekazów medialnych wpływa konieczność sprostania wymogom konkurencji na rynku mediów, uzależnienie treści
i formy tekstów od kryteriów oglądalności i słuchalności. W języku telewizyjnym
kurczy się obszar słownictwa i frazeologii neutralnej stylistycznie i emocjonalnie.
Dążeniu do wyrazistości podporządkowany jest wybór określeń wprowadzających
referowane wypowiedzi. Coraz rzadziej jest spotykany spokojny ton relacji, formułowanie wyważonych opinii wyrażanych w poprawnej formie językowej. Dominuje
retoryka konfliktu, impulsywnych oskarżeń, język żywi się kontrastami i ostrymi opozycjami. Zwiększa się liczba złożeń z cząstkami arcy-, super-, hiper-, mega-, euro-,
post-, neo-, pop-, cyber-, -gate oraz przymiotników nadających wypowiedzi odcienie
egzaltacji, np.: Szalony podziw, tytaniczna praca, totalna krytyka, niesamowite efekty
świetlne, genialny utwór. Stosuje się elementy jaskrawej przesady: diabelska premie5
Można jednak łatwo zauważyć, jak niedoskonałą obecnie jest właśnie ta forma komunikowania
się, kiedy powszechnym zjawiskiem jest albo brak reakcji na repliki, albo reakcja nieadekwatna, zaniechanie kierowania wypowiedzi do uczestników rozmowy w połączeniu ze skupieniem się na monologu
własnym. Znacząca część dziennikarzy nie potrafi utrzymać stosunku autentycznego partnerstwa, zastępując go albo wyraźną wrogością, albo wyraźną sympatią.
6
Tak słowo „kondycja” może być zastosowane zarówno do opisania stanu zdrowia człowieka, jak
i do „stanu finansów banku”, „stanu gospodarki ogólnie” lub do „ochrony przeciwpowodziowej”, a nawet
samych „wałów przeciwpowodziowych”.
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ra, charyzmatyczny taniec. Atrakcyjne jest posługiwanie się wyrazami obcymi, które
mają świadczyć o zawodowej kompetencji nadawcy: promować, lobbing, monitoring, globalizacja, beneficjent, ranking, casting, glamour. Pojawiają się słowa-zaklęcia, takie jak kultowy, do obiegu językowego wchodzą słowa z żargonu przestępców,
a stosowanie pseudonimów przestępców zamiast ich danych osobowych stało się już
powszechne. Język telewizyjny przyczynił się przede wszystkim do wprowadzenia do
polszczyzny leksykalnych oraz frazeologicznych okazjonalizmów, takich jak: infolinia, audiotele, biling, feng shui, mrówczy przemyt. Ponad wszelką miarę używa się
cząstki tele- (telebim, telenowela). Od końca lat 90. unifikacja języka widoczna jest
w przenoszeniu określeń o ograniczonym zasięgu, takich jak: fan, hit, być na topie,
lider, do języka standardowego i stosowaniu ich nawet w pracach aspirujących do
pewnego poziomu językowej poprawności. Nie uwzględnia się przy tym faktu, że dla
wielu odbiorców słowa pochodzenia obcego lub o zmienionym znaczeniu mogą mieć
charakter „bełkotu pragmatycznego”. W 2010 r. ostatecznie pożegnaliśmy starą złotówkę, a przecież przed wprowadzeniem do obiegu nowych pieniędzy 98% Polaków
nie rozumiało słowa „denominacja” (Kostyrko 1997). Pułapka chcianej lub niechcianej manipulacji w tym wypadku polega na tym, że słowo jest znane, bo często się je
słyszy, ale nie jest rozumiane.
Cytuje się i powtarza wielokrotnie dowolne wypowiedzi osób medialnych, zarówno te lapidarne, błyskotliwe lub żartobliwe, jak i wulgarne, szokujące, naruszające
obyczaje i zwyczaje społeczne i językowe7. Pochodną tego zjawiska jest przekonanie,
że w mediach sukces odnosi ten, kto ma mniej skrupułów w łamaniu obowiązujących
zasad. Część twórców telewizyjnych nie zwraca więc uwagi na język, którym się
posługują, nie widzą w nim żadnej wartości, a sam sposób przekazywania treści jest
dla nich nieistotny. Możliwe staje się wtedy intuicyjne, nieświadome użycie języka,
porównywalne z tym, gdyby „[…] szewc robił buty na «wyczucie», nie korzystając
ze wzorów i prawideł albo ktoś, kto zawodowo pracuje na komputerze, uczył się jego
obsługi metodą prób i błędów […]” (Markowski 2000). W takiej sytuacji łatwo jest
o posunięcie się do „bełkotu syntaktycznego”, kiedy wyrazy łączy się ze sobą bez
respektowania reguł gramatycznych.
W polskich mediach mamy coraz częściej do czynienia ze świadomym przekształcaniem informacji w tzw. infotainment, czyli krzyżowaniem informacji z rozrywką.
Informacja podawana jako towar musi apelować do uczuć, wzbudzając strach lub
zachwyt kosztem swojej kompletności i rzetelności. Wytworzył się swoisty telewizyjny wzorzec komunikatywny, określany mianem publikatorsko-publicznego. Ten
wzorzec zakłada odindywidualizowanie wypowiedzi, powielanie studyjnych szablonów i frazesów. Rozmowy w telewizji to najczęściej rozmowy dziennikarza z politykiem lub inną znaną osobą. Jeśli rozmówca jest odpowiedni dla dziennikarza, to
całość wygląda jak rozmowa profesora z patriarchą, natomiast jeżeli rozmówca jest
Należy zauważyć na marginesie naszych rozważań, że jeszcze Arystoteles ostrzegał przed wprowadzeniem takich treści do obiegu publicznego: „Dlatego trzeba trzymać młodzież z dala od wszystkiego,
co złe, zwłaszcza od tego, co trąci występkiem i złowrogością” (Arystoteles 2003: 189). Np. nagłaśnianie
hasła w rodzaju „róbcie, co chcecie” jest wobec tej części audytorium bardziej niż ryzykowne.
7
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osobą nielubianą przez dziennikarza, to jest traktowany jak uczniak. Pod wpływem
takiego języka telewidz oswaja się z widokiem medialnych „mędrców” i „głupców”,
co później wpływa na ich preferencje i wybory. Ludzie nauki mają w zasadzie bardzo
ograniczony dostęp do telewizji, pomijając – też zresztą wąską – grupę socjologów
oraz psychologów, których zadaniem jest naukowe wzmocnienie tez wygłaszanych
w studiu. Jeżeli pojawia się na antenie naukowa znakomitość, to zostaje ona obstawiona kilkoma innymi osobami o znacząco mniejszej kompetencji, prześcigającymi
się do tego w gadulstwie. Głos znawcy tonie wtedy w zalewie innych głosów, a jeżeli
dodatkowo mowa naukowca jest przerywana pod dowolnym pretekstem, poważnie
utrudnia to zrozumienie wypowiedzi będących bardziej skomplikowanymi niż wypowiedzi reszty adwersarzy. Język funkcjonujący jako narzędzie komunikacji, będący składnikiem współczesnego świata nastawionego na konsumpcję, przeistacza
się przede wszystkim w telewizji w narzędzie, które musi cechować w odczuciu jego
użytkowników pewien stopień atrakcyjności8. Nawet programy informacyjne ukazują obraz świata z perspektywy najpotężniejszych krajów i interesów elit politycznych i gospodarczych, umacniając wartości sił dominujących na arenie społecznej
oraz spychając na margines alternatywne idee i wartości. Źródeł takiego uatrakcyjnienia języka można się doszukiwać w reklamach oraz charakterystycznym dla nich
sposobie operowania językiem, na co wskazuje ich wysoki poziom ekspresywności
i emocjonalności, który ma wywołać u odbiorcy jednocześnie wrażenie niezwykłości
i prawdziwości medialnego przekazu.
Taki sposób operowania środkami językowymi będący wynikiem komercjalizacji mediów, wpływa
niekorzystnie na sam przekaz, który staje się pod względem treści dość banalny. Czasem okoliczności używania atrakcyjnych środków językowych przyciągających uwagę odbiorców, wskazują na
zwykłe markowanie mierności przekazywanej informacji (Bizon-Ociepa 2003).

Język telewizyjnych programów dla dzieci oraz język reklam sprawiają, że młodsza część audytorium telewizyjnego z wielką sprawnością psychiczno-mimetyczną
wykonuje polecenia płynące z ekranu. Tego się właśnie nauczyła, obcując z chłodną
ikonografią komiksowo-kreskówkową, gdyż została przełączona na „gorące medium”
z jego jednolitymi wzorcami i szybkim linearnym ruchem (McLuhan 2004). Na skutek wizualizacji całej kultury ukształtował się w taki sposób człowiek audiowizualny,
komunikujący się za pomocą techniki słowno-obrazowej. Należy powątpiewać, czy
taki język może sprzyjać rozwojowi procesów myślowych. Łatwo bowiem da się zauważyć występującą powszechnie tendencję do ubożenia słownictwa, która jaskrawo
występuje w formie okazjonalizacji języka telewizji (oraz innych mediów), kiedy opis
jest masowo wypierany przez wskazanie.
Zasadniczo zmienił się język innej grupy społecznej bardzo często występującej w telewizji. Jest to język używany przez polityków wszystkich opcji, w którym
Należy w tym miejscu też zaznaczyć istnienie jeszcze bardziej przemyślanej i wymyślnej metody użycia języka, polegającej na dokonaniu na pierwotnym nagraniu w studiu zmian, polegających na
wycinaniu i przestawianiu kolejności wypowiedzi. Dzięki obecnym technikom montażu telewidz widzi
i słyszy nie to, co było prawdziwe, lecz to, co ma być uważane za prawdziwe.
8
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wyrazy i zwroty są zazwyczaj dobierane staranniej i ze świadomością tego, że mają
oddziaływać na słuchaczy. Ale chociaż nie spotykamy już obowiązkowego, monotonnego i napuszonego języka z czasów PRL, to powszechnym zjawiskiem stała się
brutalizacja i wulgaryzacja języka także tej grupy społecznej, spełniająca zasadniczo
tę samą rolę, co „partyjna nowomowa” uprzednio – unikanie powiedzenia czegoś
konkretnego lub komunikowanie banalnych treści w epatującej formie. Wulgaryzmy i tu w domniemaniu mają służyć zmniejszaniu dystansu pomiędzy uczestnikami komunikacji masowej i zneutralizowaniu stanu oficjalności. Wulgaryzacja jest
znamienna dla języka telewizji u wszystkich nadawców, a jej istotą jest unifikacja
uzyskiwana drogą zacierania granic między tym, co właściwe dla środowisk inteligenckich, oraz tym, co jest swoiste dla warstw mniej oświeconych. Następuje daleko posunięta homogenizacja – przenikanie się, zlewanie i mieszanie wszystkich
odmian języka. W tej grupie osób w ich języku telewizyjnym występuje „bełkot semantyczny” dotyczący manipulowania znaczeniem słów. Adwersarzy politycznych
określa się wtedy mianem „nacjonalistów” lub „sprzedawczyków”, „fundamentalistów” lub innym wyrazem mającym znaczenie pejoratywne. Definiowanie uczestnika dyskursu telewizyjnego już na początku przekazu informacyjnego formuje obraz niekoniecznie odpowiadający rzeczywistości, wiarygodny, lecz nieprawdziwy.
W najlepszym wypadku operuje się wtedy w trakcie telewizyjnych debat polityków
stylem retorycznym o pewnej staranności formy i lekkim stylizowaniem na dawną
polszczyznę (np. St. Michalkiewicz). Powraca się też do pytań retorycznych w stylu
„Czyż można się godzić na takie podejście do sprawy?” oraz licznych przenośni.
W taki sposób język publicystyki telewizyjnej stał się odmianą polszczyzny oficjalnej, z którą często się spotykamy i którą, zwykle zupełnie bezwiednie, naśladujemy.
Technika produkcji telewizyjnej stała się dodatkowym językiem telewizyjnym,
nową specyficzną formą wyrazu. Reżyser, operator i montażysta są w tym wypadku
współtwórcami dzieła, obok dziennikarzy lub prezenterów. Struktura autorów dzieła
przenosi wtedy na telewizję wszystkie zasady produkcji filmowej, w której autentyczność wydarzeń nie jest istotna. W Polsce zauważono to zjawisko z odpowiednim
wyprzedzeniem:
Dawno już temu, kiedy telewizja była jeszcze nowością, telewizja brytyjska nadała reportaż ze zbioru makaronu, bodajże na Sycylii. Po emisji napłynęło wiele listów. W części z nich łajano telewizję
za oszukańczy pomysł, inne jednak zawierały wyrazy uznania. Autorzy tych ostatnich z wielkim
zainteresowaniem przyjęli zaskakujące informacje o pochodzeniu produktu tak często pojawiającego
się na stole (Czerwiński 1979).

Powyższy przykład ze wczesnych stadiów rozwoju telewizji ilustruje bezradność
znaczących odłamów publiczności wobec podawanych informacji, gdyż per se uznana wiarygodność telewizji stała się momentem rozstrzygającym o zaakceptowaniu
nowej wiedzy jako prawdziwej. I mimo faktu, że znaczące grupy ludzi wiedzą, iż wiarygodność informacji nie gwarantuje ich prawdziwości, to jednak nie potrafią same
z siebie uwolnić się od stereotypów w myśleniu, w związku z czym mamy często do
czynienia z twierdzeniami prawdziwymi, którym nie daje się wiary nawet w wypadku udokumentowania licznymi źródłami i świadectwami. Nowa wiedza zostaje więc
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zaakceptowana albo ze względu na źródło, z którego pochodzi, albo ze względu na
akceptację przez innych ludzi. Brak wiarygodności w tym wypadku to odmowa akceptacji przez odbiorców, natomiast motywem odmowy nie jest ocena prawdziwości,
lecz osąd dostarczyciela, źródła informacji lub nawet tych, którzy ją przyjęli, np. osąd
ich kompetencji, intencji, wyglądu oraz oczywiście ich języka. Jeżeli np. język komunikatu dla odbiorcy jest zbyt hermetyczny, trudny, to nie sprawdza się meritum twierdzeń, lecz pokłada się ufność w poprawnej dla odbiorcy formie komunikatu. W tym
wypadku telewizja osiąga zamierzoną wiarygodność metodologiczną, natomiast jeżeli się uda dopasować informacje do korpusu przekonań przyjętych przez odbiorców,
to osiąga się wiarygodność logiczną. Ważka jest więc rola języka jako instrumentu nie
tyle przydatnego do udzielenia prawdziwych, ile wiarygodnych informacji. W działaniu każdej telewizji zaznacza się więc w logiczny sposób przede wszystkim funkcja
związana z kształtowaniem świadomości odbiorcy w zamierzonym przez nadawcę
kierunku. Telewizja może przy tym nawet nie angażować się po stronie tez wygłaszanych przez stronę, której sprzyja, nie dawać im swego bezpośredniego poparcia. Wystarczy, że przedstawi oponentów jako niewiarygodnych, udowadniając to za pomocą
dowolnych chwytów retorycznych; wtedy strona wiarygodna prawie automatycznie
zostanie zaliczona przez odbiorców do prawdomównych. Oczywiście w wypadku
aktywnej postawy odbiorczej nowe wartości będą zdeterminowane określonymi potrzebami i zainteresowaniami, lecz możliwości techniczne telewizji stawiają odbiorcę
automatycznie na słabszej pozycji.
Telewizja rozpoczyna od przewagi na etapie gromadzenia informacji o wartościach, gdyż poprzez odwoływanie się do dotychczasowej wiedzy i uznanych wartości może określać, czy wartości poszczególnego odbiorcy odpowiadają ogólnie
przyjętemu systemowi przekonań oraz czy są pożądane społecznie. Następnie sprawą
techniczną staje się włączenie nowych wartości w system wartości już aprobowanych.
Wtedy można nawet posunąć się do dynamizacji owych nowych wartości i modelowania za ich pomocą zewnętrznej rzeczywistości. Podawanie gotowych wzorców zachowań, w tym i językowych, pozwala sądzić, że rozwija się bierność i obniża sprawność myślenia abstrakcyjnego. Widz nie potrafi przez dłuższy czas koncentrować się
na treściach trudniejszych, wymagających procesów myślenia, obniża się aktywność
twórcza oraz wyobraźnia, ponieważ gotowe wzorce obrazowo-słowne wyręczają potrzebę wyobrażenia sobie czegokolwiek. W wypadku młodszych odbiorców można
się pokusić o postawienie tezy o zagrożeniu prawidłowego rozwoju słownictwa i wymowy. Język telewizji przyczynia się w znaczącym stopniu do upowszechniania kiczu
językowego, prowadzi poprzez początkowo demokratyczną neutralizację oficjalności
kontaktu między nadawcą a odbiorcą do spoufalania się, a nawet wulgaryzacji tych
kontaktów (vide Kuba Wojewódzki), powoduje prymitywizację kompetencji komunikacyjnej odbiorców, epatując wulgaryzmami i dosadnymi wyrażeniami wzmacnia językową inercję części dziennikarzy uznających język własny i najbliższego otoczenia
za wzorcowy i niewymagający żadnych zmian, gdyż sam jest on pewnym etalonem.
Telewidz interpretuje oczywiście odbierane programy przez odniesienie do własnych codziennych doświadczeń, zatem i oddziaływanie programów uwarunkowane
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Ta b e l a 1
Podstawowe
funkcje

Funkcje
towarzyszące

Wirtualne wartości kulturotwórcze
pozytywne

negatywne

– dostarczanie różnorodnych – wprowadzanie dezorientacji
1. Upowszechnianie • informacyjna
informacji i ułatwienie po- na skutek zalewu różnych
różnorodnych treści • edukacyjna
treści, ogłupianie, czynienie
znania oraz zrozumienia
• estetyczna
– nauka i motywacja do pozorów doinformowania
• eksplikacyjna
i uczenia
kształcenia
• kompensacyjna
– u zupełnianie braków w edu- – osłabianie i zabijanie aktywności, rozleniwianie, odkacji
– d ostarczanie przeżyć este- ciąganie od innych form
uczestnictwa w kulturze
tycznych
– b udzenie i rozwijanie zainteresowań, kulturalne spędzanie czasu wolnego
2. Funkcja ludyczna • rozrywkowa
• relaksowa
• estetyczna

– poprawianie samopoczucia – pogłębianie tendencji do
próżnowania, bezmyślnego
– dostarczanie odprężenia
spędzania wolnego czasu,
– nauka przez zabawę
jałowej rozrywki
– uwrażliwianie estetyczne
– wpływanie na opinię, kształ- – osłabianie aktywności kulturalnej
towanie postaw
– osłabianie przeżywania autentycznych wydarzeń
– przedstawianie wydarzeń
w krzywym zwierciadle

3. Funkcja
stymulująca

• estetyczna
• wychowawcza

– aktywniejszy, pełniejszy od- – pobudzanie do niewybrednej
biór programów, podnosze- rozrywki, obniżanie smaku
nie własnego poziomu kul- estetycznego
– wyrabianie fałszywego przeturalnego
konania o łatwości tworze– rozwijanie zainteresowań
– pobudzenie do uczestnictwa nia
– ujednolicenie upodobań
w kulturze i do tworzenia
– wyrabianie zróżnicowanych
upodobań
– kształtowanie postawy
otwartego umysłu

4. Funkcja
wzorcotwórcza

• wychowawcza
• edukacyjna

– propagowanie określonych
stylów godziwego życia,
przejmowanie wzorów postępowania
– dostarczanie porad przydatnych w życiu
–w
 yrabianie indywidualnych
i zróżnicowanych zainteresowań
– u rabianie opinii i kształtowanie postaw moralnych
– czynienie człowieka bardziej elastycznym, podatnym na pozytywne zmiany

– bezkrytyczne przejmowanie
wzorów postępowania
– ślepe naśladownictwo, ułuda łatwej kariery
– konsumpcyjne wzory życia
– wyrabianie postaw konformistycznych, wygodnictwo

165

Język telewizji – narzędzie polityki językowej
Podstawowe
funkcje
5. Funkcja
interpersonalna

Funkcje
towarzyszące
• wychowawcza
• informacyjna

Wirtualne wartości kulturotwórcze
pozytywne

negatywne

– zrozumienie problemów dru- – pogłębianie izolacji człowieka i jego osamotnienie
giego człowieka
– umiejętność samookreślania – obojętność wobec spraw doczesnych
się w świecie
– zagubienie się w świecie
– ukulturowienie
rzeczy
– obniżenie kultury
– postawy egoistyczne

jest wieloma czynnikami, spośród których pierwszorzędne znaczenie ma jakość, którą musimy mierzyć skalą społecznej zrozumiałości. Banalnie zabrzmi stwierdzenie,
że język telewizji jest sam w sobie specyficznym medium. Jego funkcja polega na
tym, że sam jest nośnikiem i przekaźnikiem informacji, podobnie jak media techniczne. W logiczny sposób powinno więc powstać pytanie badawcze, czy nie dochodzi obecnie do sytuacji, w której język staje się jedynie środkiem porozumienia
(jak np. w wypadku przymusowego wprowadzania angielszczyzny), oderwanym już
od warstwy wartości, pozbawiony swej roli implikatora kultury. Odbiorca otrzymuje standaryzowane, wielokrotnie powielone kopie, w których ich autorzy, realizując
dążenie do dotarcia do szerokich mas odbiorców, sprowadzają praktycznie wszystko
do wspólnego mianownika, stosując/tworząc język ubogi, łatwy i wręcz prymitywny,
który poprzez swoją powszechność, jak i standardowość utrwala i pogłębia procesy
rozkładu kultury. Opisany proces na obszarze kultury powoduje dalsze obniżanie się
kompetencji językowych odbiorcy. Z kolei sytuacje, gdy spora część odbiorców nie
rozumie języka telewizji albo rozumie go opacznie, prowadzą do powstawania sytuacji konfliktowych. Bardzo trudno natomiast oczekiwać, że odbiorca przyzna się
otwarcie, że nie rozumie przekazu.
W Polsce dostatecznie wcześnie zaczęto się zastanawiać nad wpływem telewizji,
a więc i jej języka, na rozwój kultury, zwracając uwagę na dwa równolegle przebiegające procesy – propagowania kultury, poszerzania wiedzy i jednocześnie unifikacji
obrazu świata, jak też postępującej prymitywizacji języka. Wskazano nawet na paradoks działalności telewizji, kiedy medium – za pomocą języka – z jednej strony
tworzy pewne wartości, a z drugiej je bezlitośnie niszczy (Sappak 1976).
By zaznaczyć rolę języka w telewizji, pożądane wydaje się ukazanie podstawowych funkcji kulturotwórczych telewizji oraz ich aktualnych wartości wirtualnych.
Łatwo da się zauważyć, że język używany w telewizji wpływa praktycznie na
wszystkie ww. funkcje (Gajda 1982).
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Renata Rusin-Dybalska

Czego Czesi dowiadują się o Polakach a Polacy
o Czechach?
Abstract (What do Czechs Find Out About Poles and Poles About Czechs?). The aim
of this article is to reconstruct and compare some elements of two pictures of the world
which appear in Polish and Czech mass media. The analysis is based on selected press
news from Polish and Czech dailies. They show a mutual relationship between cultural
models of cognition and the interpretation of facts, its role in communication and the degree of influence on the final version of the text. The article is divided into three parts
treating of author-related issues and the content as well as the form of the texts concerning
Czech Republic found in Polish dailies and about Poland in Czech newspapers.
Abstrakt. Celem artykułu jest rekonstrukcja i porównanie wybranych elementów polskiego i czeskiego medialnego obrazu świata. Bazę materiałową stanowić będą teksty prasowe
pochodzące z polskich i czeskich dzienników. Posłużą one do prezentacji wzajemnych
relacji pomiędzy kulturowo uwarunkowanymi wzorami poznawania i interpretowania
zdarzeń, pokazania ich roli w komunikacji oraz stopnia, w jakim wpływają na ostateczny
kształt tekstu. Artykuł podzielony jest na trzy części dotyczące tego kto pisze, co pisze
i jak pisze w polskich gazetach o Republice Czeskiej oraz w czeskich gazetach o Polsce.

Wstęp
Jedną ze szczególnie popularnych dziedzin komunikowania społecznego stało się
ostatnio komunikowanie międzykulturowe (intercultural communication), dziedzina
zajmująca się nie tylko teorią i praktyką komunikowania, ale także różnymi kontekstami procesów komunikacyjnych (Zuber 1999: 24–25). W tym nurcie badań nad komunikacją mieści się tematyka niniejszego tekstu. Komunikowanie międzykulturowe
definiuję, zgodnie z ustaleniami W. Gudykunsta (1987), jako badanie procesów komunikowania się między przedstawicielami odmiennych kultur. Spośród wyróżnianych
przez niego dwóch typów tego rodzaju komunikacji – cross-cultural communication
oraz international communication – przedmiotem moich zainteresowań będzie drugi
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z nich, ukazujący różnice międzykulturowe przez pryzmat komunikacji masowej. Ta
związana będzie z dwoma bliskimi, ale jednocześnie różniącymi się kręgami kulturowymi: polskim i czeskim. Moim obserwacjom podlegać będą określone wyobrażenia
na temat rzeczywistości powstające za sprawą środków masowego przekazu, które
określam jako medialny obraz świata. Ten wykreowany, upowszechniony i narzucony
danej grupie odbiorców obraz o charakterze językowym, ideologicznym, ale także
kulturowym budowany zostaje w oparciu o określone schematy poznania i interpretowania zdarzeń, które staną się przedmiotem analizy w tym tekście. Składają się
one na kulturowo przyjęty styl poznawczy (Mikułowski Pomorski 2006: 226), będący swoistym wzorcem myślenia i reagowania na informacje1. Prezentowany obraz
ograniczony zostanie w pierwszej kolejności do aspektów dotyczących przestrzeni.
Kolejnym zawężeniem będzie zaś, zgodnie z sugestią zawartą w tytule, skupienie się
na fragmencie medialnego obrazu świata dotyczącym obrazu sąsiada. Bazę materiałową przeprowadzanych analiz stanowią polskie i czeskie teksty prasowe pochodzące
z dzienników, a gromadzone w ramach badań własnych prowadzonych z przerwami
od 2005 r. Teksty prasowe, które, z racji ograniczeń związanych z długością niniejszego artykułu, stały się przedmiotem bezpośredniej analizy, dotyczą wydarzeń, które
miały miejsce w ostatnim roku i pochodzą z „MF Dnes”, „Lidových novin”, „Práva”,
„Gazety Wyborczej” oraz „Rzeczpospolitej”.
Swoje spostrzeżenia i wyniki przeprowadzonych analiz rozdzielam do trzech
głównych bloków, zogniskowanych wokół trzech podstawowych pytań: kto? co?
i jak? pisze o nas w Czechach i dla nas o naszych południowych sąsiadach.

1. Autorzy
Zainteresowanie informacjami o Polsce i Polakach w Czechach wciąż wzrasta.
Czesi zainteresowani naszym krajem mogą regularnie znaleźć informacje o tej tematyce na łamach dzienników „MF Dnes” i „Lidové noviny”. Teksty poświęcone Polsce pojawiają się także w tygodnikach społeczno-politycznych („Reflex”, „Tyden”).
Autorami artykułów są oczywiście przede wszystkim czescy redaktorzy. Są to odpowiednio: Petr Kupec i Lubosz Palata. Warto jednak wspomnieć, że oba dzienniki
współpracują także z polskimi autorami. Przykładowo, „MF Dnes” często publikuje
teksty Marka Cichockiego, zaś na łamach „Lidových novin” przeczytać możemy artykuły związanego z „Rzeczpospolitą” Piotra Semki. Od czasu do czasu dołączają do
nich autorzy, których pozwalam sobie określić jako „okolicznościowych”, a którzy
wypowiadają się w czeskich dziennikach na różne ważne w danym momencie tematy.
Należą do nich osoby związane z polską ambasadą czy ośrodkiem kultury, polscy
eksperci oraz Polacy, którzy znani są ze swojego zainteresowania Czechami.
Jeśli chodzi o polską prasę, teksty o tematyce czeskiej pojawiają się regularnie
w „Gazecie Wyborczej” oraz w „Rzeczpospolitej”. Pierwszy z wymienionych dzien1
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ników przez długi czas był jedynym, który interesował się naszymi południowymi sąsiadami. Mówiąc o autorach, nie sposób nie wymienić na początku jednego z największych polskich czechofilów, związanego z „Gazetą Wyborczą” Mariusza Szczygła.
Interesujące nas tu jednak przede wszystkim teksty informacyjne we wspomnianym
dzienniku piszą najczęściej Jacek Pawlicki czy do niedawna Agnieszka Skieterska.
Autorski zespół „Rzeczpospolitej” tworzą z kolei Katarzyna Zuchowicz i Marcin
Szymaniak. Podobnie jak w wypadku czeskich dzienników, „Gazeta Wyborcza” na
stałe współpracuje z czeskim autorem, którym jest redaktor „Lidových novin” Lubosz
Palata. Teksty poświęcone Czechom pojawiają się także czasem na łamach „Polityki”.
W wypadku polskiej prasy również możemy mówić o grupie autorów „okolicznościowych”.
O tym, jak ważne są informacje z danego kraju, świadczyć też może obecność stałych zagranicznych korespondentów. W wypadku interesujących nas państw widać tu
niestety małą dysproporcję. W Polsce przebywa regularnie dwóch stałych korespondentów reprezentujących czeską telewizję i radio (aktualnie są to, odpowiednio, Miroslav Karas i Petr Vavrouszka) oraz korespondent Czeskiej Agencji Prasowej (CTK).
Polska Agencja Prasowa aktualnie ma swojego korespondenta w Czechach, brak jest
natomiast stałych korespondentów mediów tradycyjnych. Z polskimi mediami współpracują okazyjnie dawni korespondenci (np. Barbara Sierszula).

2. Tematyka
Podstawą tworzonego obrazu jest tematyka prezentowanych wiadomości. Najczęstsze tematy, którym poświęcone zostają informacje prasowe w obu krajach,
przedstawione zostaną w oparciu o kryteria ważności informacji według Galtunga
i Rugde’a (1965). Najpierw popatrzmy na to, co Czesi piszą o Polakach. Pierwsza
wyróżniona grupa tematyczna zogniskowana jest wokół kryterium „ważności” w połączeniu z elitami. Stwierdzić można, że wszyscy czescy czytelnicy zainteresowani
polską tematyką są na bieżąco informowani o najważniejszych wydarzeniach z polskiego życia politycznego, zarówno o charakterze ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
Tematyka polityczna zdominowana jest przez informacje o dwóch największych
partiach politycznych (PO, PIS), z wyraźnym zarysowaniem konfliktu między nimi
(np. 19.02.2011 MF2). Czeski czytelnik poinformowany zostaje jednak także o nowych inicjatywach na tym polu, jakimi są przykładowo powstanie nowych partii czy
ugrupowań (Ruch Poparcia Palikota – 4.10.2010 LN3, PJN – 21.12.2010 MF). Jeśli
chodzi o kryterium „ważności” w odniesieniu do społeczeństwa, nasuwa się podobne stwierdzenie. Czeskie dzienniki prezentują na bieżąco problemy polskiego życia
społecznego. Czesi znają sytuację na polskich kolejach (17.12.2010 MF), w służbie
zdrowia (25.02.2011 LN) czy problemy związane z antysemityzmem (5.02.2011
2
3
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LN). Spośród ważnych postaci polskiego życia publicznego na czeskich łamach regularnie goszczą „polski orzeł” A. Małysz (np. 3.03.2011 LN) czy „polska królowa
nart” J. Kowalczyk (np. 28.02.2011 MF). W prezentowanym okresie do grona tego
dołączył „polski bohater” K. Bielecki (21.01.2011 MF). Warto tu również wspomnieć o artykułach wspomnieniowych poświęconych zmarłym, np. H. Góreckiemu
(16.11.200 LN) czy P. Godlewskiemu (5.03.2011 LN). Spośród tematów skupionych
wokół kryterium „zaskoczenia” najbardziej wyróżniają się te, które poświęcone są
„polskiemu” katolicyzmowi. Za ich sprawą stereotypowy obraz katolickiej Polski
skonfrontowany zostaje przykładowo z informacjami o pierwszym polskim muzeum
erotyki (9.02.2011 LN), 12-letniej matce (13.12.2010 MF) czy karmieniu na zamówienie (2.03.2011 LN). Jeśli chodzi o kryterium „negatywizmu”, czescy czytelnicy
również są informowani na bieżąco. Z pewnością oprócz faktu, że wszelkie wypadki
i katastrofy mają swoje stałe miejsce w dzisiejszych mediach, w analizowanej sytuacji nie bez znaczenia jest to, iż chodzi o kraje sąsiedzkie. Ostatnie z kryteriów, na
które chciałabym zwrócić uwagę, to „ciągłość”. W tym wypadku możemy mówić
o dwóch wątkach tematycznych. Pierwszym z nich jest turystyka. Godne uwagi jest
to, że czescy czytelnicy poznają nie tylko najbardziej znane polskie miasta – Warszawę i Kraków (np. 6.03.2010 LN) – ale także te, które nie są zbyt dobrze znane nawet
wśród samych Polaków – np. Przemyśl czy Świnoujście (np. 28.02.2011 LN). Drugi wątek tematyczny dotyczy czesko-polskiej współpracy, zarówno na polu polityki,
jak i kultury. Jeśli chodzi o pierwszą dziedzinę, dowiadujemy się przykładowo, jak
Czesi wzorują się na polskiej ustawie dotyczącej ograniczenia świadczeń dla byłych
komunistów (8.02.2011 MF). W kwestii współpracy kulturalnej jedną z ostatnich inicjatyw, skrzętnie odnotowanych przez czeską prasę, był pierwszy czesko-polski bal
(28.02.2011 LN).
Podobnie jak Czesi, także Polacy są na bieżąco informowani o najważniejszych
wydarzeniach z czeskiego życia politycznego. W polskiej prasie pojawiają się informacje o wszystkich czeskich partiach, także tych uważanych za swego rodzaju „polityczne ciekawostki”, jak np. partia komunistyczna (KSČM) (2.03.2011 RZ4) czy Partia
Piracka (17.12.2010 RZ). To samo dotyczy problemów życia społecznego, do których w analizowanym okresie należały np. strajki (1.12.2010 GW5), afery korupcyjne
(np. 11.01.2011 GW), problemy z Romami (np. 21.09.2010 GW) czy przygotowywanie nowych reform (5.07.2010 GW). W grupie wiadomości zogniskowanych wokół
kryterium „zaskoczenia” mamy do czynienia ze znacznie bardziej zróżnicowaną tematyką niż w wypadku obrazu Polski. Zgodnie ze stereotypem ateistycznego Czecha, Polacy dowiadują się o projektach zalegalizowania nowego wyznania (30.01.2011 RZ),
ale także o tworzonym współczesnym rękopisie Biblii (12.02.2011 RZ). Oprócz tego
przeczytać możemy o specjalnych koncertach dla przyszłych mam (20.10.2010 RZ),
niekonwencjonalnej firmie sprzątającej (9.11.2010 RZ), specjalnych „rozmówkach”
dla czeskich lekarzy (13.02.2011 RZ), które mają im pomóc w komunikacji z cu4
5
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dzoziemcami, czy możliwości wzięcia ślubu w Teatrze Narodowym (3.11.2010 RZ).
Tak jak w wypadku czeskiej prasy, wiadomości z grupy podporządkowanej kryterium
„negatywizmu”, a dotyczące Czech, pojawiają się na bieżąco. Ostatnia wyróżniona
grupa – kryterium „ciągłości” – reprezentowana jest najczęściej przez jeden wątek
tematyczny, czyli wspominaną turystykę. Tu jednak należy stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej eksponowanym miejscem w Czechach w polskiej prasie jest Praga
(np. 29.03.2009 GW). Świadczą o tym nie tylko różnego rodzaju informacje prasowe,
ale także edycje i reedycje kolejnych wersji przewodników, dołączanych także do
analizowanych dzienników, w których Praga pojawia się zawsze w pierwszej trójce.

3. Schematy prezentowania i interpretowania konkretnych zdarzeń
Popatrzmy na wybrane przykłady, prezentujące fragmenty analizowanego medialnego obrazu świata. Na początek dwa teksty pochodzące z czeskiej prasy.
Velký rok Velkého Polska
Čtyřicetimilionový český soused se stane unijní mocností a přestane být nejchudší zemí střední
Evropy
SVĚT 2011
Největší změna v našem okolí se odehrála, aniž jsme si toho příliš všimli. Polsko, náš severní soused,
totiž Čechy nikdy moc nezajímalo. Možná je to dáno i tím, že po několik set minulých let bylo Polsko zemí spíše východní než střední Evropy a s Českem a Čechy mělo pramálo společného, včetně
jen úzkého pruhu hranice. Dnes máme s Poláky druhou nejdelší hranici a je to druhý největší stát,
důležitější, rozsáhlejší a lidnatější než všichni další sousedé Česka (s výjimkou Německa) dohromady. A to i když se do toho započítá Maďarsko, s nímž už sice společnou hranici nemáme, ale jako
bychom měli.
Polsko se v posledních dvaceti letech stalo z chudého, chaotického a zaostalého příbuzného bohatou,
vlivnou a zajímavou zemí. Polsko jako jediná země Evropy přestálo krizový rok 2008 bez krize a tento i příští rok poroste úctyhodným tempem. Důvodem nejsou jen sice málo viditelné, ale soustavné
reformy, ale i to, že Poláci jsou nejméně „líným“ národem v regionu. Podle hesla, že „bída naučila
Dalibora housti“, nebyli Poláci líní najít si práci v cizině, když nebyla u nich doma. Nebyli líní studovat – podíl vysokoškoláků v nastupující generaci je dnes v Polsku vyšší než v Česku. Velice výraznou
změnou, připisovanou dvěma posledním polským vládám, je omezení korupce. V neposlední řadě
se pak obrovským impulzem pro polskou ekonomiku i společnost stalo pořadatelství mistrovství
Evropy ve fotbale 2012, jedné z nejsledovanějších sportovních akcí světa.
Díky tomu všemu je dnes Polsko sebevědomou zemí, která je rozběhnutá na vysoké otáčky a mocně
dohání ztrátu na zbytek střední Evropy. Do té míry, že v příštím roce Polsko v hrubém domácím
produktu na hlavu předběhne Maďarsko a definitivně přestane být „chudou zemí“ Unie. „Jsme šestou největší zemí EU a nyní také sedmou největší ekonomikou,“ uvádí sebevědomě šéf diplomacie
Radek Sikorski.
Obratná polská diplomacie vlády Donalda Tuska, oproti předchozí dvouleté destruktivní éře bratrů
Kaczyńských, dokázala narovnat vztahy s oběma sousedícími velmocemi – Ruskem a Německem. Přitom Polsko nepřestalo být důležitým spojencem USA a hraje především v NATO stále důležitější roli.
Polsko bude v druhé polovině příštího roku předsedat EU, což v kombinaci s tím, že třetím nejdůležitějším mužem Unie je Polák – předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, může přinést
velký efekt. Ten podle všeho nijak neoslabí ani parlamentní volby – naopak, Tuskova Občanská
platforma z nich může vyjít jako jednoznačný vítěz a zrychleným tempem pokračovat v liberálních
ekonomických reformách a celkové modernizaci země. Vše dnes nasvědčuje tomu, že příští rok bude
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pro Polsko jedním z nejúspěšnějších za posledních dvacet let. Což je pro Česko, pro které je Polsko
oboustranně stále důležitějším partnerem a spojencem, skvělá zpráva.
Orbán, zdroj nestability O mnoho hůře bude na jihu střední Evropy, kde v Maďarsku bude pokračovat
stále nebezpečnější experiment samovládce Viktora Orbána jak s demokracií, tak s křehkou maďarskou ekonomikou. Experiment, který může přivést Maďarsko, jež navíc bude šéfovat první půlrok
Unii, do velkých problémů. Mnohé napoví přijetí nové maďarské ústavy a další kroky vlády, které ale
už na konci tohoto roku začaly vykazovat autoritářské tendence putinovského střihu.
Na Slovensku vše závisí na vnitřní stabilitě vlády Ivety Radičové. Ta se bohužel ukazuje křehčí, než
se původně zdálo, a tak místo velkých reforem čeká nadějné Slovensko možná jen reformní klopýtání, připomínající první pomečiarovskou vládu z let 1998–2002. Znervózňujícím prvkem nestability
bude i sousední Maďarsko, které začne přes rozdělování maďarských pasů uplatňovat mocenské
ambice na Maďary obydlený jih Slovenska. To může velice rychle rozvrátit současnou vládu, která
zatím nenašla na Orbánovy ambice žádný účinný protilék.
„Lidové noviny” (27.12.2010)

Prezentowany tekst jest swoistą prognozą powstałą na progu nowego roku, który
już na wstępie, w tytule, określony zostaje jako „wielki”. Na dodatek to będzie „Wielki rok Wielkiej Polski”. Obraz naszego kraju zostaje tu przedstawiony zgodnie z opartym na kontraście schematem „wczoraj”: „dziś”. Kiedyś Polska była krajem Europy
Wschodniej, biedną, chaotyczną i zacofaną krewną, przedmiotem niewielkiego zainteresowania ze strony Czechów. Dziś to bogaty, wpływowy i ciekawy kraj, który
jako jedyny w Europie poradził sobie z kryzysem. Wymieniając kolejne osiągnięcia
Rzeczpospolitej, zwraca się uwagę na mało widoczne, ale systematyczne reformy,
ograniczenie korupcji i zręczną politykę zagraniczną. Czesi dowiadują się, że Polacy
to bardzo pracowity naród. Jeśli brakuje dla nich pracy w kraju, z powodzeniem znajdują ją za granicą. Znacznie więcej młodych ludzi, w porównaniu z Czechami, decyduje się też na studia wyższe. Niewątpliwy, pozytywny wpływ na polską gospodarkę
będą miały również Mistrzostwa Europy w piłce nożnej EURO 2012. Jej polityczna
rola wzrośnie z pewnością w czasie prezydencji w drugiej połowie 2011 r. Już dziś
trzecim najważniejszym człowiekiem w Unii Europejskiej jest przecież Polak, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek. W ten sposób najbiedniejszy
kraj Europy Środkowej staje się unijnym mocarstwem, które, zgodnie ze słowami
szefa polskiej dyplomacji, jest szóstym największym krajem UE i siódmą największą
w jej ramach gospodarką. Rok 2011 będzie dla Polski najpomyślniejszym w ciągu
ostatnich 20 lat. A co na to Czesi? Zważywszy, że współpraca między naszymi krajami z roku na rok jest coraz lepsza, polski rok pełen sukcesów to dla Czech bardzo dobra wiadomość. Trzeba przyznać, że przedstawiony obraz jest dla Polski wyjątkowo
korzystny. Podstawy schemat kompozycyjny „wczoraj”: „dziś” staje się jednocześnie
schematem „zły”: „dobry”, ze szczególnym naciskiem na „dobry”. Widoczne jest to
zarówno w ilości przemawiających za tym argumentów, jak i sposobie ich prezentacji.
Tworzą one bardzo pozytywny i optymistyczny wizerunek kraju sąsiedzkiego, który
staje się niemalże rajem na ziemi.
Popatrzmy na kolejną „polską” odsłonę.
Nedočkaví Poláci odhalili a vysvětili nedokončenou obří sochu Krista
Největší pomník Ježíše Krista na světě, který postavili v Świebodzině na západě Polska, v neděli
odpoledne odhalili a vysvětili zároveň. Spasitel váží 440 tun a na výšku má tolik, kolik má let – 33 –
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a s pozlacenou sochou na hlavě měří ještě o tři víc. Kristus stojí na 16,5metrovém kopci, dohromady
má tedy na výšku 52,5 metru.
„Pomník je už sice vysvěcený, ale jeho stavba ještě není dokončená a zkolaudovaná,“ uvedl okresní stavební dozorce Wladyslaw Rudkowicz. Řečeno stavbařskou terminologií jde zatím o holobyt,
v němž chybějí omítky, obklady, instalace i fasáda, dodal. „Dokončování může trvat ještě dva roky.
Chtěl jsem zabránit jeho odhalení, aby se nestalo neštěstí, ale organizátoři se zaručili, že lidé budou
v neděli stát od monumentu v dostatečné vzdálenosti,“ vysvětlil.
Na poli, jež předtím leželo ladem, vyrůstal Kristus pět let. Je ho vidět ze vzdálenosti několika kilometrů. Z výšky se dívá na supermarket, benzínovou pumpu a v řadách stojící rodinné domky. Po straně
a za zády má rušné silnice, po nichž se plouží nekonečné šňůry nákladních aut. Přes Świebodzin
se jede k německé hranici nebo do Gorzowa a Štětína. Pro většinu řidičů bylo až do nynějška toto
21tisícové městečko malým bodem na mapě, kde nebyli příliš zvyklí zastavovat.
V očekávání zisku
Od té doby, co se do světa dostala zvěst o tom, že ve Świebodzině postavili ještě většího Krista než
v brazilském Riu de Janeiro, místní počítají s tím, že turisté se sem jen pohrnou.
„Z toho Krista budeme mít velký užitek všichni,“ říká jeden starší muž. I další lidé přepočítávají
sochu Spasitele na zloté a nová pracovní místa, jež mají vzniknout v oblasti gastronomie a hoteliérství. „Návštěvy z Polska i z celého světa k nám budou proudit plnou parou, a to díky našemu knězi
budovateli Sylwestrovi Zavadzkému, který byl iniciátorem monumentu,“ dodává muž.
Ne každému se v Świebodzině se však pomník líbí. Kritikové, především mladí lidé, hovoří o megalomanství a kýči. A nedělní slavnost, na niž přišly tisíce lidí z celého Polska, na internetu nazvali
odhalením Krista v Riu de Świebodzineiro.
„Právo” (21.11.2010)

Tematem powyższego przykładu jest wydarzenie, które w normalnych okolicznościach nie wzbudziłoby większego zainteresowania czeskich mediów. Tu jednak chodzi o rzecz „niezwykłą” – największą na świecie figurę Jezusa Chrystusa. Tekst wydaje się być oparty na podstawowym schemacie informacyjnym zogniskowanym wokół
pytań: co? kto? gdzie? jak? dlaczego? Swoiste streszczenie odpowiedzi znajdujemy
już w tytule – niecierpliwi Polacy odsłonili i poświęcili niedokończoną olbrzymią
rzeźbę Chrystusa. Sprawcami zdarzenia (kto) są więc Polacy, a konkretnie mieszkańcy leżącego na zachodzie Polski Świebodzina (gdzie), który do tej pory był jedynie
niczym nie wyróżniającym się, małym punktem na mapie. Właśnie tam pewien ksiądz
postanowił stworzyć niezwykły pomnik (co) o imponujących rozmiarach. Olbrzymia
rzeźba po pięciu latach doczekała się uroczystego odsłonięcia i poświęcenia. Czeski
czytelnik nie dowiaduje się jednak niczego o tych uroczystościach (jak) – jedynie
w ostatnim zdaniu pojawia się informacja o tysiącach pielgrzymów z całej Polski. Odpowiedź na pytanie „jak?” odniesiona zostaje nie do odsłonięcia pomnika, ale do stanu, w jakim się znajduje. Ważniejszy okazuje się bowiem fakt, że tak naprawdę dzieło
nie jest jeszcze ukończone. Specjalista z nadzoru budowlanego informuje, że pomnik
znajduje się w stanie surowym i na jego dokończenie potrzeba jeszcze dwóch lat. Fakt
ten nie przeszkodził jednak „niecierpliwym Polakom”, gdyż mają do zrealizowania
konkretny cel (dlaczego) – oczekują na zysk. Ich zdaniem odsłonięcie tak okazałej
rzeźby oznacza wzmożony ruch turystyczny, a co się z tym wiąże – pieniądze oraz
nowe miejsca pracy. Na koniec dowiadujemy się jednak, że nie wszystkim Polakom
podoba się nowa „atrakcja turystyczna”. Z ust przedstawicieli młodego pokolenia padają takie słowa, jak „megalomania” czy „kicz”, zaś miasteczko w związku z tym
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zyskuje nową nazwę „Rio de Świebodzineiro”. Trzeba przyznać, że przedstawiony
obraz jednoznacznie sugeruje przyczynę powstania niezwykłej rzeźby Chrystusa. Jak
jednak łatwo się domyślić, nie zajmowała ona centralnego miejsca w polskich doniesieniach na ten temat.
Spójrzmy na kolejny przykład, pochodzący tym razem z polskiej prasy.
Nasi kochani Czesi
Polsko-czeskie partnerstwo nie wynika tylko z postkomunistycznej przeszłości, ale jest naturalne,
a stosunki Warszawy i Pragi są najlepsze w historii – pisze praski dziennik „Lidove Noviny”.
Good news is no news, czyli dobra wiadomość to żadna wiadomość. Ta zasada rządzi dziennikarstwem właściwie od zawsze. Dlatego też niedawna wizyta prezydenta Bronisława Komorowskiego
w Czechach została ledwo co zauważona przez polskie media. No bo skoro stosunki z Czechami są
tak świetne i nie ma żadnych problemów, a obywatele darzą się wzajemną sympatią, to o czym tu
pisać?
Ano jest o czym. Otóż Czechy po cichu wyrosły na strategicznego partnera Polski w regionie. Mówili o tym w czasie praskiej wizyty zarówno Komorowski, który dobrze wyczuwa, że w Czechów
warto i trzeba inwestować, jak i prezydent Vaclav Klaus. Gospodarz Hradczan, który świetnie dogadywał się z Lechem Kaczyńskim, umie porozumieć się z jego następcą, choć wiele ich różni.
A polsko-czeskie partnerstwo w odróżnieniu od tego z Litwą przetrwało śmierć Kaczyńskiego. To
drugie utrzymywało się bowiem na iluzji dobrych relacji przy jednoczesnym zamiataniu pod dywan
wielu problemów.
W relacjach z Czechami właściwie nie ma czego zamiatać, a wspólnota interesów jest ogromna.
Nie przysłaniają ich różnice w postrzeganiu Unii (jak wiadomo, Klaus jest zapiekłym eurosceptykiem, a Komorowski to euroentuzjasta) ani fakt, że czeskie społeczeństwo jest całkowicie zlaicyzowane i znacznie bardziej liberalne niż polskie. Polaków i Czechów łączą nie tylko doświadczenia
historyczne, przywiązanie do wolnego rynku i troska o bezpieczeństwo energetyczne (czytaj strach
przed uzależnieniem się od dostaw z Rosji). Oba kraje wciąż uważają USA za gwaranta bezpieczeństwa regionu i są przekonane, że Europa powinna bardziej interesować się relacjami z sąsiadami ze
Wschodu.
Jedna z legend, która krąży gdzieś między MSZ-etami w Pradze i Warszawie, głosi, iż największe
polskie osiągnięcie w UE – Partnerstwo Wschodnie – wymyślili w istocie Czesi, ale zgodzili się, by
wypromowała je silniejsza i bardziej wpływowa w Europie Polska.
Uwielbiany w Polsce Jaroslav Hašek powiedział kiedyś, że „każde dlaczego ma swoje dlatego”.
W przypadku relacji polsko-czeskich „dlaczego” jest dziecinnie łatwe do pojęcia. Czesi mieli już
swoje przewodnictwo w UE i choć było to przewodzenie z problemami, to służą Polsce doświadczeniem przed jej prezydencją w UE zaczynającą się w lipcu. Polska tworzy koalicję krajów zainteresowanych obroną unijnych funduszy spójności w przyszłym budżecie UE po 2014 r., czym Czechy
są także zainteresowane. I mogą nam w tym pomóc instytucjonalnie, przewodząc od czerwca Grupie
Wyszehradzkiej.
Oba kraje są obrońcami gospodarki węglowej i obawiają się Europy kilku prędkości, w której kraje
strefy euro integrować się będą szybciej i głębiej niż pozostali.
Prezydent Komorowski wie to wszystko i dlatego w Pradze mówił: „Wierzę, że będziemy w stanie
na europejskiej glebie forsować kwestie, które są nie tylko w interesie Grupy Wyszehradzkiej, ale
także całej unijnej”.
Czesi wiedzą, że mogą budować swoją przyszłość w Unii także na relacjach z Polską, która ma ambicje bycia wielkim graczem w UE. Mają też świadomość tego, że, jak pisze czeski dziennik „Lidove
Noviny”, obecne partnerstwo nie wynika tylko z postkomunistycznej przeszłości, ale jest naturalne,
a stosunki polsko-czeskie są najlepsze w historii.
Good news? Jak najbardziej, choć nie leje się krew i Polaków nie prześladują na Zaolziu...
„Gazeta Wyborcza” (24.02.2011)
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Prezentowany tekst stanowi swoiste podsumowanie wizyty polskiego prezydenta w Czechach. Oparty zostaje na schemacie konstrukcyjnym mającym udowodnić
określoną tezę, sformułowaną dość pieszczotliwie w tytule – „nasi kochani Czesi”.
Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, który pojawia się już na samym początku – to
będzie dobra wiadomość, a ta też może być ciekawa. Polski czytelnik dowiaduje się
zatem, że Czechy wyrosły na strategicznego partnera Polski w regionie, a stosunki
polsko-czeskie są najlepsze w historii. Ponieważ jednak stwierdzenia te przytoczone
są za czeskim dziennikiem, autor konsekwentnie stara się udowodnić ich prawdziwość. Aby prezentowany obraz nie był zbyt idealny, rozpoczyna od różnic – Czechy
to inne spojrzenie na UE, zlaicyzowane, bardziej liberalne społeczeństwo. Znacznie
więcej jest jednak podobieństw. Oba kraje łączy wspólnota interesów, wynikająca nie
tylko z tych samych doświadczeń historycznych. Wolny rynek, bezpieczeństwo energetyczne, gospodarka węglowa czy stosunek do USA to najważniejsze przejawy owej
wspólnoty. Okazuje się, że nawet projekt Partnerstwa Wschodniego tak naprawdę
wymyślili Czesi, ale pozwolili, aby to „silniejsza i bardziej wpływowa Polska” wypromowała go w Europie. Wzajemna współpraca to również dzielenie się doświadczeniami. Czesi służą Polsce tymi związanymi ze swoją prezydencją w UE, Polska
myśli o Czechach, przygotowując nowe inicjatywy na polu działań unijnych. Łączy
je także współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. O wszystkich tych gwarantach
dobrych stosunków polsko-czeskich warto pisać, mimo iż w przeszłości stosunki między oboma krajami nie zawsze były takie idealne. Świadczyć o tym ma przywołana
na koniec aluzja do wydarzeń historycznych (nie leje się krew i Polaków nie prześladują na Zaolziu). Nawet to nie wydaje się jednak zakłócać prezentowanego, niemal
sielankowego obrazu.
Popatrzmy na jego kolejną odsłonę.
Goło i wesoło po czesku
Studenci z Pragi otworzyli firmę sprzątającą. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt,
że oferta obejmuje sprzątanie na golasa.
Katka Kopecka (21 lat) studiuje ekonomię na stołecznym Uniwersytecie Karola. Do skromnych
stypendiów dorabiała dotąd dorywczymi pracami, m.in. sprzątaniem i bawieniem dzieci. Gdy kryzys
pozbawił Katkę i jej przyjaciół pracy, postanowili założyć firmę, która zaoferuje coś, czego na rynku
czeskim do tej pory nie było. Czyli sprzątanie na golasa. Jak tłumaczy brytyjskiej gazecie „Metro”,
golizna nie ma nic wspólnego z usługami seksualnymi. – Nikt nie lubi sprzątać, za to wszyscy lubią
patrzeć na urodziwe ciała. Obserwowanie półnagiego człowieka, który sprząta twój dom, to wspaniały sposób na relaks – argumentuje założycielka firmy.
Kopecka zatrudnia 15 studentek i studentów, a godzina sprzątania z podziwianiem sprzątającego
kosztuje od 170 euro. Cena zależy od stopnia roznegliżowania. Klient może wybrać między sprzątaniem w bieliźnie, bikini, toples lub nago.
Pomysł wykonywania klasycznych usług, jak sprzątanie, układanie włosów czy mycie samochodów,
w negliżu nie jest wynalazkiem młodych Czechów. Takie firmy działają na innych kontynentach,
m.in. w USA i Australii.
W październiku w Sydney 26-letni polski emigrant i jego żona otworzyli salon fryzjerski Hot Cuts,
w którym panów czeszą fryzjerki w strojach toples. Skompletowanie fryzjerek zabrało polskiej parze 18 miesięcy. Teraz do zakładu ustawiają się kolejki, a zapisy sięgają dwóch tygodni do przodu.
Znaczy się Polak też potrafi.
„Rzeczpospolita” (9.11.2010)
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Przedstawiony tekst prezentuje czeskie społeczeństwo z innego punktu widzenia.
To jedna z odsłon ukazujących drugą, z założenia mniej poważną, twarz Czechów.
Informacja, zbudowana w oparciu o podstawowy schemat informacyjny, dotyczy jednego ze sposobów radzenia sobie z kryzysem. Polski czytelnik dowiaduje się więc, że
czeska studentka (kto) z Pragi (gdzie) w związku z utratą pracy (dlaczego) postanowiła założyć firmę oferującą usługi sprzątania (co). Oryginalność pomysłu polegała
na tym, że wspomniane usługi oferowane były bez ubrania. Podstawowa informacja
zostaje poszerzona o swoisty komentarz. Dowiadujemy się z niego, że młodzi Czesi
nie są pierwszymi, którzy wpadli na taki niezwykły pomysł. Przykładem potwierdzającym tę tezę staje się historia... Polaka, który w Australii założył męski salon fryzjerski z obsługą w strojach topless. Wniosek jest więc oczywisty – „Polak też potrafi”.
***
Według ostatniego badania CBOS ponad połowa Polaków najbardziej lubi
Czechów. Fakt ten, oprócz różnego rodzaju uwarunkowań politycznych czy gospodarczych, jest kolejnym potwierdzeniem wzrostu wzajemnego zainteresowania, jakie zaobserwować można po obu stronach. Na podstawie przeprowadzonych badań
i obserwacji można jednak stwierdzić, że wzajemny medialny obraz sąsiada nie jest
jednolity. Jego stałym elementem są bieżące najważniejsze wydarzenia z życia politycznego i społecznego, co w wypadku krajów sąsiedzkich miałoby być normą. Jeśli
chodzi o Polskę i Czechy, pomału tak właśnie się staje. Widać to również we wzajemnej ocenie polsko-czeskich stosunków. Polska określana jest jako „wielki” sąsiad
i nie chodzi tu tylko o przewagę dotyczącą powierzchni kraju. To silny i wpływowy
partner, z którym warto utrzymywać dobre stosunki. Tezy te, pojawiające się w analizowanych tu przykładach, znajdują poparcie w wielu przytaczanych argumentach.
Widać to także w schematach konstrukcyjnych przywołanych tekstów. W strukturach argumentacyjnych zdecydowanie dominują zalety, podobieństwa (Kraus 2008:
149–158). Zważywszy, że jeszcze kilka lat temu informacje o Czechach w polskich
mediach pojawiały się w stopniu minimalnym, można to uznać za swoiste novum.
Druga część analizowanego obrazu wciąż jeszcze w dużej mierze opiera się na
stereotypach (Trampota 2006: 92–94). Należy jednak zauważyć, że coraz częściej
mamy do czynienia z próbami ich przełamywania. Polak to katolik, ale czy wiara zawsze jest dla niego najważniejsza? Czech to ateista, ale czy to znaczy, że nic ważnego
się dla niego w życiu nie liczy?7 Próby zmiany tych stereotypowych obrazów widoczne są nie tylko w kwestii tematów, którymi interesują się media, ale także w strukturze
komunikatów informacyjnych. Tradycyjne schematy wielokrotnie ulegają swoistym
modyfikacjom, zmianom punktu odniesienia lub też uzupełnione zostają dodatkowym
komentarzem. Niejednokrotnie pokazują one, jak trudno przyznać się do własnych
narodowych słabości czy uznać pierwszeństwo kogoś innego, nawet jeśli jest to najlepszy sąsiad. Obserwacja medialnych obrazów w odniesieniu do różnych krajów ma
6

6
Badania przeprowadzono w lutym 2011 r. Na pierwszym miejscu znaleźli się Czesi (51%), na
drugim Słowacy (49%), a na trzecim Amerykanie (43%).
7
Więcej o stereotypach Czechów i Polaków por. np. Walas 1995.
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jeszcze jeden ciekawy aspekt. Obrazy budowane w zagranicznych mediach bardzo
często mogą się stać zwierciadłem własnych problemów. Dzięki nim dostrzec można
niektóre szczegóły niewidoczne z punktu widzenia własnej, narodowej perspektywy.
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Język prasy w krajach Grupy Wyszehradzkiej
i poza nią na przykładzie Polski
i Wielkiej Brytanii1
Abstract (The Language of Press Inside and Outside the Visegrad Group based
on Poland and the United Kingdom). The objective of this article is to present the
results of a research into cultural differences occurring between the countries constituting the Visegrad Group and the other countries from the European Union. The
examples concern Polish culture and British culture. The research material comprises
front pages of two national dailies, namely “Gazeta Wyborcza” and “The Guardian”.
The investigation includes 20 editions of both dailies printed between January and
February 2010.
The study will be based on traditional content analysis methods. Attention will be paid to
the frequency of occurrence of elements, such as articles, themes, section names, advertisements and photographs. Also the information on attribution of the texts will be subject
to analysis. Moreover, the average size of texts will be established.
Finally, the observed differences will be put into the theoretical framework of Edward
T. Hall’s division of societies into high-context and low-context cultures. The conclusions
will also concern one of Geert Hofstede’s cultural dimensions, namely the dimension of
uncertainty avoidance.
Abstrakt. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących różnic kulturowych występujących pomiędzy krajami Grupy Wyszehradzkiej a innymi krajami Unii
Europejskiej. Przedstawione przykłady dotyczyć będą kultury polskiej oraz kultury brytyjskiej. Materiał badawczy stanowić będą pierwsze strony dwóch ogólnokrajowych
dzienników: „Gazety Wyborczej” oraz „The Guardian”. Analizie poddane zostanie 20 wydań z przełomu stycznia i lutego 2010 roku.
Badanie przeprowadzone zostanie za pomocą narzędzi analizy zawartości. Uwagę skupimy na częstotliwości występowania poszczególnych elementów (m.in. artykułów i poruszanych w nich tematów, nazw działów, reklam oraz fotografii). Analizie poddane będą
również informacje o autorze tekstu. Policzona zostanie także średnia objętość tekstów.
Praca naukowa finansowana ze środków budżetowych na naukę w latach 2010–2012 jako projekt
badawczy.
1
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Następnie zaobserwowane różnice ujęte zostaną w ramy teorii Edwarda T. Halla dotyczącej podziału kultur na wysokokontekstowe i niskokontekstowe. Pod uwagę wzięty zostanie również jeden z wymiarów kultury Geerta Hofstedego, mianowicie wymiar unikania
niepewności.

Wstęp
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badania dotyczącego
wpływu kultury narodowej na język prasy w Polsce, kraju należącym do Grupy Wyszehradzkiej, oraz w Wielkiej Brytanii, kraju spoza niej. Materiał badawczy obejmować
będzie pierwsze strony 20 wydań „Gazety Wyborczej” oraz 20 wydań „The Guardian”
z okresu pomiędzy 14 stycznia a 10 lutego 2010 r. Wybór dzienników podyktowany został równym stopniem ich popularności oraz podobnym profilem czytelnika.
Niniejsze badanie jest częścią większego projektu, obejmującego zarówno analizę ilościową zawartości całych 20 wydań obu dzienników, jak i analizę jakościową
wybranych tekstów. Pierwsza część dotyczyła zatem kolejności występowania i objętości poszczególnych działów, liczby tematów i artykułów pomocniczych, autorstwa
tekstów oraz struktury wywiadów i nekrologów, druga natomiast struktury tematycznej i schematycznej tekstów, struktury aktorów, czasu i miejsca oraz użytych w tekstach środków leksykalnych.
Badanie przedstawione w niniejszym artykule stanowi część pierwszego etapu
wyżej opisanego projektu, tj. w głównej mierze ilościowej analizy zawartości. Określono więc częstotliwość występowania poszczególnych elementów oraz objętość
tekstów zamieszczonych na pierwszych stronach obu dzienników. Badanie dotyczące
organizacji tekstu na stronie, mające charakter analizy jakościowej, stanowi tło dla
analizy ilościowej. Wyniki uzyskane w trakcie obu części analizy skonfrontowane
zostały następnie z badaniami dotyczącymi różnic kulturowych.
Ramy teoretyczne badania określa podział kultur na niskokontekstowe i wysokokontekstowe przedstawiony przez E.T. Halla (1976). Podział ten oparty jest na
założeniu, iż jedną z funkcji kultury jest wytwarzanie wysoce selektywnej przesłony
między człowiekiem a światem zewnętrznym.
[…] Z continuum wysoki-niski kontekst ściśle związany jest stopień uświadamiania przez jednostkę
istnienia selektywnej przesłony, jaką stawia ona miedzy sobą a światem zewnętrznym. Wraz z przesuwaniem się od niższej do wyższej części skali, wzrasta świadomość selektywnego procesu (Hall
2001: 89–90).

Kultura brytyjska, zaklasyfikowana przez Halla do grupy kultur niskokontekstowych, różni się zatem w sposób widoczny od kultury polskiej, uznanej za wysokokontekstową (Wood 2004, Ferris & Godar 2006, Gannon & Pillai 2010). W interpretacji wyników badań wzięty pod uwagę zostanie również jeden z wymiarów Geerta
Hofstedego (2005), mianowicie unikanie niepewności (UAI), które tłumaczy on jako
„the extent to which the members of a culture feel threatened by ambiguous or unk-
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nown situations” (Hofstede & Hofstede 2005: 167). Uwzględnienie tego właśnie wymiaru wydaje się usprawiedliwione dużą różnicą w stosunku do tego, co trudne do
przewidzenia, występującą między kulturą polską (UAI 93) a brytyjską (UAI 35).

Metoda badawcza
Mimo iż metoda zwana content analysis (Krippendorff 2004, Neuendorf 2002)
tłumaczona jest często jako analiza treści, w niniejszym artykule przyjęty został termin analiza zawartości, który obejmuje zarówno analizę treści, jak i formy tekstów
prasowych (Pisarek 1983). Pod tym pojęciem rozumie się rozbicie tekstu na części
proste i klasyfikację danych elementów według przyjętego klucza kategoryzacyjnego.
Jako warunki przeprowadzenia poprawnej analizy zawartości Pisarek (1983) podaje
za Berelsonem (1952) warunek jawności, czyli uwzględnienia w badaniu jedynie syntaktycznych i semantycznych elementów tekstu, pomijając rozważania na temat intencji autora, warunek obiektywności, systematyczności oraz ilościowego podejścia.
Pisząc o analizie zawartości, Pisarek podkreśla złożoność tej metody badawczej
i przedstawia ją wręcz jako zespół technik badawczych opartych na jednej teorii (Pisarek 1983: 43). Materiał badawczy może być, jego zdaniem, szerszy niż teksty ukazujące się w mediach, choć to one zazwyczaj są przedmiotem badań (Pisarek 1983: 46).
Nie oznacza to jednak, że są one jedynie materiałem w badaniach prasoznawczych.
Oprócz komunikowania masowego analiza tekstów prasowych jest bowiem obiektem zainteresowania politologów, socjologów, literaturoznawców, językoznawców,
historyków oraz badaczy kultury (Pisarek 1983: 46). Badaniom podlegają zwykle
związki między przekazem a nadawcą, treścią i formą przekazów a kodem lub kanałami komunikacji, treścią przekazów a rzeczywistością, cechami przekazów a czasem
ich powstania, cechami przekazów a odbiorcami oraz, co ważne dla niniejszej pracy,
związki pomiędzy cechami przekazów a kontekstem kulturalnym, politycznym, społecznym i ekonomicznym, w którym one powstały (Pisarek 1983). Zatem zarówno
typowość tekstów prasowych jako materiału badawczego w analizie zawartości, jak
i językoznawczo-kulturoznawcze zastosowanie tej metody sprawia, że wydaje się ona
być odpowiednią do wykorzystania w niniejszym badaniu.
Pisarek przedstawia także procedurę badawczą stosowaną w analizie zawartości.
Podkreśla, że celem wszelkich badań z użyciem analizy zawartości nie jest samo jej
wykonanie, a wnioskowanie dotyczące badanego problemu, przeprowadzone w oparciu o jej wyniki (Pisarek 1983). Procedurę badawczą proponuje więc rozpocząć od
przygotowania konceptualnego, czyli określenia sytuacji badawczej. W badaniach
prasoznawczych zauważa on 3 rodzaje sytuacji: badania mające na celu przygotowanie charakterystyki danego czasopisma, określenie różnic pomiędzy dwoma czasopismami lub między różnymi wydaniami tej samej gazety oraz wpływ prasy na
kształt świadomości społecznej (Pisarek 1983). Następnym krokiem jest kategoryzacja zawartości, dzięki której możliwe jest postawienie hipotez badawczych (Pisarek 1983: 66). Kolejny etap to według Pisarka (1983: 67) operacjonalizacja hipotez,
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przez którą badacz ten rozumie sformułowanie pewnych wskaźników umożliwiających wydanie sądu, czy badany element tekstu posiada daną cechę czy nie. Efektem tego jest stworzenie hipotez składowych. Na tym etapie należy również określić
analizowane jednostki (jednostki analizy), kategorie klasyfikacji zwane kategoriami
analizy oraz jednostki pomiaru. Za najbardziej popularne jednostki analizy Pisarek
(1983) uznaje wyraz, zdanie, postać oraz całą wypowiedź. Jednostki pomiaru tożsame są często z jednostkami analizy lub występują w postaci centymetrów kwadratowych lub bieżących (Pisarek 1983). Pisarek podkreśla, że mimo iż najlepiej stosować jedną jednostkę pomiaru w całym badaniu, to nie zawsze jest to konieczne,
szczególnie gdy porównywane są różne elementy tego samego czasopisma lub różne
gazety (Pisarek 1983: 87). Za typowe rodzaje pomiaru uznaje badanie częstotliwości
występowania danych elementów, ich wielkości oraz intensywności ich cech (Pisarek
1983: 83).
W wypadku niniejszego badania sytuację badawczą definiuje określenie różnic
występujących pomiędzy tekstami. Hipotezę badawczą stanowi zatem stwierdzenie,
że różnice występujące pomiędzy dziennikami są zależne od różnic występujących
pomiędzy badanymi kulturami narodowymi. Składowe hipotezy badawcze dotyczą
więc, po pierwsze, zależności występujących pomiędzy wysokim lub niskim kontekstem kultury a częstotliwością występowania poszczególnych elementów oraz
objętością tekstu (badanie o charakterze ilościowym); po drugie – zależności występujących pomiędzy kontekstem a organizacją tekstu oraz istnienia związku pomiędzy
poziomem unikania niepewności charakterystycznym dla danych kultur a cechami
badanych tekstów (badanie o charakterze jakościowym).
W badaniach dotyczących związku pomiędzy kontekstem a częstotliwością występowania elementów jednostki analizy stanowią: temat, artykuł, dział/nadtytuł, informacja o dodatkach, fotografia, reklama, imię i nazwisko autora artykułu. Są one
tożsame z jednostkami pomiaru. W wypadku zależności kontekstu i objętości tekstu
jednostkami analizy są: tytuł, podtytuł, lead i artykuł; natomiast jednostkę pomiaru
stanowi wyraz.

Analiza zawartości
Jak wspomniano powyżej, analizie poddane zostały pierwsze strony wszystkich
wydań obu dzienników. Badana była liczba poruszonych tematów i artykułów, liczba
nazw działów i nadtytułów, fotografii, a także liczba zamieszczonych na pierwszych
stronach reklam oraz wyróżnionych graficznie informacji o dodatkach. Zbadano
również, ile razy autorstwo artykułów zostało ujawnione. Ponadto policzona została
średnia liczba słów w tytułach znajdujących się na pierwszych stronach, z uwzględnieniem liczby słów w artykułach głównych. Obliczono średnią liczbę słów w podtytułach, leadach i artykułach. Końcowe wyniki badania przedstawione zostały w tabeli 1. Rycina 1 przedstawia przykładowe pierwsze strony „The Guardian”, natomiast
rycina 2 przykładowe pierwsze strony „Gazety Wyborczej”.
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T a b e l a 1. Częstotliwość występowania poszczególnych elementów oraz średnia objętość tekstów umieszczonych na pierwszych stronach „Gazety Wyborczej” oraz „The Guardian” (14.01.2010–
–10.02.2010)
„Gazeta
Wyborcza”

„The
Guardian”

Częstotliwość
średnia liczba tematów

7

3

średnia liczba artykułów

7

3

średnia liczba nazw działów/nadtytułów

2

0

średnia liczba dodatków

3

2

średnia liczba fotografii

2

2

średnia liczba reklam

1

1

autorstwo artykułów

66%

100%

Objętość
średnia liczba słów w głównym tytule

3

9

średnia liczba słów w tytułach artykułów

4

10

7

10

średnia liczba słów w podtytułach
średnia liczba słów w leadach
średnia liczba słów w artykułach

23

33

703

1313

Przeprowadzona analiza potwierdza hipotezy składowe dotyczące zależności zachodzących pomiędzy kontekstem a częstotliwością występowania poszczególnych
elementów i objętością tekstu. W „Gazecie Wyborczej”, wydawanej w kulturze wysokokontekstowej, zaobserwować można bowiem większą liczbę artykułów i tematów,
więcej informacji o dodatkach oraz mniejszą liczbę słów w artykułach, które, mimo
iż zwięzłe, pisane są bardziej kwiecistym językiem. Wysokokontekstowa kultura dopuszcza krótsze nagłówki i teksty, ponieważ treść przekazywana jest również na innej
płaszczyźnie. Jej polichroniczność natomiast wymaga informacji o większej liczbie
zdarzeń, stąd na pierwszej stronie „Gazety Wyborczej” pojawia się więcej tematów
niż na pierwszej stronie „The Guardian”. Na niskokontekstowość brytyjskiego dziennika wskazuje obecność podtytułów i leadów, podpisy pod fotografiami oraz większa
objętość tekstów. W niskim kontekście potrzeba bowiem więcej słów, aby przekazać
zamierzone treści. Stąd nie tylko brytyjskie tytuły, ale i podtytuły, leady oraz artykuły
są dłuższe.
Uwagę zwraca także fakt, iż brytyjski dziennik już na pierwszej stronie podaje nazwiska autorów artykułów. Dzieje się tak za sprawą wysokiego indywidualizmu Wielkiej Brytanii, charakterystycznego dla kultur niskokontekstowych – zasługi przyznaje
się konkretnej osobie, która ponosi za swoje słowa odpowiedzialność.
Jednakże nie tylko liczba słów, ilustracji czy tematów stanowi o wysokokontekstowości kultury polskiej i niskokontekstowości kultury brytyjskiej. Przypomina
o tym również układ pierwszej strony, organizacja tekstu i jej wygląd. Pierwsza strona
„The Guardian” (ryc. 1) zdaje się być spokojna, bardziej uporządkowana, kolejne
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Ryc. 1. Przykładowe pierwsze strony „The Guardian”: 22, 25 i 28 stycznia 2010

Ryc. 2. Przykładowe pierwsze strony Gazety Wyborczej: 22 , 25 i 28 stycznia 2010

wydania dostosowane są do określonego schematu, poszczególnych elementów jest
mniej, są za to większe. Na stronie znajduje się dużo druku. Pierwsza strona „Gazety
Wyborczej” (ryc. 2) jest z kolei żywsza, bardziej różnorodna; znajduje się na niej
wiele elementów, druku jest natomiast mniej. Redakcja w mniejszym stopniu podporządkowuje się zasadzie projektowania pierwszej strony według jednego schematu.
Pierwsze strony polskiego i brytyjskiego dziennika reprezentują też wiele różnic
w wymiarze unikania niepewności. Wielość tematów „Gazety Wyborczej” sprawia,
że czytelnik, wybierając tę gazetę, jest w dużym stopniu świadomy jej zawartości,
jest ona dzięki temu mniej zaskakująca. Niepewność redukowana jest również poprzez podanie nazw działów, które kategoryzują rzeczywistość. Co więcej, ostatnie
zdania w artykułach w polskim dzienniku są zawsze zakończone kropką. Inaczej jest
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w wypadku „The Guardian”, gdzie urwane w połowie zdania kontynuowane są dopiero wewnątrz gazety. Zabieg taki nie stanowi problemu w kulturze o niskim stopniu
unikania niepewności.

Dyskusja i zakończenie
Ze względu na to, że analiza materiału badawczego potwierdziła hipotezy składowe, możemy uznać, iż istnieje zależność pomiędzy różnicami występującymi pomiędzy dziennikami i różnicami występujących pomiędzy badanymi kulturami narodowymi.
Należałoby zadać jednak pytanie, jakie inne czynniki poza kulturowymi wpływają na kształt informacji prasowych. Mogłyby to zapewne być cechy indywidualne
zespołów redakcyjnych, rozwój techniki projektowania i składania tekstu czy upodobania redaktora naczelnego. Pytania nasuwa również równa liczba fotografii i reklam
zamieszczonych na łamach badanych dzienników, choć wpływ na ten fakt mogą mieć
kwestie finansowe, a ściślej – marketingowe. Uzasadnione byłoby również poszerzenie badania o inne dzienniki lub wręcz tygodniki czy miesięczniki. Niestety, na takie
rozwiązanie nie pozwala ograniczona objętość artykułu.
Podsumowując, pomimo powyższych wątpliwości, mając na uwadze wyniki
przeprowadzonego badania, słuszne wydaje się przypuszczenie, że kultura narodowa
ma wpływ na formę i zawartość pierwszych stron badanych dzienników.
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Międzykulturowe uczenie się na kursie
języka polskiego jako obcego1
Abstract (Intercultural Learning at a Polish Language Course). The aim of the study is
a presentation of the role of intercultural learning in teaching Polish as a foreign language,
as well as methods of its integration with a language course. The considerations constitute
also an attempt to demonstrate potential relations of pedagogy/intercultural education with
the Polish language teaching. The final part of the work contains characterization of intercultural exercises which take into account the principles of intercultural education in teaching Polish as a foreign language, serving in the development of intercultural competences
of the Polish language students.
Abstrakt. Celem artykułu jest przedstawienie roli międzykulturowego uczenia języka
polskiego jako obcego oraz metod jego integracji z innymi elementami kursu językowego. Rozważania obejmą również próbę określenia występowania potencjalnego związku
pomiędzy pedagogiką/edukacją międzykulturową a nauczaniem języka polskiego. Część
końcowa wystąpienia będzie stanowić prezentację przykładowego scenariusza zajęć, który
uwzględni założenia edukacji międzykulturowej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, służące rozwijaniu kompetencji międzykulturowej uczestników kursu.

Wiele ćwiczeń i gier szkoleniowych, proponowanych w ramach coraz popularniejszych ostatnio warsztatów i treningów międzykulturowych, można by z powo
dzeniem wykorzystać na kursie języka obcego (np. Hofstede i in. 2002, Losche 2003).
Odpowiednio opracowane służyłyby nie tylko rozwijaniu kompetencji komunikacyjnej i międzykulturowej uczniów, lecz także kształceniu wybranych sprawności językowych (Stankiewicz, Żurek 2009). Kiedy uświadomimy sobie, że cele edukacji międzykulturowej, wpisujące się notabene w europejską politykę edukacyjną, zasadniczo
pokrywają się z celami międzykulturowego podejścia do nauczania języka obcego,
to dochodzimy do wniosku, że kurs językowy staje się doskonałą płaszczyzną do
ich realizacji, zyskując przy tym na atrakcyjności treści, szczególnie dla młodszego
pokolenia.
Praca naukowa finansowana ze środków na naukę MNiSW w latach 2008–2013 jako projekt badawczy nr N N106 331834.
1
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Celem naszych dociekań jest ukazanie roli międzykulturowego uczenia się dla
nauczania i dydaktyki języka polskiego jako obcego oraz sposobów integrowania
go z kursem językowym. Rozważania będą jednocześnie stanowić próbę ukazania
potencjalnych związków pedagogiki/edukacji międzykulturowej z glottodydaktyką
polonistyczną.

1. Wyzwania międzykulturowości
Międzykulturowość na zajęciach języka obcego możemy analizować w dwóch
wymiarach – społeczno-politycznym oraz dydaktycznym. Kontekst społeczno-polityczny wyraźnie wskazuje na wagę oraz potrzebę wprowadzania treści międzykulturowych do edukacji oraz jej zorientowania na kształtowanie kompetencji międzykulturowej. W wyniku postępującej wielokulturowości społeczeństw europejskich
(w tym również społeczeństwa polskiego), związanej przede wszystkim z integracją
europejską, widoczne są chociażby takie zjawiska, jak rosnąca mobilność obywateli,
migracje o różnym zasięgu i charakterze, globalizacja i związane z nią coraz silniejsze
powiązanie rynków międzynarodowych czy ogólnoświatowych.
Efektem wspomnianych procesów społecznych są przemiany rynku edukacyjnego oraz jego potrzeb, widoczne również w obszarze edukacji językowej. Wiele
z dominujących trendów jest wynikiem działań i rekomendacji instytucji unijnych.
Postępująca globalizacja oraz wielokulturowość społeczeństw wpływają na założenia
leżące u podstaw metodyki nauczania języków obcych (np. przez odejście od normy
native speakera). Mobilność obywateli przekłada się na tworzenie grup wielokulturowych. Pojawiają się też nowi odbiorcy – uczniowie, którzy często mają rozmaite cele
w procesie nabywania języka. Są to młode osoby, nie dążące już do perfekcyjnego
opanowania jednego bądź dwóch języków obcych, ale raczej do urzeczywistnienia
idei obecnej w dokumentach unijnych, do wielojęzyczności, zorientowanej przede
wszystkim na cel komunikacyjny. Wskazane zmiany siłą rzeczy wpływają również na
dobór treści nauczania oraz relacje między nauczycielem a uczniem, którego potrzeby
odgrywają dużą rolę podczas wyznaczania celów dydaktycznych.
Opisane powyżej procesy i prawidłowości można odnieść także do nauczania języka polskiego jako obcego, na terenie Polski i poza nią. W ostatnich latach wzrasta
liczba obcokrajowców uczących się języka polskiego2, wśród których duży udział
mają studenci zagraniczni uczestniczący w różnego rodzaju wymianach międzynarodowych, przyjeżdżający do Polski w ramach programów wymiany (patrz np. Miodunka 2006a). Jest to specyficzna grupa uczących się, która mogłaby wyznaczać kierunek
przemian w dydaktyce języka polskiego jako obcego. Wymiany łączą się z uczestnictwem w kursie na terenie Polski, najczęściej w grupie wielonarodowej, w ograniczonym wymiarze czasowym. Podstawowym celem zajęć jest codzienna komunikacja,
Więcej na temat państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego na
stronie: www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja.
2
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jak również poznanie socjokulturowej specyfiki kraju, co ma ułatwić porozumiewanie
się z Polakami. Jednakże studenci wykazują zainteresowanie nie tylko kulturą kraju,
w którym przebywają, lecz także specyfiką kulturową innych osób uczestniczących
w kursie, co w sposób naturalny sprzyja wykorzystaniu procesu międzykulturowego
uczenia się (Krupnik, Krzaklewska 2005).
Dydaktyka języka polskiego jako obcego jest dyscypliną stosunkowo młodą, zapewniającą podstawy teoretyczne praktyce nauczania, w dużym stopniu czerpiącą
z doświadczeń i tradycji dydaktyk innych języków nowożytnych. Rosnące zainteresowanie językiem polskim jako obcym przyczynia się do rozwoju tej dyscypliny.
Zgodnie z deklaracjami niektórych jej przedstawicieli (por. Miodunka 2006b, Zarzycka 2008) ma ona charakter pograniczny i powinna czerpać m.in. z dorobku nauk pedagogicznych, jednak w praktyce sfera nawiązań i interdyscyplinarnego dialogu jest
bardzo skromna i bliższa raczej nauce o komunikowaniu czy komunikacji międzykulturowej niż pedagogice.
W glottodydaktyce polonistycznej pojawiło się, co prawda, przynajmniej teoretycznie, tzw. podejście międzykulturowe. Analiza dostępnych materiałów dydaktycznych oraz dominujących metod nauczania pokazuje jednak, że potencjał międzykulturowości, tkwiący w nauczaniu języka obcego, w wypadku języka polskiego nie
został jeszcze wykorzystany (por. Stankiewicz, Żurek 2010a, b). Zamiast postulowanej przez niektórych autorów międzykulturowości, w nauczaniu dominuje ciągle
podejście faktograficzne do przekazu treści kulturowych, rywalizujące z modnym
podejściem komunikacyjnym. Przejawia się to w zorientowanym na nauczyciela sposobie kształcenia.
Dorobek pedagogiki w zakresie edukacji międzykulturowej nie został w tym wypadku wykorzystany, co ma swoje konsekwencje dla glottodydaktyki polonistycznej.
Znamienne jest, że o ile w literaturze glottodydaktycznej spotykamy się z określeniem
„nauczanie międzykulturowe”, o tyle w pedagogice coraz częściej mówi się o procesie
„uczenia się” oraz o „międzykulturowym uczeniu się”. Pokazuje to dwa odmienne podejścia do międzykulturowości i brak powiązania między dyscyplinami (np. Torenc 2007).

2. Międzykulturowe uczenie się
Międzykulturowe uczenie się można traktować jako wyraz przemian dokonanych
w pedagogice, związanych z pojawieniem się nowych koncepcji – edukacji ustawicznej oraz międzykulturowości. Stają się one nadrzędnymi ideami, które wpływają na
całokształt procesów edukacyjnych na terenie Unii Europejskiej. Idea uczenia się
przez całe życie przedmiotem zainteresowania czyni uczących się dorosłych i sprzyja
namysłowi nad specyfiką procesów poznawczych w wieku dojrzałym. Ustawiczność
oznacza również dążenie do wyposażenia dzieci i młodzieży w umiejętność samodzielnego uczenia się, co zostało uznane za jedną z tzw. kompetencji kluczowych,
umożliwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie. Nauczyciel z nieomyl-
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nego mentora i mistrza staje się partnerem w dialogu, organizatorem pracy indywidualnej i grupowej (patrz np. Saran 2000; por. Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005).
Międzykulturowe uczenie się jest kategorią popularną w pedagogice niemieckiej,
której zakres nakreślił psycholog Aleksander Thomas. Według niego
międzykulturowe uczenie się zachodzi wówczas, kiedy w kontakcie z inną kulturą osoba dąży do
zrozumienia charakterystycznych dla tej kultury systemów postrzegania i interpretacji, myślenia,
wartości i działania, zintegrowania ich z własnym systemem orientacji i wykorzystania ich w obcej
kulturowo przestrzeni. Międzykulturowe uczenie się prowadzi – poza rozumieniem obcego systemu
kultury – do refleksji nad własnym systemem kulturowym” (Thomas 1993: 382).

Autor wskazuje na kilka warunków międzykulturowego uczenia się. Aby ono zaszło, niezbędny jest kontakt z przedstawicielem innej kultury oraz otwarta postawa,
nastawiona na zrozumienie odmiennego światopoglądu, wartości i zachowania. Efektem procesu uczenia się byłby natomiast nie tylko rozwój kompetencji międzykulturowej danej osoby, lecz także kształtowanie jej tożsamości kulturowej, pełniejsza identyfikacja z kulturą pochodzenia oraz umiejętność krytycznego ujęcia dominujących
w niej wzorów kulturowych (Thomas 1993: 382–383, por. Śliwerski 2005: 293).
Natomiast za cel międzykulturowego uczenia się Thomas przyjmuje kształtowanie kompetencji międzykulturowej, którą należy rozumieć trójaspektowo jako połączenie wiedzy z umiejętnościami i postawami. Proces uczenia się w kontakcie z inną
kulturą ma nam dostarczać wiedzy o tej kulturze, ale również o własnej, zapoznawać
nas z podobieństwami i różnicami między kulturami, zdobywana wiedza zaś ma mieć
swoje przełożenie na umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji kontaktu
z przedstawicielami innej kultury oraz budowanie postawy otwartości, tolerancji oraz
szacunku względem inności.
W podejściu do międzykulturowego uczenia wypracowanym na użytek wymian
młodzieżowych uwzględnia się m.in. takie etapy, jak poznanie własnych korzeni kulturowych i ich wpływu na proces komunikacji, przezwyciężanie negatywnych stereotypów czy identyfikacja obcych wzorów kulturowych, a punktem dojścia jest zdobycie
umiejętności radzenia sobie w sytuacji konfliktu kulturowego (Leenen, Grosch 1998).
Pojęcie międzykulturowego uczenia się wiąże się nie tylko z kształceniem szkolnym (w zakresie poszczególnych przedmiotów), lecz także z nauczaniem języków
obcych, ponieważ przygotowuje uczniów do adekwatnego socjokulturowo użycia
języka obcego oraz do funkcjonowania w wielokulturowej społeczności (por. Myczko 2005: 31–32).
W dokumentach UE i Rady Europy, w szczególności dotyczących polityki edukacyjnej i językowej, pojawia się idea międzykulturowości, jednak – mimo jasno sformułowanych celów – w ograniczonym zakresie. W ESOKJ czytamy: „Najważniejszym celem edukacji językowej jest wspieranie rozwoju osobowości uczącego się,
jego poczucia tożsamości, przez doświadczanie bogactwa języków i kultur” (ESOKJ
2003: 13). Zgodnie z tym dokumentem edukacja w zakresie języków obcych ma obejmować nie tylko kształcenie sprawności językowych oraz rozwijanie kompetencji
językowej i komunikacyjnej, lecz także kompetencji międzykulturowej. Zostaje to
uznane za istotny cel nauczania języków obcych. Jednakże opracowanie nie precyzuje
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w sposób szczegółowy wytycznych odnośnie do realizacji celów międzykulturowego
uczenia się w ramach kształcenia językowego. Sprzyja to powstawaniu odmiennych
często stanowisk glottodydaktyków wobec międzykulturowości i rozmaitym sposobom przekładania jej założeń na praktykę dydaktyczną (Garncarek 2006: 57–58).

3. Międzykulturowy model edukacji językowej
Miejscem, w którym międzykulturowe uczenie się odbywa się (a przynajmniej
może) niejako w sposób naturalny, jest kurs języka obcego. W dydaktyce języków obcych – obok podejścia faktograficznego i komunikacyjnego – wyróżnia się podejście
międzykulturowe (por. Bandura 2007: 67–68). Międzykulturowość edukacji językowej mogą wspierać odpowiednio opracowane materiały dydaktyczne, strukturyzacja
sytuacji dydaktycznych oraz dobór tematów, które wspomagają rozwój kompetencji
międzykulturowej. Należą do nich m.in.: organizacja przestrzeni społecznej, działalność poszczególnych instytucji, przeciętność i ponadprzeciętność, grupy społeczne,
konflikty, tożsamość, swojskość i obcość, cechy narodowe, rytuały i konwencje etc.
(por. Torenc 2007: 187–189). Do wspomnianych treści o charakterze (między)kulturowym można dodać jeszcze kwestie związane z życiem codziennym, warunkami
życia w danym kraju, relacje międzyludzkie, system wartości, poglądy i postawy, komunikację niewerbalną oraz rytualizmy.
Zmiana modelu edukacji językowej w kierunku międzykulturowego uczenia się
wymusza jednocześnie większą otwartość i dowolność poruszanych zagadnień, zależnych od aktualnych potrzeb i zainteresowań uczących się danego języka obcego, ich
wieku, kraju pochodzenia, motywacji etc.
W tego typu nauczaniu tradycyjna rola nauczyciela ulega przeobrażeniu. Staje się
on moderatorem i partnerem do dyskusji, będąc jednocześnie reprezentantem danej
kultury (i w ten sposób jest często postrzegany przez uczniów) oraz pośrednikiem
(między)kulturowym (por. Gregory 2002). Nie tylko wprowadza do kultury, lecz
także pomaga w zrozumieniu wzorców kulturowych uczących się, kierując niepostrzeżenie ich aktywnością poznawczą. Uczeń – przedstawiciel określonej kultury –
uważany jest za autonomiczną jednostkę, odpowiedzialną za kształt własnej edukacji
językowej. Zostaje mu pozostawiona względna swoboda w doborze treści i celów
kształcenia się (por. Knowles i in. 2005: 64–68). Tak więc rozwijanie kompetencji
międzykulturowej nauczyciela i uczących się jest punktem wyjścia, jak i dojścia,
w ramach międzykulturowego uczenia się obu stron.
Rozwój kompetencji międzykulturowej jest możliwy dzięki kształceniu w zakresie: postrzegania (uświadamiania sobie istniejących w nas stereotypów), interpretacji
(znaczenia zachowań językowych), porównywania kultur w różnych perspektyw oraz
porozumiewania się w sytuacjach międzykulturowych (zob. Gębal 2010: 106–107).
Trening międzykulturowy wspomagają różnego rodzaju zadania dydaktyczne, pozwalające uczącym się danego języka zrozumieć inność kulturową, zorientowane na obserwację i interpretację innej kultury oraz na działanie (por. Torenc 2007: 134–137).
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Za ich sprawą ulega zmianie perspektywa wzajemnego postrzegania się u osób biorących czynny udział w procesie dydaktycznym (Torenc 2007: 140).
Chociaż podejście międzykulturowe jest obecne w nauczaniu języka polskiego jako obcego (bardziej w teorii niż w praktyce), to wciąż nie wykorzystuje się
wszystkich aspektów międzykulturowego uczenia się. Na gruncie dydaktyki języka
polskiego jako obcego obowiązują Standardy wymagań egzaminacyjnych (2003),
które określają wymagania w zakresie znajomości języka dla różnych poziomów
zaawansowania językowego. Sugeruje się, aby tworzone obecnie programy, inwentarze i materiały dydaktyczne były dostosowywane do zawartych w dokumencie wymagań. Jednakże treści międzykulturowe – wpisane w europejską politykę językową
– są tu obecne w niewielkim zakresie. Stanowią one część kompetencji socjolingwistycznej i socjokulturowej uczących się języka polskiego jako obcego. Wstępna
analiza wybranych materiałów programowych i dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego wykazała, że cele edukacji międzykulturowej są realizowane w dość skromnym wymiarze (Stankiewicz 2008, Stankiewicz, Żurek 2010b).
Większą popularnością cieszy się wciąż podejście komunikacyjne, kładące nacisk na
zaznajamianie uczących się z polskimi normami socjolingwistycznymi i socjokulturowymi. Duży udział w nauczaniu ma także podejście nastawione na przekaz wiedzy
faktograficznej.

4. Ćwiczenia ukierunkowane międzykulturowo
Rozwijaniu kompetencji językowej, komunikacyjnej i międzykulturowej obcokrajowców służy stosowanie popularnych w edukacji dorosłych aktywnych metod
i technik na zajęciach kursowych z języka polskiego jako obcego (zob. Stankiewicz,
Żurek 2009: 196–212). Podczas lektoratu można wykorzystywać m.in. metody kreujące sytuację uczenia się przez wchodzenie w rolę (symulacje, odgrywanie scenek,
elementy dramy), działanie (projekty) oraz dyskusję (różne formy dyskusji, debaty,
wywiady; por. Matlakiewicz, Solarczyk-Szwec 2005: 96).
Rozwijaniu kompetencji międzykulturowej mogą służyć tzw. ćwiczenia międzykulturowe, które polegają na rozpoznawaniu symboli kulturowych, pracy z tekstami
kultury, analizie zachowań codziennych, zachowań charakterystycznych dla danej
kultury oraz rozmaitych stylów komunikowania się, jak również analizie wartości
i postaw oraz w zdobywaniu innych doświadczeń kulturowych (zob. Aleksandrowicz-Pędich 2005: 35).
Jak już wcześniej wspomniano, przygotowując ćwiczenia międzykulturowe, warto korzystać z gier i zadań przygotowywanych na użytek warsztatów międzykulturowych (patrz np. Hofstede i in. 2002, Losche 2003, Lustig, Koestler 1999). Bazują one
na procesie międzykulturowego uczenia się.
Zaadaptowane na potrzeby edukacji językowej oraz tworzone na podobnych zasadach gry i ćwiczenia na kursie języka polskiego mogą służyć poznawaniu kultury polskiej w kontekście kultur krajów reprezentowanych przez uczniów. Integrując
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tego typu zadania z kształceniem językowym, trzeba dostosowywać je do poziomu
zaawansowania grupy3. Przygotowując konspekt zajęć wykorzystujących międzykulturowe uczenie się, należy określić cel (między)kulturowy i językowy, przewidzieć,
jakie materiały będą niezbędne do przeprowadzenia działań dydaktycznych oraz
określić ich przebieg. Gry stanowią jedynie punkt wyjścia do dyskusji, dlatego konspekt powinien zawierać zawsze zestaw przykładowych pytań. Scenariusze gier mają
sprzyjać nie tylko rozwojowi kompetencji międzykulturowej, lecz także kształceniu
sprawności językowych. Realizacja celów międzykulturowych (wychowawczych)
nie może bowiem odsuwać na dalszy plan celów językowych, które wyznaczają kierunek kształcenia podczas kursu języka polskiego jako obcego (zob. więcej na ten
temat oraz przykładowe gry: Stankiewicz, Żurek 2009).
Ćwiczenia międzykulturowe uwzględniają wspomniane wcześniej idee edukacji
ustawicznej i międzykulturowej oraz traktują ucznia w sposób podmiotowy: „Istotnym aspektem ujmowania kompetencji interkulturowej jako celu kształcenia językowego jest więc ujęcie tej kompetencji w perspektywie uczącego się” (Myczko 2005:
32–33). Są zorientowane na uczących się języka polskiego jako obcego, uwzględniają ich wiedzę (aspekt poznawczy), umiejętności (aspekt behawioralny) i motywację
(aspekt emocjonalny) oraz jego autonomię podczas procesu kształcenia. Zadaniowy
i otwarty charakter gier wymaga od nich ciągłej interpretacji i wyjaśniania określonych zachowań czy zjawisk. Podczas ćwiczeń w pełni czerpią zarówno ze swojej
wiedzy o języku i kulturze ojczystej, jak również polskiej. Wykorzystanie procesu
międzykulturowego uczenia się oraz doświadczeń pedagogiki pozwala na pełniejsze dostosowanie kursu językowego do potrzeb uczących się oraz do współczesnych
przeobrażeń cywilizacyjnych.
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Program kulturowy w nauczaniu języka polskiego
poza Polską w aspekcie edukacji międzykulturowej
i globalizacji nauczania języka polskiego jako obcego
na przykładzie Ukrainy
Abstract (The Cultural Programme in Teaching Polish Abroad with respect to Intercultural Education and to the Global Process of Teaching Polish as a Foreign Language: A Case Study of Ukraine). The situation of Polish language in the Ukraine is complicated. It is treated as a foreign language, mother tongue or the language of the national
minority. Cultural programme of teaching Polish as a foreign language in the Ukraine is
a response to this complex situation. It combines methodology of a native language, of
a second language and of a foreign language with the promotion of Polish culture. The
programme complies with the guidelines of the intercultural education which the recommendations are included in the documents of the Council of Europe and further detailed in
the European Framework of Reference for Languages. Intercultural education has recently
become a very popular topic. The principles of this education are worth including into glottodidactics. Globalization of teaching Polish as a foreign language is progressing due to
certification of Polish language knowledge as the Foreign language and due to the efforts
of MEN (Ministry of National Education): a polska-szkoła.pl web portal, A Core Curriculum for Polish Students Studying Abroad, distance learning (a MEN project), a Turn
on Poland web platform. There do not seem to be any disadvantages of those solutions;
the world is becoming smaller and everyone, regardless of their place of abode, can be engaged into Polish culture. It seems that efforts made in order to promote regions can enrich
Polish language teaching with local, intercultural and multicultural content.
Abstrakt. Sytuacja języka polskiego na Ukrainie jest skomplikowana. Uważa się go za
język obcy, język ojczysty lub język mniejszości narodowej. Program kulturowy nauczania języka polskiego jako obcego jest odzwierciedleniem tej złożonej sytuacji. Łączy ona
metodykę języka jako ojczystego, jako drugiego i jako obcego z promocją kultury polskiej.
Jednocześnie program odpowiada założeniom kształcenia interkulturowego, którego idee
zawarte są w dokumentach Rady Europy, przede wszystkim zaś w Europejskim Systemie
Opisu Kształcenia Językowego. Edukacja międzykulturowa to temat ostatnio niezwykle
modny. Warto jej idee włączyć do glottodydaktyki. Globalizacja w nauczaniu języka pol-
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skiego jako obcego następuje za sprawą certyfikacji znajomości języka polskiego jako
obcego oraz działań MEN, takich jak: portal polska-szkola.pl, Podstawa programowa dla
uczniów polskich uczących się za granicą, kształcenie na odległość czy platforma Włącz
Polskę. Trudno znaleźć jakieś wady tych rozwiązań: świat się skurczył, a każdy, niezależnie od miejsca pobytu, może włączyć się w ogólnoświatowe trwanie w polskiej kulturze.
Wydaje się, że działania mające na celu promocję regionów mogą to nauczanie jedynie
wzbogacić w lokalne międzykulturowe i wielokulturowe treści.

I. Status języka polskiego na terenie dzisiejszej Ukrainy
zmieniał się wielokrotnie. Był to język urzędowy w odległych czasach Rzeczpospolitej i w mniej odległych II RP, postrzegany wówczas jako język „panów” (z lub bez
ujemnej konotacji), który wpływał znacząco na rozwój miejscowych dialektów (Kurzowa 1983, 1992, 2006). Był jednym z wielu języków w wielonarodowej i różnokulturowej Galicji, w swych odmianach kresowych, gwarowych, dialektalnych – których
pozostałości można jeszcze spotkać tu i ówdzie. W końcu stał się językiem mniejszości narodowej, językiem sąsiadów, słowiańskim, bliskim – jednym z języków UE.
W wielu wypadkach, bez względu na pochodzenie tych, którzy go w różnych formach
używają, jest to język obcy. Tak naprawdę – ze względu na jego odwieczne istnienie
T a b e l a 1. Sytuacje dydaktyczne w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie
Forma nauczania
Szkoła przy ambasadzie
w Kijowie

Status języka
polskiego (oficjalny)
Jako ojczysty

Metodyka
Według programów w szkole w Polsce

Szkoła internetowa

?

Według programów w szkole w Polsce

Szkoły z polskim
językiem nauczania,
tzw. polskie szkoły

Jako mniejszości
narodowej

Według programów w szkole w Polsce dostosowanych (i zatwierdzonych) do wymagań edukacji ukraińskiej

Szkoły sobotnie
zarejestrowane

Jako mniejszości
narodowej

Język polski jako obcy (według programów opracowanych i zatwierdzonych na Ukrainie)

Jako ojczysty
Szkoły sobotnie
niezarejestrowane i inne
punkty nauczania

Według programów autorskich (lub bez programów)
opartych na dostępnych podręcznikach z Polski dla
szkół w Polsce i dla cudzoziemców

Zajęcia fakultatywne

Jako obcy

Język polski jako obcy (według programów opracowanych i zatwierdzonych na Ukrainie)

Kursy językowe

Jako obcy

Według podręczników wydanych w Polsce do nauczania jpjo

Lektoraty

Jako obcy

Według podręczników wydanych w Polsce do nauczania jpjo

Polonistyki

Jako obcy

Według podręczników wydanych w Polsce do nauczania jpjo
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na tym terenie – nigdy nie będzie całkiem „obcy”, a określenie „jako obcy”, stosowane dalej, dotyczy jedynie metodyki nauczania.
W tabeli 1 zestawiono sytuacje dydaktyczne, które można wyróżnić we współczesnej dydaktyce języka polskiego na Ukrainie:

II. Program kulturowy w nauczaniu języka polskiego na Ukrainie
odzwierciedla skomplikowany status tego języka oraz założenia kształcenia interkulturowego, którego idee są zawarte w dokumentach Rady Europy, przede wszystkim
w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Łączy metodykę języka jako ojczystego, jako drugiego i jako obcego z promocją kultury polskiej. Polega
na nauczaniu języka w oparciu o teksty kultury:
mówienie

czytanie

słuchanie

pisanie

gramatyka

socjokultura
realia
doświadczenie kulturowe

Według tej koncepcji kultura podzielona jest na trzy dziedziny: socjokulturę
(w tym socjolingwistykę), realia polskie oraz doświadczenie kultury:
Socjokultura: kuktura kontaktu społecznego, w tym socjolingwistyka:
akty mowy realizujące funkcje językowe w jakimś miejscu, między
Nadawcą i Odbiorcą, za pomocą środka komunikacji

Wiedza o kulturze

Doświadczenie
kultury
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Już od pierwszych lekcji na poziomie A wszystkie te dziedziny są w różnych proporcjach obecne.
socjokultura

realia

Doświadczenie
kulturowe
A1

C2

Katalog zagadnień programu kulturowego oparty jest na dotychczasowych katalogach i inwentarzach (tzw. funkcjonalno-pojęciowych). Zagadnienia te proponuję
uporządkować według następujących funkcji:
• nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu (funkcja fatyczna języka),
• wyrażanie ekspresji, w tym emocji (funkcja ekspresywna języka),
• wyrażanie woli (funkcja impresywna języka),
• przekazywanie informacji (funkcja informacyjna języka)
oraz sfer (wg ESOKJ):
• sfera zawodowa i edukacyjna (w pracy/szkole/uniwersytecie),
• sfera prywatna (z wizytą/„przy stole”),
• sfera publiczna (w miejscach publicznych, udział w życiu społecznym).
Oto fragment katalogu dla poziomu A1:
6. Sfera prywatna
1. Częstowanie.
2. Akceptacja i odmowa
poczęstunku,
podziękowanie.
3. Tradycja polskiego stołu –
zabawianie „dam”, pomoc
przy stole, znaczenie
rodzinnego stołu: jako
celebracja rodzinnych
niedzielnych obiadów
i „sposób” na święta.
4. Umówienie się na
spotkanie, na imprezę, do
kina, restauracji...
5. Propozycja tańca.
Akceptacja, odmowa.

6. P
 ropozycja dalszych
spotkań i zrozumienie
(gotowość na) przyjęcia
odmowy.
7. K
 omplementy dot. ciała,
odzieży, potraw.
8. Ż
 yczenia.
9. Zaproszenia.
10. P
 rezenty (w tym kwiaty).
11. Toasty.
12. Pory posiłków, tradycyjne
polskie dania, w tym dania
na Wigilię, tradycyjny
polski „zestaw” obiadowy,
kawiarnie, restauracje –

w tym te najbardziej znane
w mieście studiów.
13. Zwyczaje związane ze
wspólnym pobytem
w kawiarni: płacenie
za dziewczynę,
odprowadzanie do domu
(nie na odwrót).
14. Kiedy i do kogo należy iść
z wizytą?
15. Jak spędza święta Bożego
Narodzenia przeciętna
polska rodzina? Tradycje
Bożego Narodzenia –
Wigilii (w tym modlitwa,
czytanie Pisma Świętego,

Program kulturowy w nauczaniu języka polskiego poza Polską w aspekcie edukacji…
dzielenie się opłatkiem,
Pasterka).
16. Miejsce imienin i urodzin
w życiu Polaków.
17. Obejrzenie tradycji

polskiego stołu we
fragmentach filmów: Pan
Tadeusz, Nad Niemnem,
Lalka (serial), seriali,
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np. M jak miłość, Klan,
Barwy szczęścia.
6.18. Zaśpiewanie 100 lat…
6.19. Podzielenie się
opłatkiem.

I wreszcie przykład lekcji realizującej punkt programu opartego na Katalogu:
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Ćwiczenia:
1.	 Powiedz te słowa pożegnania bez poezji. Zacznij: Zosiu, nie proś mnie o wiersz, bo gdy wrócisz
do ojczyzny…
2.	 Odegraj scenkę: Zosia prosi Juliusza Słowackiego o napisanie wierszyka. Poeta odmawia i mówi,
że: a) nie ma czasu teraz, ale napisze później, b) teraz nie ma czasu, ale prześle wiersz e-mailem,
c) nie napisze, bo nie ma pomysłu… Może wymyślisz jeszcze inne „wymówki”. Zosia nalega
i bardzo prosi. Poeta się zgadza.
3.	 Zosia konkretyzuje, jaki ma być wiersz – o czym ma w wierszu poeta napisać. Jak to powie?
Użyj konstrukcji: Chcę, żeby tam było o (kim?, czym?). Wymień 3 elementy.
4. Każdy kwiatek powie wierszyk Zosi – Jakie wierszyki pamiętasz, które może Ci dziś powiedzieć
kwiatek na Ukrainie, tam, gdzie mieszkasz, ale też w ogóle na Ukrainie? A może znasz go na
pamięć? Może po polsku?
5.	 Każda gwiazdeczka piosenkę zanuci – Jakie znasz piosenki, które może zaśpiewać gwiazdka na
Ukrainie, tam, gdzie mieszkasz, ale też w ogóle na Ukrainie? A może znasz ją na pamięć? Może
po polsku? Czy znasz piosenki, które w Polsce związane są z Ukrainą: Sokoły i Czerwony pas?
Zaśpiewajcie w klasie.
6.	 Zachęć kolegę/koleżankę do zaśpiewania piosenki lub powiedzenia wierszyka który zna, a którego Ty nie znasz. Przypomnij sobie, jak Zosia przekonywała poetę.
7.	 Zosia wróciła do Krzemieńca. Jest piękna wiosna. Telefonuje do pana Słowackiego i opowiada,
co widzi – chwali piękną pogodę i przyrodę. Poeta dopytuje się o szczegóły związane z miastem
(poproście o pomoc nauczyciela!). Odegrajcie te scenki.
8.	 Zosia wróciła do Krzemieńca. Pisze SMS do pana Słowackiego z informacją, że dojechały
szczęśliwie. Napisz taki SMS. Użyj polskich znaków.

9.	 Co Ty wpiszesz do pamiętnika koleżanki, gdy Cię poprosi? Czy tylko wierszyk Na górze bratki,
na dole fiołki / kochajmy się jak dwa aniołki, czy coś więcej? Czy wiesz, co to jest dedykacja?
Napisz dedykację, np. na ofiarowanej książce. Możesz pomóc sobie wzorem:
Marcie!
Na pamiątkę wspólnej wycieczki do Kijowa, z życzeniami wielu jeszcze takich fajnych wycieczek.
Andrzej
Jurkowi!
Abyś, gdziekolwiek będziesz, czuł się szczęśliwy.
Kasia

Ćwiczenia gramatyczne:
1.	 Zamień fragmenty wiersza na czas przeszły, według wzoru:
Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci,		
To każdy kwiatek powie wierszyk Zosi,
(itd.)

Zośka do ojczyzny wróciła
___________________________

2.	 Zamień formy trybu rozkazującego na formy prośby Proszę…
Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi,	Zosiu, proszę mnie o wiersz nie prosić
Słuchaj, bo to są najlepsi poeci.		
___________________________
(itd.)
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Czy wiesz, że taką formą zwracamy się do starszych od siebie? Nie mówimy do nauczyciela
Niech pan powtórzy, ale Proszę powtórzyć.
3.	 Ułóż 5 próśb do nauczyciela.
4. Ułóż 5 próśb mamy do dziecka. Użyj trybu rozkazującego, np. Idź do sklepu i kup chleb. Jeśli
masz problem z trybem rozkazującym, poproś nauczyciela o przypomnienie, jak się go tworzy.
5.	 Ułóż 5 próśb dziecka do mamy. Użyj formy: Mamo, czy możesz podać mi chleb?
6.	 Opowiedz całe zdarzenie w czasie przeszłym, jako Zosia. Zacznij: Wiesz, byłam w Paryżu…
7.	 Utwórz formy niedokonane i ułóż z nimi zdania:
Wróci – będzie wracać – Jeżeli źle napiszesz adres, e-mail będzie wracać.
Powie – ____________ – _____________________________________
(itd.)

III. Edukacja międzykulturowa a glottodydaktyka
Temat kształcenia kulturowego jest obecnie niezmiernie popularny w Europie,
w tym w Polsce. Na ile doświadczenia edukacji wielokulturowej (multikulturowej –
polegającej na przybliżaniu uczniom wielu kultur, z którymi się stykają, przełamującej
etnocentryczny sposób myślenia i zwalczającej stereotypy kulturowe) i międzykulturowej (interkulturowej – polegającej na nauczeniu uczniów współpracy i współdziałania z przedstawicielami innych kultur w duchu tolerancji i otwartości na odmienność)
w Polsce – skierowanej do uczniów w polskich szkołach, a traktującej o mniejszościach narodowych (Klimowicz 2004) w Polsce może być przydatne w kształceniu za
granicą lub cudzoziemców w Polsce?
Celem „ideologicznym” edukacji międzykulturowej jest przygotowanie do funkcjonowania w warunkach zróżnicowania kulturowego, a „obszarem spotkania jest
odmienność kulturowa”. Można wyróżnić edukację międzykulturową skierowaną do
mniejszości narodowych (w kierunku zachowania ich tożsamości narodowej – kultura
„zdominowana”) oraz do większości (w kierunku zrozumienia mniejszości – kultura
dominująca). Można wymienić (za A. Bertrandem) następujące typy interakcji społecznych w grupie różnokulturowej:
• separatyzm,
• konfrontacja (konflikt),
• opozycja (rywalizacja),
• asymilacja (akulturacja, amalgamacja),
• akomodacja (podporządkowanie, kompromis, tolerancja),
• kooperacja (pluralizm kulturowy): formalna lub nieformalna.
Chodziłoby zatem o takie wyedukowanie międzykulturowe, aby zachodziły tylko
pozytywne typy interakcji.
Celem praktycznym zaś jest nabycie kompetencji kulturowej, która uwidacznia
się w komunikacji. To właśnie w komunikacji może zaistnieć wspólne „uniwersum
kulturowe” (Sobecki 2007). Mirosław Sielatycki realizację zadań edukacji międzykulturowej widzi w nauczaniu regionalnym oraz w edukacji dla Polonii (Sielatycki
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2004a). Wyróżnia też sytuacje dydaktyczne, w których dochodzi do edukacji międzykulturowej:
1.  Edukacja o mniejszości dla większości (sytuacja „standardowa” w polskich
szkołach).
2.  Edukacja o większości dla mniejszości (w szkołach dla mniejszości narodowych).
3.  Wspólna edukacja wielokulturowa (w szkołach, gdzie wspólnie uczą się dzieci
mniejszości narodowych).
4. Edukacja międzykulturowa ponad granicami (w kontaktach przygranicznych,
np. przy wymianie młodzieży).
5.  Edukacja wielokulturowa na rzecz integracji europejskiej (międzynarodowa
wymiana młodzieży; cele: lepiej funkcjonować w większej społeczności europejskiej
oraz wzmacniać tożsamość narodową).
6.  Edukacja międzycywilizacyjna (gdy do szkół uczęszczają mniejszości innych
ras) (Sielatycki 2004b).
Jerzy Nikitorowicz w edukacji regionalnej widzi pierwszy etap edukacji międzykulturowej. Edukacja ta „wyposaża w wiedzę, uwrażliwia, wspiera, wzmacnia i chroni świat wartości rdzennych, przygotowuje do kultywowania, podejmowania celowych działań na rzecz kształcenia postaw umiłowania, przywiązania, świadomego
kształtowania więzi z «ojczyzną prywatną», ze światem pierwotnego zakorzenienia”
(Nikitorowicz 2004).
Marta Torenc, omawiając implikacje glottodydaktyczne wynikające z założeń nauczania międzykulturowego, opracowała model kompetencji międzykulturowej (KM):
1.  KM jest zawsze własnością konkretnej osoby, zatem rozwój tej kompetencji
przebiega w każdej sytuacji inaczej, w zależności od kontekstu, możliwości, potrzeb
i celów danej osoby.
2.  Nie da się obserwować samej KM, jej przejawem mogą być działania podmiotu – na ich podstawie można wnioskować o samej KM.
3.  Proces rozwoju KM jest rozciągnięty w czasie, KM jest pojęciem stopniowalnym, jest „określonym stopniem operowania wiedzą i umiejętnościami w zakresie
kontaktów kulturowych w danym momencie”.
4. Nie można rozwinąć KM w stopniu zupełnym lub wcale.
5.  (…) „Każdy uczący się wnosi do procesu nauczania międzykulturowego określony stan rozwoju KM”.
6.  „Kontakt z innością kulturową może przyczyniać się do rozwijania KM, uruchamiającej postawy twórcze w kontaktach z innością kulturową, bądź nie (…), powodując jedynie odtwórcze postrzeganie i uczenie się treści kulturowych”.
7.  „Czynniki sprzyjające rozwojowi KM mogą być natury zewnętrznej lub wewnętrznej, tzn. być związane z właściwościami uczącego się, jak też z samą sytuacją
dydaktyczną”.
8.  Zasadniczy wpływ na KM ma sam uczący się na podstawie oceny (refleksji
nad) własnego działania (Torenc 2007).
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Odpowiadając na postawione wyżej pytanie – jak edukacja międzykulturowa ma
się do glottodydaktyki, warto zauważyć, że sporą grupę uczących się języka polskiego stanowią Polacy na Wschodzie, jak również zwarte grupy dzieci emigrantów na
Zachodzie. Stanowią oni grupy mniejszości. Do nich zatem mogłaby być skierowana
oferta kształcenia międzykulturowego, tak, by odnaleźli się w swoich miejscach zamieszkania1. Wychodząc z takich założeń, został opracowany model absolwenta.

IV. Model absolwenta
kształcenia interkulturowego (na Ukrainie):
1.  Absolwent rozumie w pełni język polski, różne jego rejestry, rozumie też kontekst kulturowy odbieranych tekstów, tzn. orientuje się w polskiej geografii, historii,
kulturze, polityce, ekonomii.
2.  Absolwent potrafi komunikować się w języku polskim w sytuacjach życiowych, ale też ma swoje zdanie na tematy społeczne, na poziomie polskiej szkoły
średniej, potrafi to zdanie wyrazić i uzasadnić – niekoniecznie do końca poprawną
polszczyzną.
3.  Absolwent potrafi się określić wobec polskiej tradycji i kultury.
4. Absolwent zna swoją wartość jako obywatela kraju, w którym mieszka. Wie,
co ma do zaoferowania turystom z Polski w swojej miejscowości, regionie i kraju.
Wie, jakie są ślady polskości w najbliższej okolicy. Współpracuje z organizacjami
i instytucjami polskimi w swoim rejonie, obwodzie i kraju.
5.  Absolwent reprezentuje przynajmniej w stopniu równym przeciętnemu w Polsce poziom odpowiedzialności, uczciwości, zaradności; jest dzięki temu wiarygodnym partnerem w ramach współpracy transgranicznej, euroregionalnej itp. (Kowalewski 2006).

V. Globalizacja w nauczaniu języka polskiego
następuje za sprawą certyfikacji znajomości jpjo oraz działań MEN: portalu polskaszkola.pl, Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą,
kształcenia na odległość (projekt MEN), platformy Włącz Polskę. Trudno znaleźć
jakieś wady tych rozwiązań: świat się skurczył, a każdy, niezależnie od miejsca pobytu, może włączyć się w ogólnoświatowe trwanie w polskiej kulturze. Wydaje się, że
działania mające na celu promocję regionów, mogą to nauczanie jedynie wzbogacić
w lokalne międzykulturowe i wielokulturowe treści.
1
Mirosław Sobecki ujmuje to tak: „Szczególnie istotne są kręgi kultury lokalnej czy regionalnej.
W przypadku mniejszości narodowej niebezpieczna wydaje się nostalgia za dalekim krajem – kulturową
macierzą, z jednoczesnym brakiem umiejętności odnalezienia się w najbliższym otoczeniu. Idealizacja
kraju pochodzenia przodków przy braku doświadczeń interakcyjnych i braku wielowymiarowych kompetencji uwzględniających skomplikowanie lokalnego środowiska kulturowego często prowadzi do poważnych rozczarowań i kryzysów identyfikacyjnych” (Sobecki 2007: 99).
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Interferencje fonetyczne we współczesnych językach
zachodniosłowiańskich
Abstract (Phonetic Interference in the Contemporary West Slavic Languages). In
communication within the European Union there is no one, superior language. English,
regarded in large parts of the world as a universal code, is not used when the interlocutors are able to communicate in their own or closely related languages. But even though,
the European Union is not united by any language, we can observe a trend towards closer
cooperation among nations allied within one language group. One could expect such close
cooperation among Czechs, Poles and Slovaks. However, Poles and Slovaks as well as
Czechs and Poles not knowing the language of their interlocutor can understand each other
only on a limited scale. It is worth mentioning that in such an inter-linguistic communication the interlocutors can encounter problems, which surprisingly help identify the language and contribute to the formation of stereotypes.
Certain phonetic elements can be distinctive and heavily marked from a foreigner’s perspective, a user of a related language. However, they may serve as a kind of an aural ID. In
case of Czech and Polish or Slovak and Polish speakers there may occur “communications
glitches” caused, for example, by the phonetic characteristics of dental and alveolar consonants in Polish. Moreover, Slovak fricative consonants and africates can be perceived by
Poles as dense clusters of consonants + slit and may cause misunderstanding or linguistic
confusion.
Abstrakt. W komunikacji obywateli Unii Europejskiej nie ma jednego nadrzędnego czy
dominującego języka. Język angielski, w znacznej części świata uważany za uniwersalny
kod, nie bywa wykorzystywany, jeżeli komunikujący się użytkownicy mogą porozumiewać się w języku swoim lub blisko spokrewnionym. Choć Unia Europejska nie jednoczy
się językowo, możemy zaobserwować pewne tendencje zmierzające do bliższej współpracy narodów w ramach grup języków spokrewnionych. Można by spodziewać się takiej
współpracy w grupie językowej czesko-polsko-słowackiej. Jednak użytkownicy języków
na osi polsko-słowackiej i polsko-czeskiej bez znajomości języka rozmówcy, mimo iż rozumieją się, to w ograniczonym stopniu. Warto zauważyć, że przy takiej międzyjęzykowej komunikacji występują pewne nadawczo-percepcyjne problemy, pomagające jednak
w identyfikacji użytkownika języka sąsiedniego narodu i przyczyniające się do powstawania stereotypów.
Pewne elementy fonetyczne mogą być wyraziste i mocno nacechowane z punktu widze-
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nia obcokrajowca – użytkownika języka blisko spokrewnionego. Mogą one służyć jednak
jako identyfikatory fonetyczne. W wypadku kontaktu użytkowników języka czeskiego
i polskiego lub słowackiego i polskiego może dochodzić do „zgrzytów komunikacyjnych”, wywołanych np. przez fonetyczne cechy polskich głosek szczelinowych przedniojęzykowo-dziąsłowych. Z kolei zwarto-szczelinowe spółgłoski słowackie odbierane
przez użytkownika języka polskiego jako zbitki spółgłosek zwartej + szczelinowej mogą
spowodować wręcz niezrozumienie czy nieporozumienie językowe.

Unia Europejska nie jednoczy się językowo, ale możemy zaobserwować pewne
działania zmierzające do bliższej współpracy tych państw, których obywatele mówią
podobnymi do siebie językami. Takiej współpracy można by oczekiwać między Czechami, Polską i Słowacją, ponieważ ich obywatele używają języków, których wzajemne podobieństwo wynika przede wszystkim z bliskiego pokrewieństwa języków
czeskiego, polskiego i słowackiego.
Wzajemny kontakt między użytkownikami tych języków nie jest jednak taki sam:
bardziej rozumieją się nawzajem Czesi i Słowacy, natomiast porozumienie się z Polakami jest już trudniejsze. Czesi i Słowacy rozumieją się bardzo dobrze, ponieważ
języki czeski i słowacki mają bardzo dużo wspólnych cech, zwłaszcza leksykalnych
(słownictwo różni się tylko w 10%). Drugim czynnikiem, który sprzyja wzajemnemu
porozumiewaniu się, jest niedawna wszechobecność obu języków w byłym wspólnym państwie czesko-słowackim.
Z kolei rozmówcy prowadzący transjęzykową komunikację na osi polsko-słowackiej i polsko-czeskiej, znający tylko własny kod językowy, rozumieją się z pewnymi ograniczeniami, w zależności od stylu językowego, w jakim prowadzona jest
rozmowa, i w zależności od skomplikowania myślowego i formalnego wypowiedzi1.
W międzyjęzykowej komunikacji użytkowników blisko spokrewnionych kodów dochodzi nie tylko do stwierdzenia obcości rozmówców (na ogół również do identyfikacji narodowej), ale niekiedy również do produkcyjno-percepcyjnych „zgrzytów” prowadzących do powtarzających się nieporozumień, z których potem tworzą się mylne
wyobrażenia.
Dzięki otwarciu granic państwowych między Republiką Czeską, Słowacją oraz
Polską zwiększyła się możliwość kontaktu użytkowników języków tych narodów,
zwielokrotniła się komunikacja za pomocą urządzeń cyfrowych, co spowodowało
niesłychaną intensyfikację percepcji mowy. Percepcja mowy blisko spokrewnionego
języka polega zwłaszcza na rozpoznawaniu specyficznych cech fonetycznych. Odbiorca dźwiękowego komunikatu bowiem najpierw zauważa właściwości fonetyczne, a dopiero później zwraca uwagę na różnice gramatyczne, leksykalne, składniowe
i inne. Niektóre elementy wymowy produktora z punktu widzenia percepcji obcokrajowca są odbierane jako mocno nacechowane, są to pewnego rodzaju identyfikatory
sygnalizujące obcokrajowca.
1
Mieszkańcy Republiki Czeskiej oraz Republiki Słowackiej są natomiast dwujęzykowi, czyli, posługując się własnym kodem językowym, mogą rozumieć i być rozumiani przez użytkowników drugiego
języka.
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Poziom fonetyczny języka jest poziomem najbardziej stałym, odpornym na zmiany. Rozmówca-cudzoziemiec, od lat przebywający w obcym językowo środowisku
i mówiący obcym językiem, zazwyczaj nie wyzbywa się niektórych cech fonetycznych języka ojczystego. Kiedy słuchamy polskich native speakerów, mówiących już
długi czas biegle po niemiecku, to mimo nabytej doskonałości w wymowie usłyszymy na wzór polski progresywnie ubezdźwięcznione grupy -kv-, -cv- (np. w wyrazach
Quelle, Zwiebel), a także będzie brakowało iloczasu, istotnego w języku niemieckim.
Wielu czeskich rozmówców niewłaściwie z punktu widzenia języka angielskiego będzie wymawiało wargowo-zębowe [v] w wyrazach what, where, które w angielskim
mają w tych pozycjach nagłosowych głoskę bilabialną [w].
Niedostateczne uświadamianie sobie ważności precyzyjnego wymawiania głosek obcych wynika ze słabego poczucia normy poprawnej wymowy; świadomość
normy ortoepicznej jest bowiem znacznie słabsza niż świadomość normy pisanej, co
ma daleko idące konsekwencje przy ustnej komunikacji językowej. Podwyższenie
statusu socjalnego Czechów, Polaków i Słowaków oraz powstanie nowej warstwy
społecznej, bogatej materialnie, ale intelektualnie ubogiej, zaznaczyło się w języku
przez rozwinięcie jego warstwy słownej, w pewnym stopniu przez wygładzenie stylistyki czy nawet uporządkowanie form fleksyjnych (w języku czeskim), natomiast
sposób artykulacji – sposób tworzenia jednostek segmentalnych oraz nawyki intonacyjne – pozostały. Dlatego też niewłaściwa wymowa, błędne tworzenie głosek bywa
przedmiotem dowcipów i parodiowania języka tych rozmówców, np. w programach
rozrywkowych występuje naśladowanie wąskiego [e] Górnoślązaków, artykułowanie
przez Polaków welarnego [ʁ] Niemców lub ilustrowanie problemów z polskim apikalnym [r] ze strony przez Niemca, który stara się mówić po polsku.
Te cechy wymowy są cechami charakterystycznymi i percepcyjnie wyrazistymi.
Wyraziste cechy występują też we wzajemnym postrzeganiu użytkowników języków
czeskiego, polskiego i słowackiego.
Pojęcie „wyrazistości” (salience) w języku zastosował przy opisywaniu charakterystycznych elementów dialektalnych Peter Trudgill (1986: 37). Terminem tym nazwał takie cechy, które są dla użytkownika języka charakterystycznymi oznakami
dialektu. Teorię Trudgilla można zastosować do badania kontaktów blisko spokrewnionych języków literackich, takich jak słowacki, polski i czeski, choć języków tych
nie można potraktować jako składników dyglosji, ale funkcjonują one na zasadzie
dychotomii (porównujemy tutaj równoprawne kody).
Do wyrazistych cech wymowy czeskiej zalicza się zazwyczaj charakterystyczny
dźwięk wysokiej frykatywnej wibranty ř [ɼ]. Jest ona uważana za trudną do wyartykułowania nawet przez native speakerów: wiąże się bowiem z licznymi problemami natury logopedycznej. Produkcja spółgłoski [ɼ] nie jest jednak charakterystyczną
i wyrazistą cechą dla native speakerów takich bliskich języków, jak polski i słowacki,
dlatego odstępujemy od analizowania jej percepcji. Przedmiotem naszych uwag są
natomiast cztery inne zjawiska fonetyczne, które w potocznym rozumieniu są przypisywane fonetyce języka blisko spokrewnionego.
Pierwsze zjawisko dźwiękowe wynika z powszechnego przeświadczenia polskich
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rozmówców o „dziecinności“ języka czeskiego. Spróbujmy ten fenomen zdefiniować
naukowo poprzez skontrastowanie głosek powodujących tę domniemaną „dziecinność”.
Przez potoczne pojęcie „dziecinności języka” rozumie się zazwyczaj mowę naszpikowaną dużą ilością miękkich głosek. Przez miękkie głoski konwencjonalnie rozumie
się palatalne konsonanty, czyli takie, których miękki dźwięk wywołuje dorsalna część
języka (grzbiet), zbliżająca się do podniebienia twardego lub go dotykająca. Do spółgłosek miękkich należą w języku polskim szczelinowe głoski ś, ź, ć, dź. Twardym odpowiednikiem tego szeregu głosek w języku polskim są twarde szczelinowe sz, ż, cz,
dż. Statystyczny czeski użytkownik języka nie rozróżnia tych głosek pod względem
miękkości, ponieważ sam produkuje tylko jeden z tych szeregów. Pod względem artykulacji jest on podobny do polskiego szeregu głosek miękkich szczelinowych [ɕ], [ʑ],
[ʨ], [ʥ] (ś, ź, ć, dź). Te miękkie głoski polskie mają wspólne miejsce artykulacji z czeskimi głoskami dziąsłowymi, szczelinowymi oraz zwarto-szczelinowymi i podobieństwo
wykorzystania aktywnego (czyli ruchomego) narządu mowy: predorsalna lub środkowa
część języka przybliża się do postalweolarów (miejsca za dziąsłami górnymi) lub do
podniebienia twardego. Stąd polskie wyrazy, takie jak żaba, czas, szal, deszcz, dżdżownica, wyartykułowane przez czeskiego produktora, będą postrzegane przez polskiego
odbiorcę, jak ziaba, cias, sial, deść, dździownica. Fonologiczną konsekwencją takiej
wymowy w polskiej percepcji jest odkurzać zam. odkurzacz, Ciech (nazwa spółki produkującej chemikalia) zam. Czech, wyziera (wygląda) zam. wyżera (wyjada), Maciek
(hipokorystyk od nazwy osobowej Maciej), zam. maczek (drobny mak).
Podczas gdy percypient polski odbiera czeską mowę jako „miękką i dziecinną”,
czeski odbiorca słyszy polską mowę jako „szeleszczenie”. Rodzi się więc pytanie,
co jest przyczyną tego „szeleszczenia” i dlaczego słyszy je odbiorca czeski, ale nie
zauważa go odbiorca słowacki?
Odpowiedź na to pytanie umożliwia analiza artykulacji wymienionych głosek
w języku polskim, czeskim i słowackim. Okazuje się, że miejsce artykulacji wymie-

Rys. 1. Wymowa szczelinowych dziąsłowych w językach polskim i czeskim oraz możliwa podwójna
artykulacja w języku słowackim
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Rys. 2. Produkcja i percepcja dziąsłowych spółgłosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych

nionych spółgłosek we wszystkich tych językach jest jednakowe, inny efekt akustyczny uzyskuje się natomiast przez odmienne zastosowanie narządu artykulacyjnego,
czyli inne jego ukształtowanie w momencie artykulacji. Koronarna wymowa w języku polskim polega na wytworzeniu szczeliny między dziąsłami a przednimi brzegami
języka (Wierzchowska 1971: 164n, Dłuska 1986: 86), podczas gdy w języku czeskim
szczelinę tworzą dziąsła i masa języka (jego środkowa część), przy czym apex schowany jest za dolnymi siekaczami. Dlatego, odmiennie niż w języku czeskim, artykułowane polskie dziąsłowe spółgłoski szczelinowe i zwarto-szczelinowe stwarzają dla
Czecha wrażenie ostrych. W polskiej artykulacji bezdźwięcznej [ʃ] słuchacz czeski
słyszy szorstki dźwięk podobny do gwizdania, spowodowany ukształtowaniem brzegów języka tworzących żłobek w ich przedniej części.
Słowacka artykulacja przedmiotowych głosek waha się między opisanymi dwoma sposobami: z jednej strony, artykulacja zbliża się do polskiej2, kiedy język bokami
dotyka górnych dziąseł, przez co w środku języka wytwarza się szczelina (Kráľ 1996:
76), z drugiej – wymowa tychże głosek zbliża się do czeskiej, przy której szczelina
tworzy się przez przybliżenie środkowej części języka do dziąseł.
Te dwie odmienne realizacje wymowy dziąsłowych szczelinowych i zwarto-szczelinowych w języku słowackim powodują różnice w percepcji przez rozmówców
polskich. Akustycznie kontrastują tu dwa typy artykulacji, czyli realizacja twardego
szeregu spółgłosek [ʃ], [ʒ], [ʧ], [ʤ], tak jak w języku polskim, albo szeregu miękkiego
[ɕ], [ʑ], [ʨ], [ʥ], tak jak w języku czeskim. Pierwszy typ artykulacji może mieć dla
polskiego słuchacza wymierne konsekwencje w komunikacji werbalnej.
Konsekwencje te widać np. w percepcji słowackiego zwrotu nech sa páči3. W tym
wyrażeniu polski rozmówca identyfikuje segmenty fonetyczne, z których tworzy polskie wyrażenie niech się patrzy – pod względem następujących po sobie segmentów
dźwiękowych twór bardzo podobny, prawie identyczny: polski percypient utożsamia
2
3

Podobna artykulacja występuje w języku węgierskim.
Jest to kalka z węgierskiego tessék.
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artykulację słowackiej zwarto-szczelinowej głoski č [ʧ] w wyrazie páči z polską wybuchową spółgłoską t oraz następującą po niej szczelinową ubezdźwięcznioną progresywnie rz [ʃ] i stwarza wyraz patrzy. A więc pod względem fonetycznym zgodna
jest budowa formalna wyrazu w obu językach, odmienne jest jednak funkcjonowanie
tych głosek. Słowacki produktor tworzy wyraz czterofonemowy, a polski odbiorca
postrzega wyraz pięciofonemowy.
Do błędnego zrozumienia czeskiego tekstu mówionego może dojść z powodu
niewłaściwej percepcji również w warstwie wokalicznej. Funkcjonowanie fonemów
/i/ - /í/ w języku czeskim oparte jest na opozycji iloczasu. Na tle innych par wokali ta
opozycja jest jednak szczególna. Jej specyfika uwidacznia się zwłaszcza przy percepcji przez użytkownika języka polskiego.
Jak wiadomo, literackie języki czeski i słowacki nie manifestują różnicy artykulacyjnej głosek zapisywanych parą grafemów i oraz y. Mowę polską natomiast cechuje
wyraźną dyferencjacja artykulacyjna: głoska i [i] jest wysoka przednia oraz głoska
y [ɨ] jest wysoka średnia. Niektórzy badacze (Sawicka, Spasov 1993: 214, Lipowski
2011), traktują te dwie głoski jako odrębne fonemy.
cecha redundantna fonetycznie --> relewantna fonologicznie

PL

CZ
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Rys. 3. Fonologiczna percepcja czeskiego i, y przez polskiego odbiorcę

W percepcji polskiego użytkownika języka występują negatywne fonetyczne
transfery tych dwu czeskich głosek. Naruszanie komunikacji między produktorem
a odbiorcą wypowiedzi przejawia się tak, że ostrość wysokiej przedniej głoski [i:],
która jest w języku czeskim fonetycznie redundantna i wygenerowana fonologiczną cechą iloczasu, jest przez polskiego odbiorcę odbierana jako cecha dystynktywna
polskiego fonemu /i/. Z kolei czeskie [ɪ] jest pod względem ostrości neutralne (jego
neutralność jest generowana fonologiczną cechą braku iloczasu) i przez polskiego
odbiorcę percypowana jako fonem /y/.
T a b e l a 1. Percepcja czeskiej wysokiej głoski [i:] oraz neutralnej [ɪ] przez polskiego odbiorcę
Czeska artykulacja
[i:]
[ɪ]

Czeska pisownia
í lub ý
i lub y

Polska percepcja
[i]
[ɨ]

Polska pisownia
i
y
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Czeska artykulacja

Czeska pisownia

Polska percepcja
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Polska pisownia

[mɪ]
[ˀobɪ]
[bɪ]

mi
OBI
bi

[mɨ]
[ˀobɨ]
[bɨ]

my
oby
by

[bi:li:]
[bi:li:]
[ʑi:t]

bílí
bílý
žít

[bili]
[bili]
[ʑit]

bili
bili
žit

Tabela 1 pokazuje percepcję czeskiej wysokiej głoski [i:] oraz neutralnej [ɪ] przez
polskiego odbiorcę. W jej górnej połowie znajdują się przykłady, kiedy polski odbiorca identyfikuje fonem biorący udział w budowie polskiego wyrazu. W dolnej połowie
tabeli polski odbiorca nie rozpoznaje fonemu z powodu braku polskiego leksemu,
który wchodziłby w jego skład.
Wyjaśnijmy ten fenomen na jednym przykładzie. Wyraz bit [bɪt] (‘jednostka informacji’) polski odbiorca dźwiękowo może zidentyfikować jako leksem byt [bɨt]
‘istnienie’. Samogłoskę [ɪ] polski odbiorca utożsamia z samogłoską, która jest akustycznie najbliższa segmentowi wokalicznemu w jego języku rodzimym, tj. z samogłoską [ɨ] (w ortografii y)4.
Percepcja polskiego odbiorcy odkrywa tu istotę opozycji fonemów /i/ – /í/, która
jest oparta na więcej niż jednej cesze fonetycznie dystynktywnej. Podczas gdy fonemy samogłoskowe /a/ – /á/, /e/ – /é/, /o/ – /ó/, /u/ – /ú/ w języku czeskim i słowackim
są oparte na relewantnej prywatywnej opozycji iloczasu, para samogłosek /i/ – /í/
(w piśmie i – í lub y – ý) posiada jeszcze drugą, redundantną5 cechę określającą jakość
głoski. Iloczas czeskich fonemów /i/ – /í/ jest więc ściśle powiązany z jakością głosek
[ɪ] – [i:]. Czeski rozmówca artykułuje długi wokal jako wysokie przednie [i:], natomiast jego krótki odpowiednik [ɪ] nie tylko w wymowie skraca o połowę, ale dodatkowo jeszcze poniekąd rozluźnia język, cofając go i obniżając. Dlatego np. w brzmieniu czeskich par wyrazowych výr ‘sowa’ – vír ‘wir’ rozpoznaje polski odbiorca wyraz
wir, a w parach czeskich wyrazów byt – bit rozpoznaje polski leksem byt.
Dwa wyżej zaprezentowane zagadnienia fonetyczne dotyczyły skutków w komunikacji werbalnej, ponieważ odbiorca przez pryzmat swojego języka rozpoznawał
w obcej jednostce dźwiękowej (wyrazie) jej znaczenie w swoim języku. Kolejne zjawisko – funkcjonowanie i percepcja fonemu /l/ i jego wariantów – nie wywołuje nieporozumień w komunikacji werbalnej, ponieważ nie dochodzi tu do zmian na gruncie
fonologicznym. Dla naszych przemyśleń jednak zagadnienie wymowy i percepcji
głoski [l] jest również ciekawe i korzystne. Na podstawie jakości akustycznej tej głoski można bowiem zazwyczaj odkryć przynależność językową rozmówcy.
4
Na problem różnicy jakościowej między długą i krótką samogłoską wysoką w języku czeskim
zwrócił uwagę Václav Podlipský (2005), który go porównał z różnicą między wymową angielskich wokali [ɪ] – [i]: bit [bɪt], beat [bi:t], oraz Zdena Palková (1994), która tę różnicę jakościowo-iloczasową
rozpatrywała w kontekście normy literackiej i jej naruszania.
5
O cechach fonetycznie redundantnych, czyli tych, które są wygenerowane w procesie artykulacji
głoski przez inną cechę, zob. też Tworek 2010.
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Fonem /l/ realizujący się jako boczna sonora jest częścią systemu dźwiękowego
w językach czeskim, polskim oraz słowackim. W każdym z tych języków ma jednak
inny odcień akustyczny, wywołany niejednakowym sposobem artykulacji. Różnice
w percepcji głoski [l] w pełni przejawiają się przy transferach fonetycznych: w wymowie native speakera bliskiego języka samogłoska boczna [l] jest przez odbiorcę
implicite identyfikowana jako obcy segment fonetyczny. Zdradza więc cudzoziemca,
ale nie powoduje zakłóceń w komunikacji z nim.

CZ

PL

SK
Rys. 4. Percepcja redundantnych cech fonetycznych głoski [l] jako identyfikatorów rozmówcy każdego
z języków

Spróbujmy teraz zanalizować właściwości wymowy głoski [l] w każdym z języków metodą operatywną (Lipowski 2011: 56). Jej wyniki mogą dać odpowiedź na
pytanie, dlaczego dobrze słuchowo rozpoznaje się poszczególne warianty [l], ale jak
to się dzieje, że napotyka się takie duże problemy przy próbach jej reprodukcji przez
rozmówcę drugiego blisko spokrewnionego języka.
Akustyczna jakość głoski [l] we współczesnym języku czeskim jest twardsza,
czego dowodzą badania eksperymentalne (częstotliwości formantów plasują się na
niższych poziomach spektrum). Jej wymowa zbliża się do wymowy polskiego, synchronicznie peryferyjnego przedniojęzykowo-zębowego [ł], (por. czes. lávka – pol.
ławka). Z kolei polska głoska [l] w odbiorze czeskim i słowackim sprawia wrażenie
miękkiej. Na czym więc polega różnica w artykulacji?
Standardowa wymowa czeskiego [l] polega na dotyku apikalnej części języka
i dziąseł lub górnych siekaczy. Jednocześnie tylna część języka zbliża się do podniebienia miękkiego (por. też Volín 2002). Akustyczne wrażenie twardości czeskiego
[l] sprawia słaby kontakt apeksu z pasywnym narządem mowy, który u niektórych
współczesnych młodych dziennikarzy praskich przechodzi nawet w zanik okluzywności i dominacji elementu u-owego (Šimáčková 2004: 411). W istocie więc występuje wokalizacja czeskiej głoski [l] i upodobnienie go do bilabialnego [w] znanego
w dzisiejszej wymowie polskiej w takich wyrazach jak ławka, błąd, auto.
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Trend do usamogłoskowienia czeskiej laterali [l] przejawia się najbardziej w postwokalicznych pozycjach, np. bolest, záleží, velký [bɔłɛst], [za:łɛʑi:], [vɛłki:]. Fakt
ten stwierdzają empiryczne badania Šárki Šimáčkovej (2004: 409n, 417), która zanalizowała spektrum, identyfikując osłabiony segment spółgłoskowy, jaki się wydziela
przy artykulacji [l] po samogłosce. Zauważyła, że energia akustyczna przy jej artykulacji jest skoncentrowana u dołu, w głębszych częściach spektrum, co odpowiada bardziej dorsalnej artykulacji tej głoski. Z punktu widzenia akustycznych cech
fonologicznych wyraźniej się zaznacza grawisowość czeskiej spółgłoski [l] niż jej
odpowiednika w języku polskim.
Podczas gdy jakościowa różnica między lateralną spółgłoską [l] w języku polskim
a czeskim zależy od wielkości powierzchni języka dotykającej płaszczyzny językowo-dziąsłowej, to dyferencje akustyczne między słowackim a czeskim [l] powodują
odmienne miejsce jego artykulacji. Przy wymowie standardowego słowackiego [l]
miejsce kontaktu aktywnego narządu mowy z pasywnym znajduje się na postalweolarach (Sabol 1989: 70), czyli w miejscu za dziąsłami (między dziąsłami a podniebieniem twardym). Język jest przy tym mocno wygięty i dotyka postalweolarów swoją
przednią dolną częścią. Dlatego słowackie [l] trzeba uznać za głoskę retrofleksywną
i oznaczyć symbolem [ɭ]. Jej specyficzna akustyka, z punktu widzenia rozmówcy
czeskiego i polskiego, odzwierciedla się przy percepcji. Niewłaściwa wymowa tej
słowackiej głoski zazwyczaj zdradza, że mamy do czynienia z rozmówcą czeskim lub
polskim mówiącym po słowacku6.
Podane fakty dowodzą, że istotne cechy artykulacji samogłoski bocznej [l] we
wszystkich językach są jednakowe: prąd fonacyjny przedostaje się na zewnątrz po
bokach szczeliny między językiem a ścianami wnętrza jamy ustnej i języka. Odmienność efektu akustycznego przy artykulacji tej głoski przez rozmówcę słowackiego,
polskiego i czeskiego jest spowodowana różnicą w wielkości przedniej płaszczyzny
języka i odmiennym miejscem styku artykulacyjnego narządu aktywnego z pasywnym. Pozycja spółgłoski [l] wśród segmentów słowackiego systemu fonetycznego
jest ponadto definiowana fonologicznie, gdyż tworzy parę z miękką lateralą [ʎ].
Wreszcie ostatnim wyrazistym zjawiskiem akustycznym są asybilowane słowackie
miękkie okluzywy [c], [ɟ]. Ich asybilacja (afrykatyzacja) polega na realizacji bardzo
krótkiego szumu, który następuje po eksplozji polegającej na uwolnieniu (rozwarciu)
środkowej części języka i podniebienia twardego. Szum jest wprawdzie krótki i słaby,
jednak dostateczny, żeby go zauważyć słuchowo. „Produkt uboczny”, który tworzy się
przy wymowie słowackich okluzyw palatalnych [c], [ɟ], przybliża pod względem akustycznym słowackie głoski do postalweolarnych lub palatalnych semiokluzyw [ʨ], [ʥ].
6
Odmienny efekt akustyczny słowackiej spółgłoski lateralnej nie jest spowodowany tylko specyficznym zaokrągleniem języka, odwróceniem jego przedniej części w kierunku ku górze. Takie ukształtowanie aktywnego organu artykulacyjnego skłania do postawienia tezy o retrofleksywności słowackej głoski lateralnej [ɭ]. Podobną charakterystykę fonetyczną ma rosyjskie twarde [ł]. Język przy jego artykulacji
formuje się do podobnego kształtu. Różnica jest taka, że w wymowie słowackiej wymawia się bardziej
z przodu i nie dochodzi do welarnego dotyku jak w wymowie rosyjskiej (Dvončová 1964: 139, Isačenko
1968: 168, Kráľ 1996: 79).
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Rys. 5. Fonologiczna percepcja asybilowanych słowackich zwarto-szczelinowych głosek palatalnych
przez odbiorcę polskiego oraz fonetyczna percepcja tychże głosek przez odbiorcę czeskiego.

Czeski i polski odbiorca percypują jednak dźwięk asybilowanych słowackich głosek
palatalnych odmiennie. W słowackim wyrazie deti [ɟeci] polski odbiorca identyfikuje
spółgłoski zwarto-szczelinowe [ʥ], [ʨ] i kojarzy wyraz słowacki z polskim wyrazem
dzieci [ʥeʨi]. Słowackie asybilowane głoski więc w swojej percepcji polski odbiorca
monologizuje, utożsamiając je z afrykatami, które są częścią fonologicznego systemu
języka polskiego. Z kolei czeski odbiorca wprawdzie słyszy słowackie afrykatyzowane
[c], [ɟ], ale postrzega tylko ich redundantną cechę fonetyczną, wygenerowaną w procesie artykulacji palatalnych głosek zwartych (por. też Tworek 2010).
Na przykładzie czterech zjawisk fonetycznych języków czeskiego, polskiego
i słowackiego staraliśmy się udowodnić ich odmienną percepcję przez użytkowników drugiego blisko spokrewnionego języka. Odbiorca postrzega cechy fonetyczne
i fonologiczne własnego języka, ocenia je i percypuje właściwości głoski drugiego
języka, wybierając te cechy obcej głoski, które mogą wchodzić w skład istotnych cech
rodzimego fonemu.
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Małgorzata Stefaniak

„Absztyfikant założył ancug”, czyli o niemieckich

zapożyczeniach we współczesnej polszczyźnie
potocznej

Abstract (“A Pimp Wears a Suit” – About German Loanwords in Contemporary Colloquial Polish). This paper examines the German loanwords which in contemporary colloquial Polish belong to humorous vocabulary. The selected material comes from general and
specialized dictionaries (colloquial Polish language, youth and student slang, vulgarisms,
sexual terms) and dictionaries of foreign words. Four following groups of Germanisms
were chronologically extracted: (1) Old Polish loanwords, (2) loans from the eighteenth
century, (3) loanwords from the nineteenth century and (4) the latest vocabulary, which
entered the Polish language in the twentieth century.
The described colloquial Polish headwords are full of expression and humor, and represent
positive attitude towards humans and their surrounding reality. They are of anthropocentric
nature with the largest vocabulary groups denoting personal names (49), attributes of human activities, his physical and mental states (36) and the names of body parts (9). New
humorous meanings, which appeared in the colloquial Polish language in the twentieth
century, underwent the process of semantic derivation based on metaphors and metonymy.
Abstrakt. Celem artykułu jest analiza zapożyczeń z języka niemieckiego, które we współczesnej polszczyźnie potocznej należą do słownictwa o zabarwieniu żartobliwym. Materiał wyekscerpowano ze słowników ogólnych, specjalistycznych (polszczyzny potocznej,
gwary młodzieżowej i studenckiej, wulgaryzmów i seksualizmów) oraz ze słowników
wyrazów obcych.
W zasobie wynotowanych germanizmów wyodrębniają się cztery złoża chronologiczne:
(1) zapożyczenia z okresu staro- i średniopolskiego, (2) pożyczki z XVIII w., (3) zapożyczenia XIX-wieczne oraz (4) leksyka najnowsza, która weszła do polszczyzny w XX w.
Opisane hasła, będące częścią polskiego języka potocznego, mają charakter żartobliwy
i przedstawiają pozytywny stosunek do człowieka i otaczającej go rzeczywistości. Mają
one charakter antropocentryczny i dotyczą głównie nazw osób (49), nazw ludzkich czynności oraz stanów fizycznych i psychicznych człowieka (36) oraz nazw części ciała (9).
Nowe znaczenia o zabarwieniu humorystycznym, które weszły do potocznego języka
polskiego w XX w., powstały w procesie derywacji semantycznej opartej na metaforze
i metonimii.
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Sąsiedztwo polsko-niemieckie ma już ponad tysiąc lat. Rezultatem tej wspólnej
wielowiekowej historii, przemian społecznych, gospodarczych i politycznych jest
m.in. oddziaływanie językowe. Początki państwowości polskiej, następnie kolonizacje, germanizacja i okupacja spowodowały przenikanie do języka polskiego niemieckich elementów leksykalnych z różnych sfer życia społecznego i obyczajowego.
Literatura na temat polsko-niemieckich kontaktów językowych jest już stosunkowo bogata i dotyczy m.in. wpływu niemczyzny na staropolszczyznę (Kleczkowski
1927–1928, Moszyński 1954, Czarnecki 1970: 38–44, 1980: 15–19), historii zapożyczeń w epokach późniejszych (Walsleben 1991: 111–124; Nowowiejski 1996, Buttler 1986: 559–564, 1988: 53–67, 1991: 395–402) oraz germanizmów we współczesnej polszczyźnie ogólnej (Korbut 1893, Buttler 1987a: 399–403, 1987b: 479–482,
1987c: 563–565, Karszniewicz-Mazur 1988, Drechsel 1996: 43–49; Nowowiejski
1996: 14–24). Scharakteryzowano także oddziaływanie języka niemieckiego na odmiany regionalne polszczyzny i socjolekty (Harasimowicz 1954: 276–285, Judycka
1954: 1–12, Broda 1978: 99–105, Witkowski 1982: 190–192, Borzywoda 1983: 9–10,
Rzymska 1984: 145–153, Walczak, Witaszek-Samborska 1988: 283–295, Miodek
1991: 463–468, Habrajska 1992: 25–30). Dotkliwie brakuje jednak prac opisujących
oddziaływanie języka niemieckiego na potoczną odmianę współczesnej polszczyzny
(por. Stefaniak, Marszałek 2010: 85–94), pomimo faktu, że germanizmy są w niej
– ze względu na swoje emocjonalne nacechowanie (Buttler 1987: 401) – na dobre
zadomowione.
Celem niniejszego artykułu jest analiza głównie tych zapożyczeń niemieckich,
które wprowadzają do polszczyzny potocznej określone efekty ludyczne i oddają humorystyczne nastawienie nadawcy wypowiedzi do desygnatów, np. kaput ‘koniec,
przepadło, już po wszystkim’; geszeft ‘przedsięwzięcie, które przynosi korzyść materialną: zarobek’; majster ‘człowiek posiadający wyjątkowe zdolności w jakiejś
dziedzinie i potrafiący to wykorzystać; spryciarz’. W słownikach opatruje się je
najczęściej kwalifikatorem żartobliwe. Pewną część zebranego materiału stanowią
także jednostki typu gach ‘kochanek’ czy belfer ‘nauczyciel’, które w polszczyźnie
potocznej mogą mieć albo zabarwienie żartobliwe, albo lekceważące lub pogardliwe
(por. odpowiednie zapisy w SPLP).
Materiał leksykalny wyekscerpowano ze słowników ogólnych i specjalistycznych
(polszczyzny potocznej, gwary młodzieżowej i studenckiej, wulgaryzmów, seksualizmów oraz argotyzmów), a także słowników wyrazów obcych1. Liczy on 116 jednostek mających bezpośrednie źródło w języku niemieckim, np. dyngs ‘problem; sedno
sprawy’, wihajster/wichajster ‘przyrząd lub narzędzie, zwykle małe, o nazwie nieznanej mówiącemu albo chwilowo przez niego zapomnianej’, a także 18 tzw. pożyczek wędrownych, zapożyczonych do polszczyzny za pośrednictwem niemieckim,
np. faszerować ‘dostarczać komuś czegoś w nadmiarze, przesycać kogoś, coś czymś’
z francuskiego w znacz. ‘nadziewać farszem’, czy grasować ‘gościć, wizytować’ z łaciny w znacz. ‘dokonywać napadów i kradzieży’.
1

Wykaz wykorzystanych słowników zamieszczam na końcu artykułu.
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W zasobie „żartobliwych” germanizmów funkcjonujących we współczesnej polszczyźnie potocznej można wyodrębnić cztery główne grupy.
1.	 Zapożyczenia funkcjonujące w dzisiejszym znaczeniu potocznym już w okresie staro- i średniopolskim (6): bet(y) ‘posłanie, pościel’; bigos ‘zamieszanie, kłopot,
zmartwienie’; drab ‘rosły, wysoki mężczyzna wyglądający na złoczyńcę, budzący
strach’; figa ‘figowiec’; gach ‘kochanek’; landszaft ‘krajobraz’ (zob. zapisy w SL,
SWil, SW, SIJPA, SWOA, ESWO, SJPD, ESJPBań, WDLP, Karszniewicz-Mazur
1988: 55, 124, 166, Nowowiejski 1996: 175).
2.	 Pożyczki występujące w dzisiejszym znaczeniu potocznym od XVIII stulecia
(6): banda ‘grupa ludzi zżytych ze sobą lub w jakiś sposób z sobą powiązanych’;
buchalter ‘księgowy’; cyferblat ‘tarcza zegara’; dunder ‘piorun, grom; głównie w połączeniach wyrazowych jako przekleństwo: niech przepadnie, niech to diabli wezmą’;
flinta ‘karabin, strzelba, zwłaszcza stara, zniszczona’; futrówka ‘jedzenie, wyżywienie’; huncfot ‘łobuz, szelma, nicpoń’; muzykant ‘muzyk’ (por. zapisy w SL, SWil,
SW, SIJPA, SWOA, ESWO, SJPD, ESJPBań, WDLP, Karszniewicz-Mazur 1988:
138, 149, Nowowiejski 1996: 176).
3.	 Zapożyczenia funkcjonujące w aktualnym znaczeniu potocznym od XIX w.
(14), np.: absztyfikant ‘zalotnik, konkurent, adorator’; bumelować ‘hulać, popijać’;
fisza ‘osoba na wysokim stanowisku; dygnitarz, figura, gruba ryba’; kipnąć ‘umrzeć’;
klapa ‘niepowodzenie, fiasko, porażka’; sznaps ‘wódka’; szprechać ‘mówić po niemiecku’; szrajbować ‘pisać, notować’; sztywny ‘o człowieku: nieżywy lub zupełnie
pijany’ (por. zapisy w SWil, SW, SIJPA, SWOA, ESWO, SJPD, WDLP, Karszniewicz-Mazur 1988: 126, 137, Nowowiejski 1996: 321).
W tym okresie nowe znaczenia potoczne otrzymały liczne zapożyczenia doby
staro- i średniopolskiej, a także germanizmy XVIII w., występujące wówczas wyłącznie w odmianie ogólnej polszczyzny: pantofel ‘mąż ulegający we wszystkim żonie;
pantoflarz’; skrzat ‘osoba niskiego wzrostu’; trąba ‘o kimś nieenergicznym, niezaradnym: fujara, fajtłapa, niedorajda’; cebula ‘męski zegarek kieszonkowy przypominający kształtem bulwę cebuli’; figa 1. ‘nic’ 2. ‘nie, nic z tego, często z pokazaniem zwiniętej pięści z kciukiem umieszczonym między palcem środkowym a wskazującym:
gest będący znakiem odmowy’; adiutant ‘o kimś stale towarzyszącym, nadskakującym komu’; majster ‘człowiek posiadający wyjątkowe zdolności w jakiejś dziedzinie
i potrafiący to wykorzystać; spryciarz’ (por. zapisy w SJPD, SJPSz, MSJP, SWJP,
PSWP, USJP, SZN, NSPP, SPP, SPLP).
4. Zapożyczenia występujące w polszczyźnie potocznej od XX w. (34), np.: ancug ‘garnitur męski’; ansztalt ‘zakład, lokal; instytucja’; bambetle 1. ‘rzeczy osobiste, ubranie lub części ubrania’ 2. ‘bagaże: pakunki, walizki, torby’; bryle ‘okulary’;
bumelować ‘bezczynnie spędzać czas, marnować czas; leniuchować, nic nie robić’;
kapować ‘domyślać się czegoś, rozumieć, pojmować coś, orientować sie w czymś’;
klapować ‘być w porządku, pasować; zwykle w wyrażeniu: coś tu nie klapuje’; krakauer/Krakauer ‘(rodowity) mieszkaniec Krakowa’; krakauerski ‘odnoszący się do
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mieszkańca Krakowa, charakterystyczny dla niego bądź właściwy Krakowowi (krakowski)’; landszaft 1. ‘obraz o małej wartości artystycznej (zwłaszcza przedstawiający pejzaż)’ 2. ‘praca graficzna, malarska’; lodzermensch ‘łodzianin’; luftować się
‘przechadzać się dla odetchnięcia świeżym powietrzem, podróżować dla przyjemności’; pupa ‘pośladki (najczęściej dziecka)’; saksy ‘praca zarobkowa za granicą, najczęściej w Niemczech’; seksbomba ‘atrakcyjna kobieta’; szopa ‘gęste, zmierzwione
włosy na głowie, fryzura podobna do słomianego dachu’; windować ‘wnosić na górę,
podnosić do góry z trudem coś ciężkiego’ (por. zapisy w SJPD, SJPSz, MSJP, SWJP,
PSWP, ISJP, USJP, SJP, SWOT, SWOK, SPPD, SGS, SPP, SSM, SPPCz, SPLP, IMSS,
Bogusławski, Wawrzyńczyk 1993: 187).
Nieznane dotychczas znaczenia potoczne pojawiły się w XX w. także u zapożyczeń staro- i średniopolskich oraz licznych germanizmów XVIII i XIX-wiecznych (47),
np.: bałamut ‘uwodziciel, zwykle nieszczery’; bet(y) ‘ubranie, części ubrania; czyjeś
rzeczy osobiste’; bękart ‘łobuz’; blik ‘plama’; folwark ‘na większych przyjęciach dodatkowy stół, przy którym jedzą zwykle dzieci albo młodzież’; fura ‘samochód osobowy’; grasować ‘gościć, wizytować’; kawałek ‘jakikolwiek, choć jeden przedmiot
danego rodzaju’; gajer ‘garnitur’; kamrat ‘towarzysz pracy, współpracownik’; numer
‘gagatek, ziółko, ananas’; bryczka ‘samochód osobowy’; dydek ‘pieniądz’; lufa ‘młoda, atrakcyjna kobieta’; macher ‘specjalista od czegoś, fachowiec’; maszyna ‘młoda,
atrakcyjna seksualnie dziewczyna’ (por. zapisy w SJPD, SJPSz, SWJP, PWSP, USJP,
SPP, SPLP, SPPCz).
Jak wynika z analizy zebranego materiału, znaczenia żartobliwe, które pojawiły się w polszczyźnie potocznej w XX w., powstały w procesie derywacji semantycznej opartej na metaforze i metonimii. W wyniku derywacji opartej na metaforze rzeczownik globus otrzymał znaczenie ‘rozum, inteligencja’ (Ten ci ma globus...
Mózgowiec)2, pantofel ‘mąż ulegający we wszystkim żonie; pantoflarz’ (Stłamszony
osobowością żony nawet nie ma prawa się odzywać, jednym słowem – pantofel), rodzynek ‘o jednym mężczyźnie w danym towarzystwie, zespole itp. składającym się
wyłącznie z kobiet’ (Jako rodzynek źle się czuł w towarzystwie, w którym mówiono
o modzie i kulinariach).
Derywaty oparte na metonimii są liczniejsze i tworzą 10 grup znaczeniowych.

1. Zawody i czynności zawodowe
dyrygować ‘komenderować, rządzić, zmuszać kogoś do określonego zachowania’
← mtn. dyrygować ‘kierować zespołowym wykonaniem utworu muzycznego’; sem
[kierownicza pozycja] (Teraz solidarnościowy dyrektor dyryguje zakładem razem
z „Solidarnością”);
2

netu.

Wybrane ilustracje użycia jednostki pochodzą z SPLP, PSWP, SZN, SSM, SPP lub zasobów Inter-

„Absztyfikant założył ancug”, czyli o niemieckich zapożyczeniach we współczesnej…

221

handel ‘uliczny handlarz starzyzną’ ← mtn. handel ‘działalność polegająca na
kupnie, sprzedaży lub wymianie towarów i usług’; sem [praca] (Szczególnie czarowały mnie właśnie owe głosy wędrownych [...] handlów, ulicznych muzykantów, ostrzycieli noży [...]);
interes ‘członek męski; penis’ ← mtn. interes ‘sklep lub przedsiębiorstwo’; sem
[aktywność] (Kasia [...] nazywała chłopski interes „szczoteczką do zębów”);
kupić/kupować ‘zaakceptować coś, przyjąć, uznać coś’ ← mtn. kupić ‘nabyć coś
za pewną sumę pieniędzy’; sem [zyskać coś] (A serial na podstawie scenariuszy Safjana i Szypulskiego wyreżyserował Pasikowski? Żebrowski i Linda może by wtedy nie
odmówili? Publiczność to kupi, przecież Bonda też grało kilku różnych aktorów i nic
się nie stało);
kursować ‘biegać, chodzić, jeździć, krążyć, często zmieniać miejsce pobytu;
poruszać się szybko tam i z powrotem’ ← mtn. kursować ‘o środkach lokomocji:
przebywać systematycznie pewną trasę’; semy: [ruch], [zmiana położenia] (Posadziła
córkę na kanapie w hotelowym hallu i weszła do kawiarni boczną, służbową na poły
drogą, jako że oprócz kelnerek i gości kursowały tamtędy w tę i z powrotem łódzkie
córy Koryntu [...]).
lądować 1. ‘(nagle) przybywać na jakieś miejsce, znajdować się gdzieś’ ← mtn.
lądować ‘osiadać na ziemi, przybijać do brzegu, wysiadać na ląd’ sem: [ruch] (Do
żołądka wpada grzybek i wygodnie się usadawia. Zaraz za nim ląduje ogórek i papryka) 2. sem: [zakończenie czynności] (Zaczynali tę kasę wyrzucać oburącz, dziwkom
w klubach go-go wciskać za podwiązkę po tysiąc złotych, [...], gdy kadencja dobiegała
końca, nagle lądowali w garniturze Bossa, ze złotym roleksem [...], limuzyną, willą
z basenem [...]);
lutować ‘uderzać kogoś, bić kogoś’ ← mtn. lutować ‘łączyć metale za pomocą
innego metalu lub stopu’; sem [zwarcie] (Jak cię lutnę, to cię w Suwałkach za przekroczenie prędkości zatrzymają);
majster ‘człowiek posiadający wyjątkowe zdolności w jakiejś dziedzinie i potrafiący to wykorzystać; spryciarz’ ← mtn. majster ‘człowiek, który jest specjalistą
w swoim zawodzie’; sem [uzdolnienia] (Przysiedli się, pytają: – No jak majster, leżymy, tytonik suszymy...);

2. Urządzenia techniczne, narzędzia, naczynia, materiały,
wyroby materiałowe
globus ‘głowa’: ← mtn. globus ‘model kuli ziemskiej’; sem [kształt] (Zamiast ci
rozbić globus, pardon, chciałem powiedzieć głowę, nosili cię na rękach);
knot ‘malec, szkrab, berbeć’ ← mtn. knot ‘skręcona nić w świecy lub taśma
w lampie olejnej i naftowej’; sem [wielkość] (Przy kiosku stoi zasmarkany knot i głośno płacze);
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kafel ‘w Polsce przed denominacją: jeden tysiąc złotych’ ← mtn. kafel ‘płytka
ceramiczna’; sem [wartość] (Ile was kosztowały te samochody? – Na razie tylko pięćdziesiąt kafli);
korba ‘ktoś obrotny, przedsiębiorczy, aktywny, dobrze zorientowany w jakiejś
dziedzinie’ ← mtn. korba ‘dźwignia z rączką, służąca do wprawiania w ruch jakiegoś
mechanizmu’; semy: [poruszanie się], [szybkość] (Na ćwiczeniach z mikrobiologii na
pewno nie będziecie się nudzić – ta młoda asystentka to korba);
tynk ‘gruba warstwa pudru nałożona na twarz; zbyt mocny makijaż’ ← mtn. tynk
‘warstwa zaprawy nakładana na ściany budynków’; semy: [powłoka pokrywająca],
[wykończenie] (Aktorka miała na twarzy taki tynk, że udało jej się ukryć wszystkie
zmarszczki).

3. Spożywanie i nałogi: jedzenie, picie, palenie, artykuły, miejsca
baleron ‘tłuścioch’ ← mtn. baleron ‘wędlina z karkówki wieprzowej’; semy: [pożywienie], [obły wygląd] ([...] gdy skaczę przez skrzynię albo robię przewrót w tył.
„O, baleron będzie skakał, patrzcie” – tak reagują moi koledzy);
bigos ‘zamieszanie, kłopot, zmartwienie’ ← mtn. bigos ‘potrawa z kapusty’ sem
[duża ilość składników] (Trzeba uważać na Adama – jest zbyt wzburzony, gotów jeszcze narobić bigosu);
chleb ‘wódka’ ← mtn. chleb; semy [pożywienie], (por. Lubaś 2003: 416) (Biruk
nie ćpał grzbietów kolorowymi skórkami w kwiatki jak Radziszewski, bo na to dzisiaj
nikogo nie stać i nie wyrobiłby na kieliszek chleba, pieprząc się z jedną knigą przez
dwa tygodnie [...])3;
faszerować 1. ‘dostarczać komuś czegoś w nadmiarze, np. faszerować kogoś
wiadomościami’ (Ludzie, przestańcie faszerować wiadomościami [...] o Metallice. 2.
‘karmić kogoś w nadmiarze’ ← mtn. faszerowć ‘nadziewać farszem’ semy: [pożywienie], [wypełnianie] (Koledzy kucharze faszerowali mnie 300% racjami żywnościowymi, a ja nie odmawiałem);
kałdun ‘duży, wydatny brzuch; sadło’ ← mtn. kałdun ‘potrawa w kształcie kuli
z gotowanych ziemniaków i mielonego mięsa’; semy: [pożywienie], [okrągły kształt]
(Rozdęte kałduny mężczyzn, spotworniałe babska – biodrzaste, cycate, zadziaste –
zobaczył oczyma głodnego dziecka [...]).

4. Nazwy czynności człowieka
haftować ‘wymiotować, mieć torsje’ ← mtn. haftować ‘wyszywać wzór, ornament na tkaninie’; semy [zszywać], [łączyć], (por. Lubaś 2003: 414) (Ona zawsze
haftuje po kompocie);
3

Por. także Lubaś 2003: 416.
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holować kogoś ‘prowadzić kogoś’ ← mtn. holować ‘ciągnąć po lądzie, wodzie
lub w powietrzu zamocowany przedmiot lub pojazd’; sem [przesuwać] (Teraz pracowicie holowała małżonka po schodach na górę);
szorować ‘iść lub jechać bardzo szybko; biec, uciekać’ ← mtn. szorować ‘trąc
czymś, czyścić jakąś powierzchnię’; sem [szybki ruch] (Szoruj do sklepu i kup mi
paczkę papierosów);
tankować ‘pić alkohol (w dużych ilościach)’ ← mtn. ‘tankować ‘napełniać zbiorniki materiałami pędnymi, wodą’; sem [zapełniać cieczą] (Brał wszystko... Do tego
ostro tankował).

5. Wojsko
adiutant ‘o kimś stale towarzyszącym, nadskakującym komu’ ← mtn. adiutant
‘oficer przydzielony do dyspozycji wyższego dowódcy’; sem [niższa pozycja] (Adiutant Kulczyka na wczasach);
dragon ‘kobieta tęga, wysoka, zamaszysta, energiczna, lubiąca komenderować
innymi’ ← mtn. dragon ‘w dawnym wojsku: żołnierz lekkiej jazdy’; semy: [dowodzenie], [ekspresja wojskowa] (Żona Józka to prawdziwy dragon, nic tylko rządzi);
rynsztunek ‘komplet przedmiotów służących do czegoś do czegoś; czyjś ekwipunek, wyposażenie’ ← mtn. rynsztunek ‘uzbrojenie żołnierza’; sem [ogół przedmiotów] (Zaraz po wejściu do pokoju zaczęła na toaletce ustawiać cały swój rynsztunek:
flakoniki perfum, pudry, kremy i pomadki).

6. Rośliny i owoce
cebula ‘męski zegarek kieszonkowy przypominający kształtem bulwę cebuli’ ←
mtn. cebula ‘roślina warzywna’; sem [kształt] (Mam zegarek, cebulę – wprawdzie nie
chodzi, ale za dopłatą żołnierz w końcu oddaje mi buty)4;
figa 1. ‘nic’ (A teraz z mojej samodzielności pozostała figa!), 2. ‘nie, nic z tego,
często z pokazaniem zwiniętej pięści z kciukiem umieszczonym między palcem środkowym a wskazującym: gest będący znakiem odmowy’ ← mtn. figa ‘owoc figowca’;
sem [niewielki rozmiar] ([...] Wiktor był wściekły. Gdyby nie obecność kolegów, szczególnie Bartka, malec zamiast znaczka zobaczyłby najwyżej figę złożoną z poplamionych atramentem palców Wiktora);
kapusta ‘pieniądze, forsa, kasa, szmal’ ← mtn. kapusta ‘roślina warzywna’ →
[kolor zielony] → [kolor dolarów]; semy [barwa], [ilość] (Co prawda taki Tomek
z „Gazety” mówi, że ściga się wyłącznie dla satysfakcji, a Asi zależy przede wszystkim
na rozwoju, ale tak naprawdę wszystkim chodzi o kapustę).

4

Por. także Lubaś 2003: 424.
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7. Postaci i przedmioty historyczne oraz mitologiczne
adolf ‘Niemiec’ ← mtn. Adolf ‘imię Hitlera’ (Pchają się teraz te adolfy do nas.
Kupują fajki, benzynę, koszyki...)5;
führer ‘wódz, przewodniczący, szef’ ← mtn. führer nazwa własna Adolfa Hitlera
(– Widzisz, kumie, jak się nam dobrze wiedzie? – zagaił brunet, podając kompanowi
szlachetną flaszkę. – Mamy już führera, mamy naszą nową partię, która niechybnie
przejmie władzę w Polsce [...]);
skrzat ‘małe dziecko’ ← mtn. skrzat ‘krasnoludek’; sem [wielkość] (Rozkoszne są
twoje skrzaty, ale musisz od nich więcej wymagać).

8. Ubiory, elementy ubiorów
haft ‘wymioty, wymiociny, to, czym ktoś zwymiotował’ ← mtn. haft ‘wzór, ornament wyszyty na tkaninie’; semy: [ścieg], [barwa] (Byłem w Pizza Hut. To jedna
wielka ściema! Później miałem Pizza haft);
gałgan ‘ubranie, strój, odzież; suknie; fatałaszki’ ← mtn. gałgan ‘szmata, łachman’; sem [materiał] (Z ażurowych pojemników nabitych gałganami panie wywłóczyły pojedyncze sztuki).

9. Zwierzęta
cap ‘mężczyzna noszący brodę’← mtn. cap .‘baran lub kozioł’; semy [owłosienie], [umiejscowienie] ([...] z brodą wyglądał jak cap!);
trąba ‘fujara, fajtłapa, niedorajda’ ← mtn. trąba ‘mięsisty, silnie wydłużony narząd chwytny niektórych zwierząt (np. słonia)’ sem [ociężałość] (Mąż pani Zosi to
prawdziwa trąba, absolutnie niczego nie potrafi załatwić).

10. Rozrywka (sztuka, muzyka, gry, zabawy itp.)
flet ‘członek męski’ ← mtn. flet ‘instrument muzyczny’ sem [kształt], [długość]
(Masz bardzo muzykalne usta, każdy flet do nich pasuje);
kryminał ‘coś karygodnego, sytuacja moralnie naganna; rzecz wykonana źle,
skandalicznie’ ← mtn. kryminał pot. ‘zbrodnia, przestępstwo, występek’; sem [czyny
i ich skutki oceniane negatywnie] (Te „Dzieje Nienaskich” to przecież kryminał, to
plama na „Kulturze” [...]).
5

Por. także Lubaś 2003: 432.
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W zasobie „żartobliwych” germanizmów szczególną grupę stanowią argotyzmy.
Najliczniej reprezentowane są wyrazy z gwar przestępczych, np: browar ‘piwo, porcja piwa’ (Potem sponiewierany i skacowany lud pracujący pędził do roboty, marząc
o piwie, które też było napojem trudno dostępnym i nieraz w poszukiwaniu „browaru” trzeba było przemierzać kilometry), cynk ‘poufna wiadomość, ostrzeżenie’ (W
razie potrzeby dają cynk do zwinięcia interesu albo wkraczają sami do akcji), ferajna
‘towarzystwo, nieformalna grupa ludzi wzajemnie się wspierająca, zżyta z sobą; klika’ (Ta cała ferajna miała dużo humoru i przedsiębiorczości, głodni nigdy nie byli
i umieli nabierać napotkane wieśniaczki [...]), flama ‘sympatia, narzeczona, kochanka
lub utrzymanka; zwykle z określeniem czyja’ (W biurze pustki wakacyjne, króluje
jedynie inżynierek z Galicji i jego nowa flama biurowa, przyjęta na moje miejsce),
gang ‘garnitur, ubranie męskie; uniform noszony przez więźniów’ (I prezentowaliśmy
się świetnie. Czarny gang i muszka Antka); glaca ‘(łysa) głowa’ (Faceci wyglądali na
trzydziestoletnich, z tym że wyższemu glaca błyszczała jak wschodzący księżyc); kamrat ‘towarzysz, wspólnik’ (Treści homilii wcześniej wam nie pokazał? – Nie. [...] – No
to, Staszek, trzeba mu w tym pomóc, spróbujmy jakoś zadziałać. Ale jak! Wyszyński
schorowany – mówię – więc gadanie z nim odpada, a co myślisz, żeby spróbować
przez Macharskiego? To przecież kamraty), rajza ‘włóczenie się z miejsca na miejsce; podróż, włóczęga, wędrówka’ (www.mojarajza.blogspot.com), sztywny ‘o człowieku: nieżywy lub zupełnie pijany’ (Kierowca był już sztywny, kiedy wyciągali go
z samochodu)6.
Mniejszą grupę stanowią argotyzmy z gwary uczniowskiej i studenckiej, np.:
belfer ‘nauczyciel’ (Niektóre belfry zacne i naiwne sądziły, że jeśli teraz – na parę
tygodni przed zasiadaniem do matury – potrafią skutecznie uczniom swoim podpowiedzieć, to i w czasie sesji egzaminacyjnej podobny numer się uda), fuks ‘osoba
początkująca w jakimś zawodzie, robiąca coś po raz pierwszy, nowicjusz, też student
rozpoczynający studia lub nowy członek bractwa studenckiego’ (– Wciągnęło cię, co?
Gorączka zaczyna nas trawić? Znamy tę gorączkę, to gorączka fuksów. Ale musisz
się opanować.), szpanować ‘zachowywać się lub ubierać w sposób ekstrawagancki
w celu zaimponowania komuś lub zwrócenia na siebie uwagi otoczenia’ (Moi sąsiedzi
szpanują nowym sportowym wozem)7.
Najrzadziej występują argotyzmy z gwar zawodowych, np.: klapa ‘niepomyślne zakończenie czegoś, niepowodzenie, przegrana, fiasko, porażka’ – z gwary aktorskiej (Polska klapa), flinta ‘karabin, strzelba, zwłaszcza stara, zniszczona’ – z gwary
żołnierskiej (Konkurencja „Flinta gładkolufowa”, czyli strzelanie z gładkolufowego
skałkowego karabinu wojskowego do tarczy); bryczka / bryka ‘samochód osobowy’
– z gwary szoferskiej (Za małe pół godzinki, młody człowieku, możemy być u nas.
Bryka czeka).
Są wśród wynotowanych wyrazów również takie, które występują w regionalnych
odmianach polszczyzny – warszawskiej, np.: kafel ‘tysiąc złotych’, kipnąć ‘umrzeć’,
6
7

Por. zapisy w SA.
Zob. zapisy w SA.
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sznaps ‘wódka’8, lwowskiej, np.: klapować ‘być w porządku, pasować’, szprechać
‘mówić (po niemiecku)’9, poznańskiej, np.: glaca ‘(łysa) głowa’10 oraz takie, które są
wspólne dla kilku odmian regionalnych języka polskiego, np.: absztyfikant ‘zalotnik,
konkurent, adorator’ w gwarze lwowskiej i warszawskiej (Kurzowa 1985: 133) czy
geszeft ‘przedsięwzięcie, które przynosi korzyść materialną: zarobek’ w gwarze krakowskiej, lwowskiej i poznańskiej.
Pobieżny przegląd żartobliwych germanizmów w potocznej odmianie współczesnej polszczyzny można zamknąć następującymi wnioskami:
1.	 Zdecydowana większość żartobliwych znaczeń potocznych ukształtowała się
na gruncie języka polskiego. Stanowią one 98% materiału (jedynie rzeczowniki banda
‘grupa ludzi’, fisza ‘osoba na wysokim stanowisku’, cebula ‘męski zegarek kieszonkowy’ mają żartobliwe odpowiedniki w języku niemieckim11.
2.	 Opisywane jednostki stanowią w polszczyźnie potocznej bogate źródło ekspresji i humoru, wyrażają głównie pozytywny stosunek do człowieka i otaczającej go
rzeczywistości.
3.	 Mają charakter antropocentryczny; najbardziej rozbudowaną grupę stanowią
nazwy osobowe (49), określenia dotyczące działalności człowieka, jego stanów fizycznych i psychicznych (36) oraz nazwy części ciała (9).
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