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Wstęp
Polityka językowa jako termin

Polityka

językowa

- wyjaśnienie pojęcia według językoznawstwa

polskiego.
Celem pracy jest wyjaśnienie i przybliŜenie pojęcia polityki językowej, jakie są
jej zadania, moŜliwości i cele. RównieŜ w jaki sposób była realizowana w byłej
Jugosławii, a jak jest obecnie w Polsce na terenie Kaszub.
Polityka językowa to pojecie stworzone niezaleŜnie od siebie przez
językoznawców radzieckich i amerykańskich . „W Związku Radzieckim juŜ w latach
dwudziestych uŜywano tego terminu na oznaczenie modyfikacyjnej działalności
językowo – kulturalnej (…), czyli «celowej ingerencji społeczeństwa w Ŝywiołowy
proces rozwoju języka» i «zorganizowanego kierowania tym proces ( Winogradow)”1.
Wcześniej terminu tego uŜył J. Baudouin de Courtenay w swoim odczycie „O
zadaniach językoznawstwa”, który wygłosił w 1888 roku. UwaŜał on, Ŝe:
„ Językoznawstwo ma takŜe zastosowanie w polityce praktycznej. Jego dane słuŜą za
jeden ze środków do obiektywnego określania i teoretycznego ustalania jedności
narodowej i państwowej, o ile ją dana grupa ludzi posiada”2. Natomiast Dubravko
Škiljan, który szerzej opisał pojęcie polityki językowej na przykładzie byłej Jugosławii
określił ją jako „zbiór racjonalnych zachowań, którymi jakieś społeczeństwo wpływa na
formę językową komunikacji publicznej i na kształtowanie świadomości jej
uczestników”3.
Celem polityki językowej jest umoŜliwienie wszystkim uczestnikom Ŝycia
społecznego przejście na poziom języka formalnego. KaŜdy z językoznawców ma
swoją teorię dotycząca polityki językowej. Na przykład W. Pisarek definiuje ją jako
„(…) samą świadomą i planową działalność w zakresie kształtowania
i upowszechniania poŜądanych zachowań językowych”4. Według H. Kurkowskiej
polityka językowa to „zespół dyrektyw dotyczących kształtowania stosunku

1

Encyklopedia wiedzy o języku polskim , Wrocław 1978, str. 251.
J. Baudouin de Courtenay, O języku polskim. Wybór prac, pod red. J. Basary i M Szymczaka, Warszawa
1984, s. 420.
3
Dubravko Škiljan, Jezična politika, Zagrzeb, 1988, s.8.
4
W. Pisarek, Poczucie językowe, znajomość języka i polityka językowa, „Socjolingwistyka” 1, 1977, s.73.
2
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społeczeństwa do języka”.5 Termin polityka językowa moŜe być jeszcze rozumiany
jako językoznawstwo normatywne lub deskryptywne, którego celem „(…) jest
opracowanie normatywnych gramatyk i słowników przede wszystkim na uŜytek
społeczeństw zróŜnicowanych językowo”6. Odnosi się to głównie do nowo powstałych
państw, na przykład Afryki czy Azji, gdzie Ŝyje wiele narodów posługujących się
róŜnymi językami i dialektami. Wybiera się i uznaje za najlepszy język, który będzie
najłatwiejszy do nauki i uŜycia przez społeczeństwo.

5

H. Kurkowska, Polityka językowa a róŜnicowanie społeczne współczesnej polszczyzny,
„Socjolingwistyka” 1, 1977, s.17.
6
S. Gajda, Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym, Warszawa, 1982, s. 106.
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Rozdział I
I.1. Polityka językowa według Dubravka Škiljana

Termin jakim jest „polityka językowa”, świadczy o tym jak bardzo zróŜnicowane
jest jego pojęcie. W swojej ksiąŜce Jezična politika7 Dubravko Škiljan przedstawia
pojęcie „polityki językowej” jako tej, która istnieje w kaŜdym społeczeństwie
i w kaŜdej grupie społecznej od bardzo dawna. Mimo to pojęcie polityki językowej
pojawia się dość późno, bo w latach 70 XX wieku. Autor stara się przybliŜyć i wybrać
jak najlepszą definicję tego terminu.
W swojej pracy Škiljan przytacza wypowiedzi innych językoznawców,
dotyczących polityki językowej, jak na przykład Ranko Bugarskiego, który politykę
językową tłumaczy jako politykę „…jakiegoś społeczeństwa w dziedzinie języka
względnie jako zbiór stanowisk i zasad, w których odzwierciedla się stosunek tej
wspólnoty społecznej do wachlarza werbalnego, którego się uŜywa”8. Wcześniej,
w rozprawie poświęconej planowaniu języka Lj. Rajić pisze, Ŝe polityka językowa to
instytucje, grupy lub jednostki w jakimś społeczeństwie pośrednio lub bezpośrednio
wpływające na język. Polityka językowa jest określana jako zbiór racjonalnych
zachowań, którymi społeczeństwo wpływa na językową formę komunikacji publicznej
i na kształtowanie świadomości jej uczestników. Tym co łączy społeczeństwo jest język
i mowa, bez nich ludzie nie mogli by egzystować. Polityka językowa zajmuje się
głównie językiem w komunikacji publicznej. W dzisiejszych społeczeństwach istnieje
wiele kanałów komunikacji, które moŜna zdefiniować, jak i „podjęzyki”, które nie
zaliczają się do polityki językowej.
Język komunikacji publicznej jest róŜnie nazywany, na przykład język wspólnoty,
nacjonalny, narodowy, literacki, pisany, kulturowy, urzędowy, administracyjny
i standardowy. Pojawia się takŜe termin koine - zespołowy język komunikacji na
określonym obszarze, w którym mówi się bardziej w wielu dialektach lub językach9.
Najistotniejszym dla polityki językowej jest – język standardowy, który jest wynikiem
procesu normowania. Przeszedł proces standaryzacji stając się skutecznym
w komunikacji na określonym terenie. Wielofunkcjonalność jest jedną
7

Dubravko Škiljan, Jezična politika, Zagrzeb, 1988.
D. Škiljan za: R. Bugarski, op.cit., s. 8.
9
D. Škiljan, op.cit., tłumaczenie własne: zajednički jezik komunikacije na području na kojem se govori
više dijalekta ili jezika, s.10.
8
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z cech języka standardowego, dzięki czemu moŜe być on uŜywany w róŜnych
sytuacjach. WaŜnym elementem polityki językowej jest jej aspekt społeczny, o którym
nie naleŜy zapominać. Zaliczane są do niego wszystkie czynniki jakie na niego
wpływają i nie są językowe. Do kontekstu społecznego zaliczyć moŜna wszystkie
elementy, które wpływają na politykę językową. Aby zawęzić pole moŜna je podzielić
na lingwistyczne i pozalingwistyczne, a w kaŜdej kategorii znajdować się będą pojęcia
synchroniczne, które wpływają na politykę językowa bezpośrednio i diachroniczne,
wynikające z perspektywy historycznej. W społeczeństwie podział ten nie jest na tyle
mocny, tak Ŝe granice między tymi elementami się zacierają. Według Škiljana diagram
kontekstu społecznego moŜna przedstawić następująco:

Diagram kontekstu społecznego10

Jeśli chodzi o elementy pozalingwistyczne, będące znaczącym składnikiem
polityki językowej, moŜna je przedstawić w sześciu grupach: demograficznej,
ekonomicznej, kulturowej, socjalnej, politycznej i prawnej.
Pierwsza grupa, demograficzna, określa liczbę ludności posługującą się róŜnymi
językami na terenie, na którym prowadzi się politykę językową. UŜytkownicy jednego
języka mogą być rozproszeni wewnątrz terytorium innego lub skoncentrowane
w jednojęzycznej sferze. Dane demograficzne są istotne jeśli chce się znać liczbę
uŜytkowników

»tymczasowo

zamieszkałych«

na

wielojęzykowym

terytorium,

imigrantów i emigrantów. Dlatego „naukowcy uwaŜają za wyjątkowo istotne
10

D. Škiljan, op.cit., s.13.
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przebywanie na określonym obszarze osób mówiących określonym językiem”11.
W praktyce w „Finlandii mniejszość językowa zdobywa oficjalny status wtedy jeŜeli
uzyska koncentrację powyŜej 6%, w Kanadzie od 10 %, a w wielu innych krajach,
kiedy nie osiąga 50%”.12
Czynniki ekonomiczne, według Škiljana najbardziej wpływają na politykę
językową, określając status społeczny osoby mówiącej danym językiem. Ekonomia,
rynek pracy, w pewnym stopniu, lecz nie bezpośrednio wpływa na politykę językową,
utrzymując instytucje zajmujące się językiem.
Kultura jest jednym z najwaŜniejszych czynników polityki językowej, to ona
wpływa na jej kształtowanie kontekstu społecznego. Jest obecna w edukacji, literaturze,
środkach przekazu masowego. Jej znaczenie jest bardzo szerokie, dlatego polityka
językowa jest najbardziej związana z czynnikami kulturowymi i cywilizacyjnymi.
Społeczna struktura społeczeństwa stanowi podstawę tematów i w większości
definicji socjolingwistyki. Coraz częściej dochodzi się do wniosku, Ŝe społeczeństwo
i język funkcjonują razem i wzajemnie się uzupełniają. TakŜe status społeczny
„mówiącego” działa na politykę językową, gdyŜ jego mowa w konsekwencji ma wpływ
na komunikację danej grupy społecznej.
Polityka językowa jest częścią polityki danego państwa. Istotnym elementem
w kształtowaniu komunikacji publicznej jest język, którego się uŜywa. Istnieją cztery
typy „ideologii językowej”. Pierwszą jest asymilacja językowa. DąŜy się do tego, aby
mieszkańcy państwa, bez względu jaki jest ich język ojczysty, uczyli się języka, który
jest dominującym. Kolejną jest pluralizm językowy – posługiwanie się róŜnymi
językami. Następnie wernakularyzacja – wprowadzenie języka autochtonicznego do
komunikacji publicznej. Ostatnim typem jest internacjonalizacja – przyjęcie języka
nieautochtonicznego za środek komunikacji. Wszystkie polityki językowe mają dwa
bieguny – anarchistyczny i totalitarny.
Czynniki prawne tworzą postanowienia, ustawy, prawa dotyczące języka.
KaŜdy kraj ma zapisy prawne dotyczące języka, jego funkcjonowania w Ŝyciu
codziennym oraz jego ochrony. Ilość i jakość przepisów zaleŜna jest od państwa, oraz
tego jak rozwinięta jest tam polityka językowa i jak waŜne miejsce zajmuje. Zdarza się,
Ŝe czynniki prawne nie mają zastosowania w Ŝyciu, gdyŜ przewaŜają nad nimi czynniki
społeczne lub demograficzne.
11
12

D. Škiljan, op.cit., s. 14.
Ibid.
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Jeśli chodzi o elementy lingwistyczne moŜna je przedstawić w czterech grupach:
geolingwistyce ( z dialektologią i teorią języka kontaktu), socjolingwistyce,
psycholingwistyce oraz lingwistyce teoretycznej 13.
Aspekt geolingwistyczny związany jest z językiem na określonej przestrzeni
(język, dialekt, mowa lokalna). Na obszarze, który zamieszkują grupy etniczne, cięŜko
jest powiedzieć czym jest język, a czym dialekt. Geolingwistyka bada język w szerokim
znaczeniu, stara się określić kierunek i intensywność wpływu idiomów i języka na
siebie.14
Problem stwierdzenia kryteriów społecznej wartości stoi przed socjolingwistyką.
Musi ona takŜe zwrócić uwagę na idiomy uŜywane przez jedną, tą samą grupę
społeczną, zamieszkujące jeden obszar, ale w komunikacji publicznej uŜywającą innych
idiomów. Jej wpływ na politykę językową jest istotny, poniewaŜ naleŜy opisać rozkład
socjolektów, określić ich funkcję oraz które są w uŜyciu. W socjolingwistyce waŜnym
elementem jest wielojęzyczność i jego niepełne opanowanie – co jest zauwaŜalne
szczególnie u dzieci emigrantów.
„Lingwistyka jest częścią naukowego poznawania a takŜe współdziałania
w granicach swoich moŜliwości, w kształtowaniu społecznej świadomości i –
w konsekwencji – w realizowaniu i prowadzeniu polityki językowej.”15 Tak lingwistykę
przedstawia

Dubravko

Škiljan.

Mówi

takŜe o

tym,

Ŝe lingwistyka szuka

usprawiedliwienia dla swojego działania oraz, Ŝe jej wpływ nie moŜe wychodzić poza
teoretyczne normy.
Kolejnymi elementami polityki językowej są, stworzone przez Joshue
Fishmana16: autonomia, historyczność, świeŜość i planowanie języka. Pod pojęciem
autonomii, moŜemy znaleźć wyjaśnienie, czy język jest jednolity i niezaleŜny.
Historyczność to świadomość ludzi o przeszłości języka. Do funkcji świeŜości naleŜy
poszerzać i zwiększać liczbę mówiących oraz pomnaŜać funkcje języka. Natomiast,
jeśli chodzi o planowanie, to naleŜą do niego działania umoŜliwiające jego
funkcjonowanie. Jest to najwaŜniejszy punkt działania polityki językowej. Dubravko
Škiljan szerzej opisuje działania związane z planowaniem języka.

13

D. Škiljan, op.cit., tłumaczenie własne: „geolingvistici (s dijalektologijom i teorijom jezika o kontaktu),
sociolingvistici, psiholingvistici (ili, bolje: sociopsiholingvistici) i teorijskoj lingvistici“, s.22.
14
D. Škiljan, op. cit., s. 22.
15
Ibid., s.25.
16
D. Škiljan za: Joshua A. Fishman, 1978, s. 38-42.
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I.2. Planowanie języka

Planowanie języka rozszerza pojęcie standaryzacji w stosunku do języka, aby
osiągnął zamierzony poziom komunikacyjny. Rajić planowanie języka określa jako
działanie „którym określa się normy ...jako pierwszy krok, a następnie rozszerza je na
język standardowy jako krok drugi... Ponadto, planowanie języka oznacza proces
podejmowania decyzji w sprawie norm, które są językoznawczo uzasadnione.”17
W starszych teoriach, na przykład Valtera Tauliego dowiadujemy się, Ŝe planowane
działania „mają na celu edukację i tworzenie języka”18 natomiast E. Haugen19
w planowaniu widział złoŜone interakcje społeczne i językowe oraz formy i funkcje,
które powodują interakcje procesów, będące zasadniczym elementem języka.
Współczesna teoria socjolingwistyczna wyróŜnia dwie części planowania języka:
planowanie statusu języka i planowanie korpusu języka.
Planowanie

statusu

języka

to

społeczne

relacje,

z

których

korzysta

społeczeństwo. Wybiera swój język i określa jego hierarchię, ale jest to planowanie
naturalne, za którym stoją warunki ekonomiczne, kulturowe i

stosunki polityczne

między róŜnymi wspólnotami lub wewnątrz nich.
Jeśli chodzi o planowanie statusu języka w krajach jednojęzykowych sytuacja
wygląda następująco: ustala się relację między dialektami i promowanymi w nich
idiomami komunikacji publicznej. W państwach wielojęzycznych podobna sytuacja jest
przy poziomach językowych. Planowanie statusu języka moglibyśmy pogrupować
w dychotomię ( w której wybiera się jeden idiom z komunikacji publicznej,
a wszystkie inne wyklucza ) i nie dychotomie (która uznaje sytuacje przejściową).
Powiązana z tym ściśle jest wyłączność lub tolerancyjność planowania odnośnie
róŜnych socjolektów i wprowadzaniu ich do kanału komunikacji.
Planowanie moŜe być włączone do polityki językowej lub być w niej obecne
pośrednio. Jest to tylko część procesu językowego.
Planowanie korpusu języka jest natomiast bardziej aspektem polityki językowej,
będący zamiarem stworzenia idiomu komunikacji publicznej. Planowanie to moŜe być
skierowane do języka literackiego, języka urzędowego i koine oraz wszelkich innych
17

D. Škiljan za: Lj. Rajić, tłumaczenie własne: „kojom se odreñuje norma... kao prvi korak, a zatim
proširuje standarni jezik... kao drugi korak... Osim toga, planiranje jezika podrazumeva proces donošenja
odluka o normi koje su lingvistički obrazložene...”.
18
D. Škiljan za: V. Tauli, (1974, 102-103).
19
D. Škiljan za: E. Haugen (1983), s.41.
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form języka komunikacji publicznej, mimo to często jest sprowadzany do ujednolicenia
procesu i odnosi się do języka standardowego. Jest to bardziej forma standaryzacji niŜ
planowania. Natomiast normalizacja jest procesem tworzenia jednoznacznych norm
w społeczeństwie, w czasie określonym gospodarczo, politycznie i kulturalno historycznie. Proces ten jest powiązany z załoŜeniami nowoczesnych państw
obywatelskich ich rynku towarowego oraz siły roboczej, często towarzyszy mu wyraźne
wzmocnienie świadomości toŜsamości narodowej. Produktem normalizacji jest,
oczywiście znormalizowana forma idiomów lub standardowego języka.20
Fishman twierdzi, Ŝe całkowicie niepoprawne jest planowanie korpusu, uwaŜając
Ŝe wprowadzenie innowacji leksykalnych nie ma miejsca na innych poziomach
(fonologicznych, morfologicznych, składniowych) i, Ŝe konieczny jest wzgląd na
kontekst społeczny, w którym się rozwija. Natomiast Radovanović21 łączy wiele
róŜnych podejść, przytaczając dziesięć etapów, które składają się na pełny proces
normalizacji:
1) selekcja - wybór jednostek, na których będzie się opierał standardowy język,
2) opis - wybranych idiomów językowych,
3) kodyfikacja - stworzenie wyraźnej listy sekcji językowych i rozporządzeń
o ich relacjach przyjęcia jednych, a odrzucenia drugich opisanych form oraz tworzenie
nowych,
4) opracowanie - przygotowanie kodyfikacji jednostek przez podział funkcji
komunikacji publicznej,
5) akceptacja - oficjalne zaakceptowanie jednostek z środków komunikacji
publicznej,
6) wdroŜenie - ze wszystkimi konsekwencjami dla społecznego
i komunikacyjnego statusu, z których wynikają takie ustalenia,
7) rozwój - upowszechnienie i wykorzystanie standardów i świadomości wśród
wszystkich warstw,
8) szerzenie - promowanie i wspieranie wyraźnych norm,
9) ewaluacja - ocena skuteczności i funkcjonalności,
10) rekonstrukcja - przetwarzanie standardów zgodnie z nowymi potrzebami
społeczeństwa.

20
21

D. Škiljan, op.cit., s. 46.
M. Radovanović, Sociolingvistika, Novi Sad 1986, s.188.
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*
Badania prowadzone nad planowaniem języka i korpusu języka dowodzą, Ŝe są
one między sobą ściśle powiązane i wzajemnie się przeplatają. W procesie normalizacji
kształtuje się język standardowy jako specyficzny socjolekt, który moŜe być
przystosowany do róŜnych form komunikacji publicznej, szczególnie do uŜytku
w administracji państwowej, szkolnictwie, środkach masowego przekazu i częściowo
w literaturze22.
W rozwijających się społeczeństwach status standaryzacji i hierarchii języka nie
jest duŜym problemem. Poprzez dobrze rozbudowana sieć kanałów komunikacyjnych
publicznej, nowe osiągnięcia techniki umoŜliwiają lepszy dostęp do niej duŜej części
społeczeństwa. W czasie gdy słabnie edukacja i normy socjokomunikacyjne, a z drugiej
strony wprowadza się róŜnego rodzaju nowe określenia, o których wcześniej nawet się
nie myślało.
UwaŜa się, Ŝe proces standaryzacji zawsze był pod kontrolą społeczeństwa. Jeśli
jest tak rzeczywiście, język standardowy, który nie jest językiem materialnym, rozwija
się poprzez edukację, ma to swoje pozytywne strony. Dzięki temu zmniejszają się
róŜnice językowo - społeczne pomiędzy ludźmi z róŜnych grup społecznych.
Jednocześnie pokazując co i ile jeszcze naleŜy zrobić by poprawić ten kontakt.23
Pojęcie standaryzacji zwykle określa się w obrębie jednego języka. Najczęściej
poprzez jego odmiany na terenie jednego państwa i społeczeństwa lub w róŜnych
społecznościach. Ma to na pewno swój międzynarodowy aspekt poniewaŜ niektóre
języki są częściej uŜywane na przestrzeni światowej w komunikacji międzypaństwowej
i internacjonalnej.
Polityka językowa musi wybrać pomiędzy preferowanymi językami świata
( jeden lub więcej) czy moŜna im przypisać pewne funkcje w społecznej komunikacji,
mimo Ŝe nie są rdzennymi językami, pozostawić na poziomie języka obcego czy
zupełnie zignorować. MoŜe to wpłynąć na lingwistykę i czynniki językowe, poprzez
rozwój gospodarczy i polityczny państwa.24
Jeśli w państwie nie istnieją określone instytucje mogące zająć się planowaniem
korpusu języka, planowanie to nie moŜe być przeprowadzone. Nie będzie moŜliwości
przeprowadzenia określonych etapów procesu normalizacji. Dlatego teŜ duŜe zadanie

22

D. Škiljan, op.cit., s. 49.
Ibid., s.52.
24
Ibid., s. 54.
23

12

stoi przed polityką językową, która dzięki swoim instytucjom, zajmie się planowaniem
języka. 25
W tych instytucjach moŜna zauwaŜyć, Ŝe polityka językowa nie jest do końca ani
lingwistycznym ani politycznym zjawiskiem. Spełnia w sobie jednak i polityczne
i naukowe strefy silnie na siebie wpływające.
Podsumowując planowanie języka, Škiljan26 pisze, Ŝe planowanie statusu
i korpusu języka jest publiczną manifestacją elementów, które determinują politykę
językową, przez co są najbardziej podatne na racjonalną i irracjonalną krytykę, która nie
dostrzega jej uwarunkowań i rezerwy na jej istnienie przyczyniając się do niewielkich
zmian.

25
26

D. Škiljan, op.cit., s. 54-55.
Ibid., s. 55.
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Rozdział II
Czynniki kształtujące politykę językową w byłej Jugosławii i na Kaszubach
II.1. Czynniki demograficzne

Obraz

demograficzny

byłej

Jugosławii

moŜe

wydawać

się

bardzo

skomplikowany.
„Według danych z 1981 roku w Socjalistycznej Federacji Republiki Jugosławii
Ŝyło 22.447.701 ludzi. Z tego 18 grup etnicznych liczyło ponad 10.000 osób: Serbowie
(36,3% ogółu ludności), Chorwaci (19,7%), muzułmanie (8,9%), Słoweńcy (7,8%),
Albańczycy(7,7%),

Macedończycy (6,0%), Czarnogórcy (2,6%), Węgrzy (1,9%),

Romowie (0,6%), Turcy (0,5%), Słowacy (0,4%) oraz Rumuni, Bułgarzy, Wołosi,
Rosjanie, Czesi, Włosi i Ukraińcy (kaŜda poniŜej 0,25%). Oprócz tego w spisie zostały
przedstawione równieŜ grupy etniczne: Austriacy, Grecy, śydzi, Niemcy, Polacy
i Rosjanie, kaŜda poniŜej 10.000 osób. Przy tym trzeba dodać znaczną grupę tych,
którzy deklarowali się jako Jugosłowianie (5,4%), oraz około 1,1% mieszkańców
innych narodowości, narodowościowo niezdecydowanych, wyraŜających przynaleŜność
regionalną, lub tych, których narodowość nie jest znana.”27
Na terenie byłej Jugosławii grupy etniczne, które uzyskały status narodu to:
Serbowie, Chorwaci, Muzułmanie, Słoweńcy, Macedończycy, Czarnogórcy. Natomiast
Albańczycy, Bułgarzy, Czesi, Włosi, Węgrzy, Rumuni, Rosjanie, Słowacy, Turcy,
Ukraińcy - oni uzyskali status narodowości, pozostali jak śydzi, Romowie czy Wołosi
uzyskali status grupy etnicznej. Conajmniej 75 procent ludności zamieszkujących tereny
byłej Jugosławii byli pochodzenia serbskiego lub chorwackiego, dlatego ich języki były
na dobrej, nie zagroŜonej pozycji. Polityka językowa mogła skupić sie na ich rozwoju,
jednocześnie wziąć pod „ochronę“ języki mniejszości. Język jest podstawą komunikacji
społecznej, szczególnie istotny jest dla grup etnicznych, wiąŜe się z

narodowym

istnieniem, dlatego waŜne jest aby zdobył określony status i miał szanse rozwoju.28

27
28

D. Škiljan, op.cit., s. 65.
Ibid., s. 69.
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Jugosławia, skład etniczny, 1981 rok29

29

http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Yugoslavia_ethnic_map.jpg.
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*

Kaszubskim zagadnieniem demograficzno – językowym zajął się Stefan Ramułt
w wydanej w Krakowie w 1899 roku Statystyce ludności kaszubskiej. Dane do pracy,
której zamierzeniem było przedstawienie kaszubskiej statystyki językowej, zbierał
bezpośrednio w terenie oraz uzyskiwał drogą rozsyłanych ankiet korespondencyjnych.
Widoczna była tendencja do stworzenia z Kaszubów oddzielnego narodu, mówiącego
innym językiem niŜ polski. KsiąŜce tej zarzucano między innymi zawyŜoną liczbę
ludności kaszubskiej w poszczególnych rejonach. Jednak ksiąŜka ta zasługuje na
uwagę.30
Liczebność rodzimej ludności regionu – Kaszubów – trudno precyzyjnie ustalić.
W latach 1986 – 1989 Komisja Socjologiczna GTN, pod kierunkiem Marka Latoszka
przeprowadziła szerokie badania ankietowe. Na tej podstawie sporządzono statystykę
ludności kaszubskiej. Etniczne terytorium kaszubskie obejmuje 43 gminy ( w tym 11
miejskich, 4 miejsko – wiejskie i 28 wiejskich) w obrębie województw: gdańskiego (33
gminy), słupskiego (9 gmin) i bydgoskiego (1 gmina). Prawie we wszystkich tych
gminach odsetek Kaszubów przekracza 50%. Wyjątek stanowią gminy Przechlewo
i Nowa Karczma (33-43% Kaszubów) oraz miasta: Gdynia (około 12% Kaszubów),
Gdańsk i Sopot (około 5% Kaszubów). W wyszczególnionych miastach liczba
Kaszubów jest jednak znaczna: w Gdyni wynosi około 30 tysięcy, w Gdańsku blisko 20
tysięcy, w Sopocie – około 20 tysięcy31.
W obrębie rozpatrywanego regionu etnicznego mieszka około 368 000
Kaszubów i 119 000 pół – Kaszubów. Stanowią oni odpowiednio 32,5% oraz 10,4%
miejscowej populacji. Na obszarze poza Trójmiastem Kaszubi stanowią 69,7%, a pół –
Kaszubi 14,9% ogółu ludności.
Najwięcej Kaszubów mieszka na wsi – 191 000 (51,9%), a pół – Kaszubów w
mieście –

87 000 (72,8%)32.

W 2002 roku Główny Urząd Statystyczny opublikował dane ze spisu
powszechnego, z którego wynika, Ŝe jest 5 100 osób deklarujących narodowość
kaszubską. Jest to mała liczba w porównaniu do wyniku badań Marka Latoszka z końca
lat osiemdziesiątych, gdzie szacuje się liczbę zbiorowości kaszubskiej na pół miliona.
30

H. Popowska – Taborska, Kaszubszczyzna: zarys dziejów, Warszawa 1980.
J. Borzyszkowski, J. Treder, J. Mordawski, Historia, geografia język i piśmiennictwo, Gdańsk, 1999,
s.78.
32
J. Borzyszkowski, J. Treder, J. Mordawski, op. cit, s. 100.
31
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Zdaniem profesora Latoszka kwestionariusz spisowy z 2002 roku ograniczył się
jedynie do kategorii głównej, pozwolił rozstrzygnąć przynaleŜność do narodowości
polskiej lub jej brak. W konsekwencji większość Kaszubów poświęciła swoją
toŜsamość regionalno – etniczną na rzecz zaliczenia się do narodowości polskiej. TakŜe
Brunon Synak uwaŜa Ŝe „Obraz rzeczywistości kaszubskiej ukazany w świetle danych
spisu jest zafałszowany”33. Według niego liczba deklarujących się Kaszubów jest
wynikiem wadliwej konstrukcji kwestionariusza i złej interpretacji pytań. Oraz tego, Ŝe
„dla pewnej części Kaszubów rodnô mòwa jest nadal czymś wstydliwym i w sytuacjach
oficjalnych nie zawsze się do niej przyznają”.34

33
34

Pomerania, Kaszubi w spisie, lipiec/sierpień, 2003, s.16.
Ibid.
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Liczebność Kaszubów i pół – Kaszubów w wybranych miejscowościach35

Dane według Jana Mordawskiego

35

Jan Mordawski, Historia, geografia, język i piśmiennictwo, Geografia współczesnych Kaszub,
Gdańsk, 1999, s.102.
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Podział administracyjny współczesnych Kaszub36

36

Ibid., s.103.
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Gęstość zaludnienia37

Liczba i odsetek Kaszubów w poszczególnych gminach38
37
38

Ibid.
Ibid., s.107.
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II.2. Czynniki ekonomiczne

Czynniki

ekonomiczne

wpływają

na

rozwój

terminów

technicznych,

naukowych, fachowych, lecz jeśli nie ma wspólnego języka nie będą powstawały.
Czynniki te nie miały znacznego wpływu na politykę językową w byłej Jugosławii.
Gdyby tak było, głównym językiem był by słoweński, a nie chorwacko - serbski lub
serbsko - chorwacki, będący podstawą dla dzisiejszych serbskiego i chorwackiego.
Słowenia jako republika, w której był bardzo dobrze rozwinięty przemysł, a gospodarka
znajdowała się na wysokim poziomie, utrzymywała pozostałe państwa Jugosławii.
Mając tę przewagę nad pozostałymi, mogła bez problemu uznać swój język jako
wspólny język w Jugosławii. Nierówny rozwój ekonomiczny wpływa na politykę
językową równieŜ przez stronę społeczną ludzi. Głównie związany jest z migracją tych,
którzy poszukują lepszych warunków bytowych. Jeśli gospodarka się nie rozwija, nie
powstają jej nowe gałęzie, równieŜ język nie będzie się rozwijał, nie powstaną Ŝadne
nowe specjalistyczne terminy.39

*

Na Kaszubach głównym działem gospodarki regionu jest przemysł. Wraz
z budownictwem zatrudnia około 116 tysięcy ludzi, co stanowi 37,5% ogółu
pracujących.
Największym ośrodkiem przemysłowym Kaszub jest Gdańsk, zatrudnionych tam
w przemyśle i budownictwie jest około 55 tysięcy ludzi. Kolejne miejsca zajmują
kolejno Gdynia, Sopot, Bytów, Wejherowo, Kościerzyna i Rumia oraz Władysławowo.
W rybołówstwie i rybactwie pracuje około 8000 osób. Trudno określić liczbę
ludzi zatrudnionych w rolnictwie. W statystykach uwzględnione są gospodarstwa, gdzie
pracuje więcej niŜ 5 osób. Jak równieŜ duŜe gospodarstwa gdzie zatrudnionych jest
2,5% pracujących na Kaszubach.40
W regionie jest dobrze rozwinięty transport lądowy, morski oraz powietrzny.
Za równo sieć kolejowa jak i drogowa jest dość gęsta. Największy ruch pasaŜerski
i towarowy jest oczywiście odnotowany na terenie Trójmiasta. Port lotniczy Gdańsk –
Rębiechowo jest drugim co do wielkości w Polsce.
39
40

D. Škiljan, op. cit., s. 71-72.
J. Borzyszkowski, J Treder, J. Mordawski, op.cit, s. 106.
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Bardzo dobrze rozwinięta jest turystyka Kaszub. Urozmaicony krajobraz, liczne
zabytki kultury materialnej, duŜy wybór zakwaterowania sprawiają, Ŝe kaŜdego roku
region Kaszub odwiedza kilka tysięcy osób.41
Mimo wszystkich przedstawionych danych o dobrze rozwijającym się przemyśle,
wiele ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeŜdŜa do miast, nie tylko Trójmiasta czy róŜnych
części Polski, ale równieŜ za granice. DuŜa diaspora kaszubska znajduje się
w Kanadzie. W domach zostają starsze pokolenia, które jeszcze pielęgnują kulturę
i tradycję kaszubską, a przede wszystkim uŜywają języka kaszubskiego. Młodzi ludzie,
mając poczucie niŜszości, wstydząc się swojego pochodzenia, wyjeŜdŜając do miast
mają łatwą moŜliwość odcięcia się od swojego pochodzenia. Osoby z wykształceniem
wyŜszym, które mogłyby wpłynąć pozytywnie na obecny rozwój języka takŜe szukają
pracy poza regionem.

41

J. Borzyszkowski, J. Treder, J. Mordawski, op.cit, s. 110.
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Przemysł i gospodarka morska w regionie kaszubskim. NajwaŜniejsze linie kolejowe i drogi
samochodowe.42

42

J. Mordawski, op.cit., s.108.
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II.3. Czynniki kulturowe

Jednym z celów socjalistycznego państwa byłej Jugosławii było zmniejszenie
róŜnic socjalnych społeczeństwa oraz podtrzymanie kultury i specyfiki kaŜdego
z narodów lub narodowości. W ciągu wielu lat państwa rozwijały się w róŜnym tempie
wykorzystując określone wynalazki, rozwijając przemysł, wprowadzając nowe
technologiczne osiągnięcia. MoŜna sądzić, Ŝe wielokulturowość i róŜnorodność państwa
negatywnie wpłynie na rozwój języka i realizację polityki językowej.
Dane zawarte w ksiąŜce Dubravka Škiljana pokazują jak duŜy był problem
z częścią społeczeństwa, które nie było przysposobione do publicznej komunikacji.
W porównaniu do Europy „w której liczba piśmiennych osób wynosiła 94%,
a w większości państw między 97 a 100%“ to w Jugosławii „ mniej niŜ 40,4% ( w tym
16,1% kobiet) obywateli było niepiśmiennych, 44,1% nie miało skończonej szkoły
podstawowej, a tylko 31,1% miało wykształcenie wyŜsze niŜ podstawowe“..43

*

Kaszubi stanowią dziś jedną z najbardziej odrębnych grup etnicznych
o charakterze nienarodowym w Polsce. Wyraźna specyfika kulturowa ludności
kaszubskiej, idąca w parze z jednoznaczną polską świadomością narodową, stanowi
o pewnych trudnościach klasyfikacji etnicznej tej społeczności. Jako społeczność
wchodzą w obręb szerszej grupy etnicznej o charakterze narodowo – państwowym.
Kaszubi wykształcili w sobie świadomość odrębności kulturowej, własnej „swojskości”,
ale nie jest to odrębność oparta na identyfikacji z własnym narodem czy państwem.
Jednocześnie kultura własnej grupy regionalno – etnicznej oraz kultura dominującej
wspólnoty narodowej mogą zgodnie funkcjonować w świadomości jednostki,
a w wymiarze zbiorowym mogą się wzajemnie przenikać i wzbogacać nie burząc
autonomii, odrębności kulturowej i zawartości społecznej mniejszej grupy etnicznej.44
ToŜsamość etniczna Kaszubów wyraŜa się w podtrzymywaniu i manifestowaniu
elementów własnej kultury, wśród których kluczową rolę odgrywa język. Jest on

43

D. Škiljan, op.cit., s. 74 i 75.
B. Synak, Ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność), redakcja Józef Borzyszkowski, Dietmar
Albrecht, Gdańsk / Lubeka, 2000,s. 505.

44
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podstawowym czynnikiem decydującym o trwaniu Kaszubów, o ich bycie kulturowym,
ich przyszłości. Ludność kaszubska jest świadoma faktu, Ŝe jej kultura i toŜsamość
w przeszłości poddawane były róŜnym próbom, a mimo to przetrwały w nie najgorszej
formie. Ta świadomość nakłada na Kaszubów obowiązek szczególnej troski o ten
dorobek w warunkach demokratycznej rzeczywistości, która sama w sobie nie musi być
wystarczającym gwarantem jego przetrwania i wzbogacenia. W ostatnich kilku latach
oŜywiły się tendencje do kontynuacji własnej kultury. Stał się tak głównie za sprawą
zwiększonych moŜliwości publicznego okazywania swoistości własnej kultury oraz
wzrostu róŜnych form aktywności kulturowo – etnicznej w warunkach autentycznej
samorządności środowisk lokalnych. Badania przeprowadzane w ostatnich latach
wykazały, Ŝe język stanowi dla Kaszubów waŜną wartość kulturową i jest powszechną
formą komunikowania się w rodzimych społecznościach.45

II.4. Czynniki społeczne

Administracyjnie wyodrębnione zbiorowości z nadanym statusem miasta
automatycznie nie stają się grupami społecznymi, określanymi mianem społeczności
miejskiej. Taka zbiorowość staje się społecznością, gdy „więź ekologiczna”, oparta na
jednakowym stosunku do przestrzeni zamieszkiwania, wytwarza w niej „poczucie
wspólności podstawowych wartości” związanych z terytorium i poczucie własnej
odrębności w stosunku do innych zbiorowości terytorialnych.46
W kaŜdym państwie istnieje podział na klasy społeczne. RóŜnice między nimi
widać nie tylko w wykształceniu, miejscu pracy, ale takŜe w formowaniu i prowadzeniu
polityki językowej. Klasa robotnicza ma mniejszy wpływ na język niŜ inteligencja,
która ma kontrolę nad komunikacją i polityka językową. Było tak w byłej Jugosławii
gdzie warstwa robotnicza była pojmowana jako ta, która zajmuje się wyrobem dóbr
materialnych i duchowych. Natomiast inteligencja „przybliŜała kanał komunikacji
publicznej i miała nad nią kontrolę”47.
Badania dowodzą, Ŝe stopień wykształcenia wpływa na rozwój języka

45

B. Synak, Ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność), redakcja Józef Borzyszkowski, Dietmar
Albrecht, Gdańsk / Lubeka, 2000,s. 511 - 521.
46
J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, Warszawa, PWN, 1970, s. 249.
47
D. Škiljan, op.cit., s. 76.
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i komunikacji. Jest to jeden z powodów podziału klasowego swojego rodzaju bariera kanały komunikacyjne na innych poziomach.
„Choć chłopi w Jugosławii nie stanowili wyraźnie waŜnej grupy spolecznej,
źródła wiejskie przez historycznie odziedziczony ideał „czystego“ ludowego jezyka,
stanowił waŜny element w formowaniu sie świadomości językowej”48.
Oddzielną grupą mogą być – grupy profesjonalne - posługujące się w swoim
środowisku Ŝargonem. Powstają nowe terminy, które zostają wprowadzane do
komunikacji publicznej.

*

W XIX wieku duŜy wpływ na społeczeństwo miała szlachta i duchowieństwo. Dla
nich Kaszubi byli to prości ludzie, a mowa kaszubska zepsutą mową gminu. Z tego
powodu nie widzieli potrzeby zainteresowaniem się tak ludźmi jak i ich językiem.
Kaszubów uwaŜali za „innych” i gorszych. Po „Wiośnie Ludów” warstwa ludowa
zaczynała odgrywać większe znaczenie. Nie występowali juŜ jako „bierna masa,
stanowiąca co najwyŜej przedmiot oddziaływania oświaty, lecz w stopniu coraz
wyraźniejszym i w coraz szerszym zakresie jako podmiot kształtowania kultury.49
Dzieci robotników i chłopów zaczęły wychodzić naprzeciw wyjałowionej kulturze
mieszczańskiej niosąc nowe treści reprezentujące ich środowisko: kulturę, geografię,
stosunki społeczno – etniczne.
Obecnie Kaszubi to w duŜej liczbie ludzie zamieszkujący tereny wiejskie.
Stopień posługiwania się kaszubskim w poszczególnych regionach jest bardzo róŜny.
We wsiach połoŜonych w centralnej części regionu Kaszub dla zdecydowanej
większości

mieszkańców

(w

niektórych

miejscowościach

nawet

do

90%)50

kaszubszczyzna stanowi główne narzędzie codziennej komunikacji. Podczas gdy
w rejonach połoŜonych na obrzeŜach, uŜytkowanie języka nie przekracza kilkunastu
procent. Język kaszubski jest uŜywany wyłącznie wewnątrz własnego społeczeństwa,
zwłaszcza w sytuacjach nieformalnych. Poza własną wsią, w mieście, na spotkaniach
oficjalnych, kaszubszczyzną posługują się nie liczni i głównie starsi ludzie.
48

D. Škiljan, op.cit., s. 78.
A. Bukowski, Regionalizm Kaszubski, Ruch naukowy, literacki i kulturalny. Zarys monografii
historycznej, Poznań 1950.
50
B. Synak, , Pomorze – Mała Ojczyzna Kaszubów (historia i współczesność), redakcja Józef
Borzyszkowski, Dietmar Albrecht, Gdańsk / Lubeka, 2000.
49

26

II.5. Czynniki polityczne

KaŜde społeczeństwo ma swoje określone prawa. W programie politycznym
byłej Jugosławii zawarte były: wolność, równość i braterstwo. W społecznościach
wielokulturowych wolność w językowym i komunikacyjnym prawie rozumie się jako
moŜliwość wyboru środka komunikacji i kanałów jego przekazu. Szanowania
mniejszości narodowych i ich języka. Rząd jak i samorządy powinny umoŜliwianie im
jego rozwoju. NaleŜy wspomóc mniejszości narodowe i etniczne w kontynuowaniu
swojej kultury, tradycji. A tylko z pomocą państwa moŜe się to udać. W byłej
Jugosławii, państwie wielojęzycznym, była aktywnie prowadzona pluralistyczna
polityka językowa mająca na celu „ zachowanie wielofunkcjonalności duŜej liczby
genetycznie róŜnych idiomów i przyznając im wszelkie prawa w komunikacji
publicznej”51. Została stworzona na idei identyczności mówców Jugosławii, aby język
nie był problemem w komunikacji w róŜnych sytuacjach w róŜnych częściach kraju.
W Jugosławii oficjalnym językiem był chorwacki lub serbski, słoweński, macedoński,
albański lub węgierski. W niektórych republikach i prowincjach, język urzędowy był
realizowany na poziomie gminy.
Proklamowana pełnoprawność językowa mogłaby być wsparciem niektórych
funkcji języka, być tolerancją dla języków mniejszości i pomocą przeciw zanikaniu
niektórym z nich.
Dlatego powinny istnieć instytucje dbające o formowanie i prowadzenie polityki
językowej.

*

Działająca od lat trzydziestych XX wieku grupa ideowo – literacka potocznie
określana mianem „Zrzeszeńców”, do której naleŜeli m.in.: Aleksander Labuda, Jan
Trepczyk, Jan Rompski, Franciszek Grucza, Feliks Marszałkowski z uporem głosiła
przez wiele lat, Ŝe kaszubsko mowa to nie gwara czy dialekt lecz język.52
W okresie PRL na język kaszubski nie zgadzała się cenzura, jak i część
środowiska kaszubskiego uznając, Ŝe termin ten nie mieści się w powszechnej definicji

51

D. Skiljan, op.cit., tłumaczenie własne: ,,… (dakle ona koja održava polifunkcjonalnost većeg broja
genetskih rayličitih idioma i priynaje im sva prava u javnoj komunikaciji)…”, s. 79.
52
S. Janke, Język u wagi, Pomerania, styczeń/ luty, Gdańsk 2003, s.7.

27

państwa polskiego – jeden naród i język. RównieŜ naukowcom względy polityczne nie
pozwalały nazywać kaszubszczyzny językiem.
Dyskusja nad językiem kaszubskim oŜyła w drugiej połowie lat 80 XX wieku.
Alfred Majewicz postawił tezę, Ŝe nie da się udowodnić, Ŝe kaszubski jest dialektem
języka polskiego. Zaproponował, by nazwać kaszubszczyznę etnolektem.
W 1991 roku w Gdańsku zorganizowano konferencję Problem statusu językowego
kaszubszczyzny.

Nie

przyniosła

ona

jednak

jednoznacznego

rozstrzygnięcia.

Stwierdzono, Ŝe decydujący wpływ na status kaszubskiego będą miały deklaracje
samych Kaszubów. Jeśli uznają, Ŝe kaszubski to język, to tak będzie.
Od

początku

III

Rzeczpospolitej

w

środowisku

kaszubskim

wzrosło

zainteresowanie sprawami statusu języka i standaryzacji pisowni kaszubskiej, głównie
za sprawą młodych z kręgu pisma „Tatczezna”, a takŜe członków klubu Pomorania.
WyróŜniającą się grupą byli nauczyciele, którzy otworzyli szkoły na naukę języka
kaszubskiego.53
W latach 90 zaczęły się ukazywać podręczniki i ksiąŜki pomocnicze do nauki
kaszubskiego, znormalizowano jak się wydaje skutecznie, pisownie kaszubską. Dzięki
zespołowi ds. edukacji Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego zapisano po raz pierwszy
w 1991 roku w prawie Kaszubów jako „grupę etniczną”.
Podczas XV Zjazdów Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, który odbył się
1 grudnia 2001 roku w Gdańsku, sprawom języka poświęcone były główne wątki jak
i jeden z punktów uchwały. W uchwale podkreślono, Ŝe język kaszubski powinien na
stałe, prawnie i finansowo, znaleźć się w państwowym systemie edukacyjnym.
O dwujęzyczności mówi równieŜ projekt załoŜeń polityki językowej
opracowany przez Renatę Mistarz. Tomasz Wicherkiewicz uwaŜa Ŝe ZKP powinno się
zajmować bardziej ochrona języka niŜ draŜliwymi i trudnymi sprawami etnicznymi.
Namawiał działaczy Zrzeszenia, by zabiegali dla kaszubszczyzny o status języka
regionalnego
i domagali się, aby Polska ratyfikowała ustanowioną w 1992 roku w Strasburgu
Europejską Kartę języków regionalnych lub mniejszościowych.54
W ekspertyzie propozycji zmian w ustawie o mniejszościach narodowych

53
54

S. Janke, op.cit., s.8.
S. Janke, op.cit., s. 10.
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i etnicznych w Rzeczpospolitej Polskiej o statusie Kaszubów napisano, Ŝe przyznanie
Kaszubom statusu mniejszości etnicznej będzie przez wielu z nich odebrane jako
ustawowa ekskluzja (wykluczenia) ich społeczności z polskiego uniwersum
narodowego i narzucenie im nowego typu toŜsamości grupowej. Uzasadnione zostały
dąŜenia samych Kaszubów do prawnego uregulowania kwestii związanej
z utrzymaniem i rozwojem toŜsamości kaszubskiej. Zaproponowano by objąć ochroną
prawną język kaszubski spełniający, według Europejskiej Karty języków regionalnych
lub mniejszościowych, kryteria języka regionalnego.55
Zmieniono tytuł planowanej ustawy. Po wprowadzeniu zmian byłaby to ustawa
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.
Projekt zakłada utworzenie komisji wspólnej rządu i mniejszości narodowych
i etnicznych jako organu opiniodawczo – doradczego prezesa Rady Ministrów. W skład
liczącej 43 członków komisji wchodziliby przedstawiciele organów administracji
rządowej,

mniejszości

narodowych

i

etnicznych

oraz

trzech

reprezentantów

społeczności kaszubskiej.56

II.6. Czynniki prawne

Prawne regulacje dotyczące polityki językowej w byłej Jugosławii były bogate
na wszystkich poziomach: związkowym, republiki, regionu oraz gminy.
W konstytucjach i gminnych statusach dawały poszczególne prawa regulujące
komunikację publiczną w róŜnych dziedzinach Ŝycia (na przykład informacja,
zarządzanie, kształcenie), jak i uŜytkowanie języka w instytucjach i słuŜbach.
Wielokulturowość byłej Jugosławii z pewnością było utrudnieniem praktycznej
realizacji tych praw. Najłatwiej za pomocą praw, ustaw, przepisów, zakazów moŜna
było wpłynąć na słownictwo i pisownię57.
KaŜda konstytucja, republiki czy regionu, opierała się na tych samych zasadach,
gdzie kaŜdy obywatel miał swoje prawa, mógł uŜywać w mowie i piśmie swojego
języka. Istniał zapis dotyczący narodowości, które zamieszkiwały tereny republik lub
regionów, według którego miały prawo do nauki swojego języka. „Konstytucja republik
określa język narodu jako język urzędowy na swoim terenie ( słoweński w Słowenii,

55

S. Janke, op.cit., s.10.
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57
D. Škiljan, op.cit., s.83.
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macedoński w Macedonii)”58. Na terenach gdzie mówiono po serbsko - chorwacku,
konstytucja gwarantowała uŜywanie w piśmie łacinki oraz cyrylicy.
Według Dubravko Škiljana powaŜnym zarzutem dla ustaw dotyczących języka
jest to, „Ŝe nie definiują dokładnie jaki prawny status mają poszczególne języki. …
konstytucyjna koncepcja bardziej obserwuje język jako wyraz narodowego
i kulturowego istnienia niŜ jako środek komunikacji.59”
Mimo tych wszystkich aspektów prawnych nie ma podstaw do określenia, co
rozumie się pod pojęciem polityki językowej.

*

Sejm 6 stycznia 2005 roku wprowadził ustawę o mniejszościach narodowych
i etnicznych oraz o języku regionalnym, i inne akta prawne. Kaszubi nie zostali w niej
uznani jako mniejszość narodowa czy etniczna, dlatego językowi kaszubskiemu nadano
status jedynego w Polsce języka regionalnego. Celem nadrzędnym wszelkich
uregulowań

prawnych

kaszubskiego, jest przeciwdziałanie jego stopniowemu

zamieraniu i zachowanie go jako elementu kultury. Zgodnie z rozporządzeniem ministra
edukacji z 3 grudnia 2002 roku, Kaszubi mogą się domagać prowadzenia w szkołach
nauk ich języka, historii, kultury oraz zajęć artystycznych podtrzymujących ich
toŜsamość.60 Kolejnym przywilejem jest swobodne posługiwanie się językiem
kaszubskim nie tylko prywatnie, ale i publicznie na przykład w Internecie. W Urzędach
kaszubski moŜe być uŜywany jako język pomocniczy obok polskiego w gminach, gdzie
procent ludności posługujący się nim przekracza 20% ogólnej liczby mieszkańców
gminy.61 Do 2005 roku było tak w 10 gminach województwa pomorskiego. Ustawa
dopuszcza takŜe zamieszczanie dodatkowych nazw w języku kaszubskim obok nazw
polskich. Dotyczy to nazw: miejscowości, obiektów fizjograficznych i ulic. W radio
i telewizji mogą być emitowane programy w języku kaszubskim. WaŜnym
uprawnieniem, poprzez wcześniejsze złoŜenie wniosku, jest moŜliwość przywrócenia
kaszubskiego brzmienia imienia lub nazwiska. W przypadku kiedy dokonano ich
spolszczenia wbrew woli zainteresowanego.62
58
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Tablica z dwujęzycznymi, polskimi i kaszubskimi nazwami ulic63

II.7. Czynniki geolingwistyczne

Geolingwistyka zajmuje się przestrzennym rozmieszczeniem języków. Jeden
obszar moŜe być zamieszkiwany przez wiele narodowości. Jak w przypadku byłej
Jugosławii. Škiljan przytacza słowa Kovačeca64, który „wymienia nawet 27 języków,
które mogły uwaŜać się za „autochtoniczne”, wspólnot mieszkających na ziemiach
Jugosławii nawet setki lat (a jest ich wiele i bardzo starych). Niektóre języki były
sztuczne (ladino, jidysz, turkmeński), inne ograniczone do kilku osad wiejskich
(istrorumuński, istroromański, czerkieski), kolejne związane z małą liczbą mówiących
w większości rozrzuconych po miastach ( rosyjski, polski, niemiecki, grecki, i jeśli są
jeszcze mówiący tym językiem – armeński), a jeszcze inne kiedy ich status z róŜnych
powodów nie został określony (arumuński, wlaski), tak Ŝe pozostaje 14 idiomów
relatywnych dla polityki językowej.”65 Głównymi językami obszaru byłej Jugosławii
były serbsko - chorwacki, słoweński i macedoński. Po słoweńsku mówiono
w Słowenii, po macedońsku w Macedonii, a w pozostałych częściach kraju serbsko chorwacku. Pozostałe języki są językami mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

63

Pomerania, s. 10.
Kovačec, za: D. Škiljana, Jezična politika, 1986.
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Koncentrują one mówców danego języka na jednych terenie. Zdarza się, jak
w przypadku albańskiego, Ŝe w niektórych częściach gminy jest językiem
dominującym, na przykład w Prowincji Kosowa. W pewnym stopniu podobnie jest
z węgierskim w północnym rejonie Wojwodiny, mniej w chorwackiej części Baranje,
słoweńskim Prekomurju. Nie jest jedynym językiem, ale równoległym z ojczystym
węgierskim na Węgrzech.
Częścią geolingwistyki są dialekty, szczególnie waŜne dla polityki językowej.
Odgrywają istotną rolę w komunikacji publicznej. Serbsko - chorwacki dominowały
nad pozostałymi językami, które silniej istnieć mogły tylko na swoim małym obszarze.

*

Pomorze przedstawione jest jako dzielnica i jednocześnie makroregion, a w jej
obrębie obszar dialektów kaszubskich wyodrębniony w kategoriach regionu. Jego
strukturę tworzą jednostki terytorialne: gminy oraz miasta, podział na Kaszuby
Północne, Południowe i Środkowe.
Kaszubszczyzna łączy się z ludnością posługującą się mową kaszubską oraz
piśmiennictwem i literaturą. Na jej terenach rozgrywały się walki z germanizacją
głównie na gruncie językowym. Obecnie moŜemy zauwaŜyć wpływ języka polskiego
na tereny Kaszub, zwłaszcza w miastach. 66
Kaszubszczyzna zawsze wykazywała wewnętrzne zróŜnicowanie, pogłębiało się
ono w warunkach izolacji, na przykład w czasach krzyŜackich. W XIX wieku
Aleksander Hilfering podzielił kaszubszczyznę na:
1) gwarę pomezańskich Słowińców i Kaszubów
a) Słowińców, np. Wielka Gardna, Kluki, Smołdzino;
b) Kabatków, np. Główczyce, Rowy (dziś nie istnieją)
2) gwarę pomezańskich Kaszubów
a) nad jeziorem Łebsko, np. Izbica i Łeba
b) za jeziorem Łebsko, np. Chabrowo, Sarbsk, Osieki;
c) w Bytowskiem, np. Bytów, Grzmiąca; ostatnia zachowana
częściowo, np. w

Czarnej Dąbrowie i Rekowie;

3) gwarę kaszubską w Prusach Zachodnich, np. śarnowiec, Swarzewo, Chałupy,

66

H. Popowska – Taborska, Kaszubszczyzna: zarys dziejów, Warszawa 1980.
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Wejherowo, Kartuzy, StęŜyca, Kościerzyna, Leśno, Skarszewo.67
Na początku XX wieku Friedrich Lorentz68 zaktualizował ten podział, dzieląc go
na dwa obszary: północny i południowy. Wyodrębnił na tym terenie 21 grup, a w nich
70 gwar. język jest elementem wiąŜącym społeczeństwo oraz czynnikiem świadomego
dziedzictwa i transmisji kulturowej.

Dialekty kaszubskie według F. Lorentza ( początek XX wieku)69

67
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Grupy lokalne na obszarze dialektów kaszubskich (wg B. Sychty)70

70

Ibid., s.129.
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Schemat podziały dialektów kaszubskich71

71

Ibid., s.130.
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II.8. Czynniki socjolingwistyczne

W byłej Jugosławii największy zasięg komunikacyjny miał język serbsko chorwacki. Był to praktycznie jeden z głównych idiomów komunikacyjnych. Na tereny
gdzie istniała oficjalna forma języka, pojawiała się równieŜ forma substandardowa.
W środowiskach miejskich pojawia się Ŝargon, będący socjolektem idiomu, którym
grupy posługiwały się między sobą, głównie osoby z wyŜszym wykształceniem.
Nadrzędna rola socjolektu jest bardziej efektywną formą komunikacji, głównie z tego
powodu, Ŝe większość osób nie opanowało języka oficjalnego. Z tego powodu dialekty
częściowo funkcjonują jako socjolekty, gdyŜ często określają przynaleŜność grupową.
W Jugosławii istniała forma dyglosji, gdzie w komunikacji publicznej uŜywało się
serbsko - chorwackiego lub, natomiast w prywatnej polegało na wyborze języka. Jak
pisze Škiljan „dwujęzyczni mówcy, mówiący językiem narodowym jak i grupy
etnicznej, których drugim językiem jest język narodu (najczęściej serbsko - chorwacki),
poniekąd wyklucza się w komunikacji publicznej lub w większej mierze posługują się
tym drugim językiem, a idiom ojczysty jest środkiem ich prywatnej komunikacji”72.
DuŜym problemem dla polityki językowej była wielojęzykowość. Człowiek uŜywał nie
swojego języka lecz narzuconego przez grupę społeczną. Największe problemy
w komunikacji miał dzieci migrantów, mające problemy z uŜyciem dwóch idiomów.
Wielojęzykowość w Jugosławii była przyczyną tego, Ŝe wiele ludzi było niezdolnych do
uczestniczenia w Ŝyciu społecznym nie tylko ustnie ale i pisemnie.

*

Kaszubi posługują się oficjalną polszczyzną, część z nich w sytuacjach
nieformalnych – swoimi macierzystymi etnolektami:
a) przyniesionymi przez migrantów z Polski centralnej lub południowej czy
kresów wschodnich Rzeczpospolitej międzywojennej
b) właściwymi ludności autochtonicznej, czyli kaszubskiej, wymieszanej –
szczególnie na obrzeŜach – z Kociewiakami (od pd.-wsch.), reprezentującymi mieszane
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gwary wielkopolsko – mazowieckie, Borowiakami ( od pd.), mówiącymi gwarami
dialektu wielkopolskiego.73
Obecnie Kaszubi są na ogół dwujęzyczni. W okresie zaborów (1772-1918) byli nawet
trójjęzyczni. Po kaszubski rozmawiało się w domu i z sąsiadami, w kościele po polsku
a w szkołach i urzędach po niemiecku. Na dzień dzisiejszy językiem kaszubskim
posługuje się 80-90% ludzi, dla duŜej liczby jest to nadal główny język.
Kaszubszczyzna spełnia rolę kulturową i komunikacyjną. Języka kaszubskiego uŜywa
przewaŜnie starsze pokolenie, gospodynie domowe, rolnicy. Ludzie młodzi, studenci,
inteligencja wiejska unikają posługiwania się językiem kaszubskim. Natomiast średnie
pokolenie jak i robotnicy posługują się na równi kaszubszczyzna i polszczyzną. Po
kaszubsku rozmawia się w kontaktach nieformalnych podczas spotkań rodzinnych,
wśród znajomych, przewaŜnie na wsi. Zazwyczaj starsze pokolenia, rzadziej z dziećmi.
Około 50% wstydzi się kaszubskiego znajdując się poza swoim środowiskiem.74

II.9. Czynniki psycholingwistyczne

Dubravko

Škiljan

przedstawia

czynniki

psycholingwistyczne

jako

„walorystyczny model określony jako trzon podstawy wobec języka, który określa ich
podstawy bez jakichkolwiek aspiracji do wszechstronności”75. Dzieli je na cztery typy:
- dwa są hierarchicznie ustrukturyzowane – najwyŜej jest jeden waŜniejszy, moŜe
być to język własny – autocentralny, lub inny, obcy język - allocentryczny ( np.
angielski, francuski, niemiecki), mający duŜy zasięg komunikacyjny.
W czasach narodowego odrodzenia język stał się waŜnym świadectwem
toŜsamości narodu. Wzmocnienie idei jugosłowiańskiej, dąŜenie by wszystkie języki
były na równym sobie poziomie. UŜywanie ich zaleŜało od wielu czynników jak wiek,
stopień wykształcenia, zamieszkanie, zaangaŜowanie społeczne i polityczne.
W Jugosławii mimo wszystko istniał podział wspólnot językowych. W grupach często
przewaŜał model autocentralny, często w narodowej, ale nie nacjonalnej wersji. Model
allocentryczny istniał w tych grupach , które nie miały moŜliwości udziału
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w komunikacji publicznej. Dubravko Škiljan zastanawiał się jakie są postawy człowieka
wobec języka, czy człowiek pojmuje język jedynie jako środek komunikacji lub sposób
prezencji samego siebie, jako kształtowanie kulturowej toŜsamości narodu czy środek
społecznej spójności i identyfikacji.

*

Tadeusz Lehr – Spławiński przedstawia stosunki kaszubsko - polskie
następująco: „Wschodni odłam plemion pomorskich, Kaszubi, najbliŜej od początku
językowo byli związani z polszczyzną, znaleźli się w skutek stosunków geograficzno politycznych całkowicie w sferze oddziaływania kultury polskiej i weszli przez to
w krąg rozwoju językowego polskiego, zachowując jednak w mowie Ŝywej sporo
właściwości, świadczących o ich niegdyś bardziej odrębnym stanowisku w stosunku do
innych narzeczy polskich.”76
Kaszubi poprzez swoją odmienną kulturowość i swój język, nie byli przez
niektórych uznawani za Polaków. Będąc pod panowaniem niemieckim uwaŜani byli za
Niemców. Jednak oni sami czuli się Polakami i chcieli nimi być. Widząc
zainteresowanie swoją sytuacją rozpoczęli aktywną pracę dąŜącą do tego aby zapewnić
sobie byt kulturowy i polityczny. Przez długi okres język kaszubski był drugim
językiem na terenach Kaszub. Najpierw uŜywali języka niemieckiego, w urzędach,
szkołach, później polskiego. Kaszubi mieli swój region, ziemi, na której Ŝyli, jednak nie
czuli się w Ŝaden sposób związani z państwami, pod których panowaniem się znaleźli
(Polakami i Niemcami). RóŜniła ich kultura, obyczaje szczególnie język. Mimo
narzucenia kultury polskiej oraz języka polskiego, Kaszubi mimo wszystko cały czas
kaszubski uwaŜają za swoją toŜsamość językową i kulturową.
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Rodowód kaszubski na podstawie deklaracji77

Rodowód kaszubski w ośrodkach terytorialnych78

77
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Rozdział III
Przejawy funkcjonowania i realizacja polityki językowej.

III.1. Była Jugosławia
W byłej Jugosławii istniał proces planowania języka na róŜnych poziomach,
wzajemnie się uzupełniających. Ich formy, prawne i polityczne, były niekiedy nie jasne
i nie doprowadzone do końca. Przypuszczano, Ŝe w wielojęzycznym społeczeństwie
muszą istnieć jakieś powiązanie między językami. TakŜe planowanie ich statusu nie
będzie łatwe. Zachowało się zbyt mało dokumentów świadczących o działaniach
polityki językowej, jedynie taki wniosek moŜna wyciągnąć z akt prawnych.79
Język serbsko – chorwacki był swojego rodzaju fenomenem filologicznym. Jego
nazwa

łączyła

języki

dwóch

róŜnych

narodów.

Oparty

był

na

dialekcie

nowosztokawskim, którego uŜywano nie tylko w Serbii i Chorwacji, ale takŜe w Bośni
i Hercegowinie i Czarnogórze. Występowały róŜnice w fonetyce, fleksji
i słowotwórstwie jak równieŜ w leksyce i stylistyce. Było to nie tylko rezultatem róŜnic
językowych, ale takŜe odmiennych tradycji literackich80.
Škiljan pisze81, Ŝe serbsko - chorwacki był postrzegany jako dychotomijny charakter
planowania statusu. Standardowy obraz tych języków powstał w oparciu
o nowosztokawskie folklorystyczne koine, które było w stosunkowo niŜszym obszarze
mieszczącym nie tylko uŜytkowników kajkawskiej i czakawskiej mowy ale
i starosztokawskiej, a po procesie standaryzacji i nowosztokawska forma została
wpisana w standard. MoŜliwe, Ŝe praktyka planowania języka w Jugosławii obciąŜyła
jego status, choćby z tego powodu, Ŝe stosunki między językami były naturalną
selekcją. Ludzie przyjęli, Ŝe wspólnym językiem, który wszyscy rozumieją jest
chorwacki i serbski, pozostałe były uŜywane w komunikacji publicznej. Proces
planowania korpusu języka istniał we wszystkich językach, składał się głównie
z procesu standaryzacji. Formę standardową odpowiedzialną za jugosłowiańska
politykę językową miały języki pojawiające się w komunikacji publicznej.
Proces ich standaryzacji osiągał róŜną prędkość i intensywność, tak aby
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przygotować idiomy do uŜytku w komunikacji publicznej. Standardowe idiomy przyjęte
i zaakceptowane w wielu wspólnotach, były na bardzo niskim poziomie, co było
rezultatem brakiem dobrego systemu edukacji i przyczyniały się do problemów
w komunikacji. Być moŜe to było powodem, Ŝe mieszkańcy Jugosławii, bardziej dbali
język swojej wspólnoty niŜ wspólny.82
Język standardowy powinien być ostatecznie kulturowym i cywilizacyjnym
osiągnięciem, wynikiem społecznego i ekonomicznego rozwoju.
Jugosłowiańska polityka językowa musiała takŜe brać pod uwagę pismo jakie
było uŜywane w Chorwacji - łacina, w Serbii - cyrylica, a w Bośni
i Hercegowinie oba pisma. Na niektórych terenach łacina wypierała cyrylice, z tego
powodu naleŜało się zastanowić czy planując korpus języka wziąć pod ochronę cyrylicę
czy wspierać łacinę. MoŜna było wprowadzić rozwiązanie jak w Bośni i Hercegowinie
połączenia obu pism.83
Najwięcej uwagi poświęcano odmianie języka serbsko - chorwackieg, wydawało się
Ŝe był to największy problem na jaki natrafiła polityka językowa. Starano się go
rozwiązać badając ile jest odmian tych języków. Z początku myślano, Ŝe są tylko dwie
na linii Zagrzeb – Belgrad. Z czasem okazało się Ŝe są cztery, zlokalizowane
w republikach w których serbsko - chorwacki był językiem komunikacji publicznej –
Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Chorwacji i Serbii. Tak doszło do standaryzacji
i normalizacji języka, który był najbardziej na nią podatny. Powstało połączenie
fonologicznych i morfologicznych róŜnic w jedna pisownie, na przykład:
1) ruch fonemu jat w ekawskim ( Serbia) i ijekawsku ( pozostałe republiki ),
2) transformacja lub nie transformacja grupy -št- i pisowni form przyszłych ( općina
i postat ću – Chorwacja, opština i postaću – pozostałe republiki ). Zaistniało równieŜ
leksykalne zróŜnicowanie ( vlak – voz, hiljada – tisuća ) oraz tworzenie róŜnic
( organizirati – organizovati )84. RóŜnice odmian były zachowane w komunikacji
publicznej i słuŜbowej (np. administracyjnej, sądowej, szkolnej). MoŜna przypuszczać,
Ŝe odmiana serbskiego czy chorwackiego łączyły swoją republikę. Społeczeństwo
Czarnogóry nie czuło potrzeby posiadania specyficznych odmian, choć były tam
prawnie ustalone trzy formy: bośniacko hercegowińska, chorwacka i serbska. W Bośni
i Hercegowinie nie było większego problemu, poniewaŜ w uŜyciu był bośniacko
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hercegowiński standard językowy, który łączył w sobie elementy i serbsko chorwackiego.85
Największy problem przy planowaniu korpusu języka pojawił się ze względu na
róŜne standardy idiomów i indywidualne odmiany. Sądzono, Ŝe to planowanie ma sens,
uznawano je za konieczność, wydawano ksiąŜki, ale była takŜe duŜa grupa osób, która
nie

chciała

wypowiadać

swojego

zdania

na

ten

temat.

Jugosławia

była

„skomplikowanym” obszarem z jednym standardowym językiem, specyficznymi
odmianami rozumianymi przez społeczeństwo. W planowaniu jugosłowiańskiej polityki
językowej widoczne są rezultaty pokazujące jej nie koherentność, a nawet sprzeczność
z własnym pojęciem. Z tego powodu waŜne jest aby poznać jej struktury i zrozumieć jej
funkcjonowanie.86

III.2. Kaszuby

„Język Kaszubów nie jest wcale tak ubogi, jakby ktoś mógł przypuszczać,
kładąc go na równi z innymi gwarami ludowymi. Pomijając juŜ bogactwo dźwięków i
form, którym język ten góruje nad mową polską, nadmienić muszę, Ŝe i w zakresie
leksykalnym poszczycić się mogą Kaszubi pokaźnym dorobkiem, który nadto ma tę
zaletę, Ŝe nie jest wytworem sztucznym, ale produktem naturalnym.”87 Tak napisał
Stefan Ramułt we wstępie do swojego „Słownika”, mając nadzieję, Ŝe dzięki temu
zwróci uwagę uczonych na Kaszuby, zainteresuje ich odmiennością regionu.
Regionalizm kaszubski, który na początku bieŜącego stulecia rozwinął się
w szeroki i owocny prąd kulturalno – społeczny i literacki, sięga korzeniami sto lat
wstecz, do początku XIX wieku, kiedy mowa kaszubska zwróciła na siebie uwagę
i stała się przedmiotem badań naukowych.88
DuŜą rolę w kaszubskiej świadomości odegrał Krzysztof Celestyn Mrongowiusz
(1764 – 1855). Po ostatnim rozbiorze, kiedy rząd pruski rozpoczął usuwanie języka
polskiego z urzędów, szkół i kościoła. Jedną z największych zasług Mrongowiusza jest
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uzasadnienie, „Ŝe mowa kaszubska jest narzeczem języka polskiego i dlatego język
polski, jako język dostępny dla Kaszubów, powinien pozostać podstawą nauki
w szkołach podstawowych”89. To z miłości do języka polskiego rozpoczął swoją
działalność. Na „Pomorzu Gdańskim był jakby gwiazdą rozświetlającą ciemną i ponurą
noc obcego panowania”90. Ze swoimi zainteresowaniami i działalnością był na Pomorzu
wyjątkowym zjawiskiem. W śród licznych dzieł jego autorstwa najwaŜniejszą jest
„Słownik niemiecko – polski”. W przedmowie i uwagach końcowych zamieścił szereg
charakterystycznych wyraŜeń kaszubskich jak i wyraził swoje zdanie dotyczące
zanikania mowy kaszubskiej i mowy starowendyjskiej tzw. Kabatków. Jego wypowiedź
na ten temat stała się początkiem szerszych zainteresowań Kaszubami. Mrongowiusz
współpracował

takŜe

z

uczonymi

rosyjskimi

(między

innymi

Rumiancow),

zainteresowanymi regionem Kaszub oraz niemieckimi (dr J.A. Sack).
Przysłani na Kaszuby obcokrajowcy: Fin J. Mikkola, ŁuŜyczanin G. Broniach
oraz Rosjanie I. Prejs A. Hilferding stwierdzili, Ŝe kaszubszczyzna jest językiem
słowiańskim, bliskim językowi polskiemu.91
Mimo tak duŜego zainteresowania kaszubszczyzną przez wiele lat, przed rokiem
1989 Kaszubi byli traktowani jako „gorsi”, być moŜe ze względu na komunistyczną
propagandę przeciwstawiania wizji uprzemysłowionego, nowoczesnego miasta do wsi
i jej systemu wartości, a moŜe przede wszystkim chodziło o „odmienność” Kaszubów.
MłodzieŜy kaszubskiej utrudniano dostęp do wyŜszych uczelni, Marynarki Wojennej,
wojsk lotniczych. Oferowano natomiast kampanie górnicze i jednostki budowlane.
Mieszkańcom chciano wmówić chwiejność narodową, a działaczom kaszubskim
separatyzm i sympatie proniemieckie. Być moŜe dlatego niektórzy do dzisiaj odczuwają
wraŜenie „piętna kaszubskości” przez co chcąc się od niego uwolnić pozbywają się
najbardziej widocznego wyróŜnika etniczności jakim jest język. Jednak po roku 89
pojawiła się chęć podtrzymania rodzinnego etnolektu, szczególnie przez młodzieŜ.
I właśnie „ta” chęć trwa do dzisiaj.92
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Po przyjęciu ustawy w 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz języku regionalnym, język kaszubski znalazł się pod prawną ochroną i został
uznany za jedyny język regionalny w Polsce. Zyskując te same prawa co języki
mniejszości narodowych i etnicznych. Dało to duŜe moŜliwości rozwoju, jakich
wcześniej język kaszubski nie miał.
NajwaŜniejszym, jeśli chodzi o Kaszuby jest sprawa języka. Dla Kaszubów
zawsze najwaŜniejsze były język, religia, rodzina, pochodzenie. Pod wpływem wielu
procesów ten system wartości zaczął się zmieniać. Szczególnie jeśli chodzi o język,
który zaczął tracić zakres uŜywalności, swój prestiŜ i status. Sami Kaszubi zmienili
swój stosunek do niego. Byli ci, którzy dalej nim mówili, ale duŜa część zaczęła się go
wstydzić i wypierać. WaŜnym było w latach 90. uznanie jego statusu, gdyŜ wielu
badaczy mówiło o nim jako o dialekcie języka polskiego. To działanie spowodowało
takŜe awans społeczny samych Kaszubów, jak i aktywność inteligencji kaszubskiej,
która zaczęła domagać się wyŜszego statusu swojej grupy. Rozpoczęli promocje
literatury kaszubskiej, rozpoczęło się wprowadzanie języka kaszubskiego do szkół,
mediów i Kościoła. Wydano Pismo Święte po kaszubsku, słowniki oraz niedawno
elementarz szkolny, którego wydaniu patronował Prezes Rady Ministrów Donald Tusk.

Kaszubskie abecadło
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Jeśli chodzi o status prawny języka, prace nad ustawą rozpoczęły się w 2002
roku kiedy Rada Naczelna ZKP zobowiązała Zarząd Główny do przygotowania
z Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych zagadnień i zakresu
uwzględniającego specyfikę i potrzeby języka kaszubskiego. Tak ruszył cały proces
przygotowawczy angaŜujący w swoja pracę Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Przez kolejne miesiące odbywały się kongresy, seminaria gdzie
przedstawiane były roŜnego rodzaju dokumenty, by 13 grudnia 2003 roku powstała
w Polsce Unia Języków Regionalnych i Mniejszościowych, której siedziba znajduje się
w Gdańsku.93
Po roku czasu od uchwalenia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych
oraz języku regionalnym, mieszkańcy kilku wsi podjęli decyzję o wprowadzeniu nazw
regionalnych na terenie przez nich zamieszkiwanym. Wystąpili do gminy z wnioskami
popierającymi wprowadzenie dodatkowych nazw w języku kaszubskim. Władze gmin
rozpoczęły stosowne procedury, między innymi konsultując się z mieszkańcami jeśli
większość była „za”, nie było przeszkód do dalszej pracy. Aby było moŜliwe
wprowadzenie dodatkowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, waŜna
była zgoda Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jeśli chodzi o nazwy
fizjograficzne: jeziora, rzeki, góry, półwyspy, wyspy, gmina musiała wcześniej zwrócić
się do zarządu województwa o opinię w tej sprawie. Wielu mieszkańców będących za
wprowadzeniem podwójnych tablic, swoją decyzję tłumaczyli mówiąc, Ŝe są
Kaszubami a w ich miejscowościach od zawsze mówiło się po kaszubsku. UwaŜali, Ŝe
moŜe to być takŜe swojego rodzaju atrakcja turystyczna. Warto zauwaŜyć, Ŝe
w Ostrzycach i Jastarni polsko – kaszubskie nazwy ulic funkcjonują od dawna, kiedy
jeszcze nie było podstaw prawnych do ich uŜycia.94 (wniosek: patrz aneks)
NajwaŜniejszym z działań, które były podjęte w sprawie języka kaszubskiego,
był zamiar wprowadzenia go do szkół. Nie obyło się bez protestów ze strony
ministerstwa edukacji, szkół i rodziców. Był takŜe problem z podręcznikami, brakiem
programu nauczania i wykwalifikowanych nauczycieli. Problem pojawił się równieŜ na
poziomie pisowni, poniewaŜ od lat 90. nie było ustalonej pisowni i standardu
93
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ortograficznego. Jednak w roku 1996 udało się podpisać Protokół uzgodnień dotyczący
zasad pisowni języka kaszubskiego.95
MoŜna postawić pytanie: Jaki cel ma nauka języka kaszubskiego w szkole?
Odpowiedzią moŜe być to, Ŝe mimo dbania o język kaszubski, moŜliwy jest jego zanik.
W wielu domach rdzennie kaszubskich przestaje się mówić po kaszubsku. Jak pisze
Cezary Obracht – Prondzyński96 słabnie proces naturalnego przekazywania języka
w rodzinach, a poznawanie coraz częściej odbywa się w kręgu znajomych,
w przestrzeni publicznej, między innymi w szkole. Ze szkoły dzieci mogą wynieść
znajomość nie tylko czytania i pisania po kaszubsku, ale równieŜ wiedzę na temat
literatury, kultury. Ogólne zapoznanie z tradycją swojego regionu.

Kaszubski Uniwersytet Ludowy im. Józefa Wybickiego, koło Szymbarku97

W 1991 roku zostało otwarte Kaszubskie Liceum Ogólnokształcące w Brusach
oraz szkoła podstawowa w Głodnicy. Był to dopiero początek powstawania szkół
Kaszubskich. Według Głównego Urzędu Statystycznego i ministerstwa Edukacji
Narodowej na przełomie 2003/2004 roku języka kaszubskiego uczyło się 4780 dzieci
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C. Obracht – Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – toŜsamość, Gdańsk 2007, s.19.
C. Obracht – Prondzyński, Kaszubi dzisiaj. Kultura – język – toŜsamość, Gdańsk 2007, s.19.
97
http://ivlo.neostrada.pl/region/tur/tur_wstep.html
96

46

w 81 szkołach. Pod koniec 2005 roku, według ZK-P w około 100 szkołach
podstawowych kaszubskiego uczyło się 51% uczniów, w 27 gimnazjach – 1345
uczniów i w 3 szkołach średnich – 261 uczniów. Po raz pierwszy w 2005 roku po
przygotowaniu i zatwierdzeniu przez MEN Syllabusa z języka kaszubskiego 2003
i informatora maturalnego 2005, po raz pierwszy odbyła się matura z języka
kaszubskiego. 98

*

Kaszubi zawsze starali się stworzyć kanały komunikacji wewnątrz grupowej. Po
drugiej wojnie światowej wydawano w Wejherowie

„Zrzesz Kaszëbską". Kiedy

powstało Zrzeszenie Kaszubskie pismo „Kaszëbë”. W 1963 roku powstał „Biuletyn
Zrzeszenia Kaszubskiego” przekształcony z czasem w miesięcznik „Pomerania”, która
jest najdłuŜej ukazującym się pismem w dziejach społeczności kaszubskiej. Dzisiaj
wydawane jest wiele gazet lokalnych mających róŜny zasięg powiatowy, gminny. Pisze
się w nich nie tylko o Kaszubach, ale takŜe po kaszubsku. Od 15 lat w Telewizji Gdańsk
emitowany jest program Rôdno Zemia, a od 2004 funkcjonuje prywatne Radio Kaszëbë
poświęcając program kulturze kaszubskiej, waŜnym wydarzeniom w regionie (prowadzi
je Stowarzyszenie Ziemia Pucka). Jako Ŝe mamy erę Internetu, wiele na temat Kaszub
moŜna znaleźć i tam. Jest wiele stron poświęconych regionowi Kaszub. Powstał
skromna strona Wikipedii kaszubskiej (www.csb.wikipedia.org). Portalem gdzie
znajduje się wiele ciekawych materiałów (m.in. publikacje, bogata kaszubska
bibliografia, ikonografia, forum dyskusyjne) są Nasze Kaszuby (www.naszekaszuby.pl)
oraz inne:
www.kaszubia.com – portal w języku kaszubskim, polskim i niemieckim. Historia,
geografia, teksty literackie i religijne itd.;
www.rastko.net/rastko-ka - podstrona na największym portalu slawistycznym, gdzie
znaleźć moŜna miedzy innymi wiele materiałów historycznych, literackich
i językoznawczych;
www.cassubia-dictionary.com – słownik kaszubski on – line
www.kaszubi.pl – strona Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego
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C. Obracht – Prondzyński, op.cit., s.20.
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www.instytutkaszubski.pl – Instytut Kaszubski, informacje na temat muzeów
kaszubskich, szkół, samorządów, prasy lokalnej, bibliotek itd., itp.

Strony zagraniczne:
http://www.studienstelleog.de/kaschuben/kaschub-inhalt.htm

-

teksty

poświęcone Kaszubom;
http://www.ka-na.org – strona północno amerykańska;
http://www.wilno.org i http://www.kaszuby.net – moŜna znaleźć informacje
o Kaszubach kanadyjskich.
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niemieckie

Zakończenie
W kaŜdym społeczeństwie moŜe być zastosowany jakikolwiek model polityki
językowej. Jednak struktura społeczna i polityczna oraz ogólne ukierunkowania polityki
powodują jej ograniczenia. WaŜnym punktem przy realizacji polityki językowej jest
takŜe jej instytucjonalne zatwierdzenie. MoŜna przypuszczać, Ŝe planowanie statusu
języka, w swojej ustawodawczej części, jest niewątpliwie sprawą polityczną, dlatego
planowanie korpusu i zbieranie informacji na temat planowania naleŜałoby zostawić
lingwistom, a w szczególności socjologii.
W Jugosławii nie było ośrodka czy centrum badań, które mogłyby zająć się
działalnością językową i komunikacyjną. Poprzez wielojęzykowość nie było łatwo
prowadzić wspólną państwową politykę językową. Wszystkie decyzje i działania
związane z językiem były na poziomie republik i prowincji.
Obecnie kaŜde z państw samodzielnie prowadzi politykę językową. Starając się
jak najlepiej chronić język, który jest dla nich toŜsamością i odrębnością narodu.
RównieŜ dla mieszkańców Kaszub język jest waŜną wartością kulturową oraz
środkiem codziennej komunikacji. Społeczność kaszubska, zwłaszcza zrzeszona, ma
świadomość, Ŝe trwanie języka kaszubskiego jest równoznaczne z trwaniem toŜsamości
etnicznej i kulturowej. Nie chcąc aby kaszubski zanikał rozpoczęto prace, które maja na
celu jego ochronę. Zakres i formy nauki kaszubszczyzny poza rodziną muszą
uwzględniać realny zakres jej uŜywalności (np. w administracji, instytucjach, edukacji).
Zmiany społeczno – gospodarcze i polityczne miały duŜy wpływ na pielęgnowanie
języka, kultury. Po wielu latach wzrosła samoocena Kaszubów, zrozumieli, Ŝe
odrębność językowa i kulturowa moŜe być pozytywna. Troska o ich małą ojczyznę,
sprzyja włączeniu się Kaszubów w krąg ogólnospołecznych grup i rozwijaniu
toŜsamości kaszubskiej. Dalsze losy języka kaszubskiego, kultury kaszubskiej będą
zaleŜały od procesów polityczno – ekonomicznych, zmian kulturowych i moralnych w
Polsce i Europie. TakŜe od tego czy umacniana będzie pozycja społeczności
regionalnych i grup etnicznych.
Funkcjonowanie języka, jego uŜycie w komunikacji publicznej, nie zaleŜy tylko
od osób, które posługują się tym językiem, ale takŜe instytucji, które przez róŜnego
rodzaju prawa, ustawy, przepisy będą prawnie chronić język przed moŜliwością
zaniknięcia, ale takŜe dadzą moŜliwość rozwoju.
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Aneks
Wniosek dotyczący ustalenia dodatkowej nazwy w języku kaszubskim

Kartuzy, dnia ………………….. 2006
Nadawca:
……………………………… 1.
……………………………… 2.
……………………………… 3.
Przewodniczący
Rady Gminy / Miasta
……………………………… 4.

Wniosek:
w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości w języku kaszubskim
Zwracam się z wnioskiem o wystąpienie przez radę gminy / radę miasta do
właściwego ministra o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości
…………………………………….. 5. w języku kaszubskim. Ja niŜej
podpisany jestem jej mieszkańcem. UwaŜam, Ŝe wprowadzenie dodatkowej
nazwy miejscowości w języku kaszubskim przyczyni się do zachowania tego
jedynego w Polsce języka regionalnego i związanego z nim kulturowego
bogactwa Kaszub. Wpłynie to równieŜ pozytywnie na wzrost atrakcyjności
turystycznej naszej gminy.

Z powaŜaniem
…………………………..
(czytelny podpis)

1.
2.
3.
4.
5.

imię i nazwisko nadawcy
adres zamieszkania: ulica – numer domu – miejscowość
kod i poczta
wpisać właściwą nazwę siedziby gminy
wpisać nazwę miejscowości

50

Ustawa
z dnia 6 stycznia 2005 r.
o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym
Dz.U. 2005 Nr 17, poz. 141; Dz.U. 2005 Nr 62, poz. 550.

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy związane z zachowaniem i rozwojem toŜsamości
kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniem i rozwojem języka
regionalnego, a takŜe sposób realizacji zasady równego traktowania osób bez względu
na pochodzenie etniczne oraz określa zadania i kompetencje organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie tych spraw.
Art. 2. 1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich,
która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróŜnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją;
3) dąŜy do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana na
jej wyraŜanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
najmniej 100 lat;
6) utoŜsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
2. Za mniejszości narodowe uznaje się następujące mniejszości:
1) białoruską;
2) czeską;
3) litewską;
4) niemiecką;
5) ormiańską;
6) rosyjską;
7) słowacką;
8) ukraińską;
9) Ŝydowską.
3. Mniejszością etniczną, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróŜnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją;
3) dąŜy do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty etnicznej i jest ukierunkowana na
jej wyraŜanie i ochronę;
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5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
najmniej 100 lat;
6) nie utoŜsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
4. Za mniejszości etniczne uznaje się następujące mniejszości:
1) karaimską;
2) łemkowską;
3) romską;
4) tatarską.
Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) mniejszościach - rozumie się przez to mniejszości narodowe i etniczne, o których
mowa w art. 2;
2) języku mniejszości - rozumie się przez to własny język mniejszości narodowej lub
etnicznej, o których mowa w art. 2
Art. 4. 1. KaŜda osoba naleŜąca do mniejszości ma prawo do swobodnej decyzji
o traktowaniu jej jako osoby naleŜącej bądź teŜ nienaleŜącej do mniejszości, a wybór
taki lub korzystanie ze związanych z tym wyborem praw nie pociąga za sobą
jakichkolwiek niekorzystnych skutków.
2. Nikt nie moŜe być obowiązany, inaczej niŜ na podstawie ustawy, do ujawnienia
informacji o własnej przynaleŜności do mniejszości lub ujawnienia swojego
pochodzenia, języka mniejszości lub religii.
3. Nikt nie moŜe być obowiązany do udowodnienia własnej przynaleŜności do danej
mniejszości.
4. Osoby naleŜące do mniejszości mogą korzystać z praw i wolności wynikających
z zasad zawartych w niniejszej ustawie indywidualnie, jak teŜ wspólnie z innymi
członkami swojej mniejszości.
Art. 5. 1. Zabrania się stosowania środków mających na celu asymilację osób
naleŜących do mniejszości, jeŜeli środki te są stosowane wbrew ich woli.
2. Zabrania się stosowania środków mających na celu zmianę proporcji
narodowościowych lub etnicznych na obszarach zamieszkałych przez mniejszości.
Art. 6. 1. Zabrania się dyskryminacji wynikającej z przynaleŜności do mniejszości.
2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu:
1) popierania pełnej i rzeczywistej równości w sferze Ŝycia ekonomicznego,
społecznego, politycznego i kulturalnego pomiędzy osobami naleŜącymi do mniejszości
a osobami naleŜącymi do większości;
2) ochrony osób, które są obiektem dyskryminacji, wrogości lub przemocy, będących
skutkiem ich przynaleŜności do mniejszości;
3) umacniania dialogu międzykulturowego.
Rozdział 2
UŜywanie języka mniejszości
Art. 7. 1. Osoby naleŜące do mniejszości mają prawo do uŜywania i pisowni swoich
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imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, w szczególności do
rejestracji w aktach stanu cywilnego i dokumentach toŜsamości.
2. Imiona i nazwiska osób naleŜących do mniejszości zapisane w alfabecie innym niŜ
alfabet łaciński podlegają transliteracji.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
określi, w drodze rozporządzenia, sposób transliteracji, o której mowa w ust. 2,
uwzględniając zasady pisowni języka mniejszości.
Art. 8. Osoby naleŜące do mniejszości mają w szczególności prawo do:
1) swobodnego posługiwania się językiem mniejszości w Ŝyciu prywatnym
i publicznie;
2) rozpowszechniania i wymiany informacji w języku mniejszości;
3) zamieszczania w języku mniejszości informacji o charakterze prywatnym;
4) nauki języka mniejszości lub w języku mniejszości.
Art. 9. 1. Przed organami gminy, obok języka urzędowego, moŜe być uŜywany, jako
język pomocniczy, język mniejszości.
2. Język pomocniczy moŜe być uŜywany jedynie w gminach, w których liczba
mieszkańców gminy naleŜących do mniejszości, której język ma być uŜywany jako
język pomocniczy, jest nie mniejsza niŜ 20 % ogólnej liczby mieszkańców gminy
i które zostały wpisane do Urzędowego Rejestru Gmin, w których uŜywany jest język
pomocniczy, zwanego dalej "Urzędowym Rejestrem".
3. MoŜliwość uŜywania języka pomocniczego oznacza, Ŝe osoby naleŜące do
mniejszości, z zastrzeŜeniem ust. 5, mają prawo do:
1) zwracania się do organów gminy w języku pomocniczym w formie pisemnej lub
ustnej;
2) uzyskiwania, na wyraźny wniosek, odpowiedzi takŜe w języku pomocniczym
w formie pisemnej lub ustnej.
4. Dopuszcza się wniesienie podania w języku pomocniczym. Wniesienie podania
w języku pomocniczym nie stanowi braku powodującego pozostawienie podania bez
rozpoznania.
5. Procedura odwoławcza odbywa się wyłącznie w języku urzędowym.
6. Nikt nie moŜe uchylić się od wykonania zgodnego z prawem polecenia lub
orzeczenia wydanego w języku urzędowym, jeŜeli okoliczności wymagają
niezwłocznego jego wykonania, aby mogło osiągnąć swój cel.
7. Wątpliwości rozstrzygane są na podstawie dokumentu sporządzonego w języku
urzędowym.
Art. 10. 1. Wpisu do Urzędowego Rejestru dokonuje prowadzący Urzędowy Rejestr
minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, na podstawie wniosku rady gminy.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności dane
urzędowe dotyczące liczby mieszkańców gminy, w tym liczby mieszkańców naleŜących
do mniejszości, której język ma być uŜywany jako język pomocniczy, oraz uchwałę
rady gminy o wyraŜeniu zgody na wprowadzenie języka pomocniczego wraz ze
wskazaniem języka mniejszości, który ma być językiem pomocniczym.
3. Przed dokonaniem wpisu do Urzędowego Rejestru minister właściwy do spraw
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wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych weryfikuje wniosek,
o którym mowa w ust. 1. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych moŜe odmówić dokonania wpisu do Urzędowego
Rejestru, jeŜeli wniosek nie spełnia wymogów określonych w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych odmawia dokonania wpisu do Urzędowego Rejestru, jeŜeli liczba
mieszkańców gminy naleŜących do mniejszości, której język ma być uŜywany jako
język pomocniczy, jest mniejsza niŜ 20 % ogólnej liczby mieszkańców tej gminy.
5. Na odmowę dokonania wpisu do Urzędowego Rejestru radzie gminy przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.
6. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych na wniosek rady gminy wykreśla gminę z Urzędowego Rejestru.
7. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Urzędowego Rejestru oraz
wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając w szczególności dane
pozwalające na jednoznaczną identyfikację gminy (nazwa województwa, nazwa
powiatu, nazwa gminy) oraz informacje, o których mowa w ust. 2.
Art. 11. 1. W gminie wpisanej do Urzędowego Rejestru pracownikom zatrudnionym
w urzędzie gminy, w jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach
i zakładach budŜetowych moŜe być przyznany dodatek z tytułu znajomości języka
pomocniczego obowiązującego na terenie tej gminy. Zasady przyznawania dodatku oraz
jego wysokość określają przepisy dotyczące zasad wynagradzania pracowników
samorządowych.
2. Znajomość języka pomocniczego potwierdza dyplom, zaświadczenie lub certyfikat.
3. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych określi, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty
i wychowania, w drodze rozporządzenia, wykaz dyplomów, zaświadczeń lub
certyfikatów, o których mowa w ust. 2, uwzględniając wszystkie języki mniejszości.
Art. 12. 1. Dodatkowe tradycyjne nazwy w języku mniejszości mogą być uŜywane
obok:
1) urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych,
2) nazw ulic
- ustalonych w języku polskim na podstawie odrębnych przepisów.
2. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą być uŜywane jedynie na obszarze
gmin wpisanych do prowadzonego przez ministra właściwego do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych Rejestru gmin, na których
obszarze uŜywane są nazwy w języku mniejszości, zwanego dalej "Rejestrem gmin".
Wpisu do Rejestru gmin dokonuje minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych na wniosek rady gminy, na której obszarze nazwy
te mają być uŜywane, z zastrzeŜeniem ust. 7 i art. 13 ust. 1-7.
3. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, nie mogą nawiązywać do nazw
z okresu 1933-1945, nadanych przez władze Trzeciej Rzeszy Niemieckiej lub Związku
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Socjalistycznych Republik Radzieckich.
4. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, mogą być wprowadzone na terenie całej
gminy lub w poszczególnych miejscowościach.
5. Dodatkowe nazwy, o których mowa w ust. 1, umieszczane są po nazwie w języku
polskim i nie mogą być stosowane samodzielnie.
6. Ustalenie dodatkowej nazwy w języku mniejszości następuje zgodnie z zasadami
pisowni tego języka.
7. Dodatkowa nazwa miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości
moŜe być ustalona na wniosek rady gminy, jeŜeli:
1) liczba mieszkańców gminy naleŜących do mniejszości jest nie mniejsza niŜ 20 %
ogólnej liczby mieszkańców tej gminy lub, w przypadku miejscowości zamieszkanej, za
ustaleniem dodatkowej nazwy miejscowości w języku mniejszości opowiedziała się
w konsultacjach, przeprowadzonych w trybie określonym w art. 5a ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późn. zm.1)), ponad połowa mieszkańców tej miejscowości biorących udział w
konsultacjach;
2) wniosek rady gminy uzyskał pozytywną opinię Komisji Nazw Miejscowości i
Obiektów Fizjograficznych, utworzonej na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz.
1612).
8. Do ustalania dodatkowych nazw ulic w języku mniejszości zastosowanie mają
przepisy ustawy, o której mowa w ust. 7 pkt 1.
Art. 13. 1. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, na
wniosek mieszkańców gminy naleŜących do mniejszości lub z inicjatywy własnej.
W przypadku wniosku dotyczącego nazwy miejscowości zamieszkanej, rada gminy jest
obowiązana uprzednio przeprowadzić w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej
miejscowości, w trybie określonym w art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.
2. Rada gminy przedstawia wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, ministrowi
właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych za
pośrednictwem wojewody.
3. Wniosek, o którym mowa w art. 12 ust. 7, powinien zawierać:
1) uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia dodatkowej nazwy miejscowości lub
obiektu fizjograficznego;
2) prawidłowe brzmienie urzędowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego
w języku polskim;
3) w przypadku obiektu fizjograficznego - opinie zarządów województw, na których
terenie obiekt się znajduje;
4) proponowane brzmienie nazwy dodatkowej w języku mniejszości;
5) omówienie wyników konsultacji, o których mowa w ust. 1 i w art. 12 ust. 7 pkt 1;
6) informację o kosztach finansowych wprowadzenia proponowanej zmiany.
4. Wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony w przypadku niewyraŜenia opinii,
o których mowa w ust. 3 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia
o opinię.
5. Wojewoda jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wniosek, o którym mowa w art.
12 ust. 7, nie później niŜ w ciągu 30 dni od dnia jego otrzymania, dołączając swoją
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opinię. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych przekazuje Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
wniosek do zaopiniowania. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych swoją opinię, za pośrednictwem ministra właściwego do
spraw administracji publicznej, niezwłocznie po zapoznaniu się z wnioskiem.
6. Dodatkową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości
uwaŜa się za ustaloną, jeŜeli została wpisana do Rejestru gmin.
7. Wpisu, o którym mowa w ust. 6, dokonuje minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych.
8. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych odmówi wpisania do Rejestru gmin dodatkowej nazwy miejscowości lub
obiektu fizjograficznego w języku mniejszości lub wykreśli nazwę z tego Rejestru,
jeŜeli będzie nawiązywała do nazwy z okresu 1933-1945, nadanej przez władze Trzeciej
Rzeszy Niemieckiej lub Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
9. Na odmowę dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 6, i na wykreślenie, o którym
mowa w ust. 8, radzie gminy przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
10. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, wzory wniosków rady gminy:
1) o wpisanie gminy do Rejestru gmin,
2) o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku
mniejszości
- biorąc pod uwagę szczegółowy zakres informacji umieszczanych w Rejestrze gmin.
11. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia Rejestru gmin oraz
szczegółowy zakres informacji umieszczanych w tym Rejestrze, uwzględniając
określenie województwa i powiatu, na których obszarze połoŜona jest gmina, nazwę
gminy, urzędową nazwę miejscowości lub obiektu fizjograficznego oraz dodatkową
nazwę w języku mniejszości.
12. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych i ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia,
szczegóły dotyczące umieszczania na znakach i tablicach dodatkowych nazw w języku
mniejszości, uwzględniając w szczególności wielkość i styl czcionki nazw w języku
polskim i w języku mniejszości.
Art. 14. Przez liczbę mieszkańców gminy naleŜących do mniejszości, o której mowa
w art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 4 i art. 12 ust. 7 pkt 1, naleŜy rozumieć liczbę urzędowo
ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego.
Art. 15. 1. Koszty związane z wprowadzeniem i uŜywaniem na obszarze gminy języka
pomocniczego oraz koszty związane z wprowadzeniem dodatkowych nazw, o których
mowa w art. 12 ust. 1, w języku mniejszości ponosi, z zastrzeŜeniem ust. 2, budŜet
gminy.
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2. Koszty związane z wymianą tablic informacyjnych, wynikającą z ustalenia
dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości,
ponosi budŜet państwa.
Art. 16. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych zarządza tłumaczenie niniejszej ustawy na języki mniejszości
Rozdział 3
Oświata i kultura
Art. 17. Realizacja prawa osób naleŜących do mniejszości do nauki języka mniejszości
lub w języku mniejszości, a takŜe prawa tych osób do nauki historii i kultury
mniejszości odbywa się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr
281, poz. 2781).
Art. 18. 1. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki
w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
toŜsamości kulturowej mniejszości.
2. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być w szczególności dotacje celowe lub
podmiotowe na:
1) działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości
oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości;
2) inwestycje słuŜące zachowaniu toŜsamości kulturowej mniejszości;
3) wydawanie ksiąŜek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach
mniejszości lub w języku polskim, w postaci drukowanej oraz w innych technikach
zapisu obrazu i dźwięku;
4) wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez
mniejszości;
5) ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości;
6) działalność świetlicową;
7) prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji Ŝycia kulturalnego i artystycznego
mniejszości;
8) edukację dzieci i młodzieŜy realizowaną w róŜnych formach;
9) propagowanie wiedzy o mniejszościach;
10) inne programy realizujące cele, o których mowa w ust. 1, oraz wspierające
integrację obywatelską mniejszości.
3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, przyznawane z części budŜetu państwa, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych, mogą być udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych corocznie ogłasza zasady postępowania w sprawach dotyczących udzielania
dotacji, o których mowa w ust. 2. Przepisy art. 14-18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz
z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) stosuje się
odpowiednio.
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4. Środkami, o których mowa w ust. 1, mogą być równieŜ środki przekazywane z
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym
zadania słuŜące ochronie, zachowaniu i rozwojowi toŜsamości kulturowej mniejszości.
5. Dotacje podmiotowe, o których mowa w ust. 2, mogą otrzymywać organizacje
mniejszości lub mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości instytucje kulturalne.
Przepis art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.2)) stosuje się odpowiednio.
Rozdział 4
Język regionalny
Art. 19. 1. Za język regionalny w rozumieniu ustawy, zgodnie z Europejską Kartą
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych, uwaŜa się język, który:
1) jest tradycyjnie uŜywany na terytorium danego państwa przez jego obywateli, którzy
stanowią grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa;
2) róŜni 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 Ŝe przez liczbę mieszkańców gminy, o której mowa w
art. 14, naleŜy rozumieć liczbę osób posługujących się językiem regionalnym,
urzędowo ustaloną jako wynik ostatniego spisu powszechnego.
Art. 20. 1. Realizacja prawa osób posługujących się językiem, o którym mowa w art.
19, do nauki tego języka lub w tym języku odbywa się na zasadach i w trybie
określonych w ustawie wymienionej w art. 17.
2. Organy władzy publicznej są obowiązane podejmować odpowiednie środki w celu
wspierania działalności zmierzającej do zachowania i rozwoju języka, o którym mowa
w art. 19. Przepisy art. 18 ust. 2 i 3 oraz ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Środkami, o których mowa w ust. 2, mogą być równieŜ środki przekazywane z
budŜetu jednostki samorządu terytorialnego organizacjom lub instytucjom, realizującym
zadania słuŜące zachowaniu i rozwojowi języka, o którym mowa w art. 19.
Rozdział 5
Organy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych
Art. 21. 1. Organem administracji rządowej w sprawach objętych ustawą jest minister
właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
2. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych w szczególności:
1) sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszości poprzez podejmowanie działań na rzecz
mniejszości i inicjowanie programów dotyczących:
a) zachowania i rozwoju toŜsamości, kultury i języka mniejszości, przy zapewnieniu
pełnej integracji obywatelskiej osób naleŜących do mniejszości,
b) realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne;
2) współdziała z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw
mniejszości;
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3) dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości, w tym w zakresie
realizacji zasady, o której mowa w pkt 1 lit. b;
4) upowszechnia wiedzę na temat mniejszości oraz ich kultury, a takŜe inicjuje badania
nad sytuacją mniejszości, w tym w zakresie dyskryminacji, o której mowa w art. 6 ust.
1, jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu;
5) podejmuje działania na rzecz zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art.
19.
Art. 22. 1. Do zadań wojewody naleŜy:
1) koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej,
realizujących zadania na rzecz mniejszości;
2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie
naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób naleŜących do mniejszości;
3) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
4) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się
językiem, o którym mowa w art. 19.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wojewoda współdziała z organami
samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności
z organizacjami mniejszości, oraz opiniuje programy na rzecz mniejszości, a takŜe
zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19, realizowane na terenie danego
województwa.
3. Wojewoda moŜe ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych
i etnicznych w trybie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w
województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. zm.3)) na czas nieoznaczony.
Art. 23. 1. Tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych
i Etnicznych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwaną dalej
"Komisją Wspólną".
2. Do zadań Komisji Wspólnej naleŜy:
1) wyraŜanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena
sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań
zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości;
2) opiniowanie programów słuŜących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu
i rozwojowi toŜsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka
regionalnego;
3) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości;
4) opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budŜecie
państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju
toŜsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
5) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób naleŜących do
mniejszości.
3. W celu realizacji swoich zadań Komisja Wspólna:
1) współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz
z zainteresowanymi organizacjami społecznymi;
2) moŜe zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji
społecznych w szczególności o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje;
3) moŜe zapraszać do udziału w swoich pracach przedstawicieli jednostek samorządu
terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych.
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Art. 24. 1. W skład Komisji Wspólnej wchodzą:
1) przedstawiciele organów administracji rządowej:
a) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych,
b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
e) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f) ministra właściwego do spraw pracy,
g) Ministra Sprawiedliwości,
h) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
i) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
j) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
l) Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
m) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
2) przedstawiciele mniejszości w liczbie:
a) dwóch przedstawicieli mniejszości białoruskiej,
b) jeden przedstawiciel mniejszości czeskiej,
c) dwóch przedstawicieli mniejszości litewskiej,
d) dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
e) jeden przedstawiciel mniejszości ormiańskiej,
f) jeden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej,
g) jeden przedstawiciel mniejszości słowackiej,
h) dwóch przedstawicieli mniejszości ukraińskiej,
i) jeden przedstawiciel mniejszości Ŝydowskiej,
j) jeden przedstawiciel mniejszości karaimskiej,
k) dwóch przedstawicieli mniejszości łemkowskiej,
l) dwóch przedstawicieli mniejszości romskiej,
m) jeden przedstawiciel mniejszości tatarskiej;
3) dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art.
19;
4) sekretarz Komisji Wspólnej, którym jest pracownik urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje członków Komisji Wspólnej na wniosek
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych.
3. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych zawiadamia organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz organizacje
mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19,
o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 2.
4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych swoich kandydatów na
członków Komisji Wspólnej w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 3.
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5. Poszczególne mniejszości, o których mowa w art. 2, oraz społeczność posługująca się
językiem, o którym mowa w art. 19, zgłaszają ministrowi właściwemu do spraw
wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych swoich kandydatów na
członków Komisji Wspólnej reprezentujących daną mniejszość lub społeczność
posługującą się językiem, o którym mowa w art. 19, w liczbie określonej dla tej
mniejszości lub dla tej społeczności odpowiednio w ust.
1 pkt 2 albo pkt 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 3.
6. JeŜeli w terminie określonym w ust. 5 któraś z mniejszości lub społeczność
posługująca się językiem, o którym mowa w art. 19, nie zgłosi swoich kandydatów lub
zgłosi liczbę kandydatów inną niŜ określona odpowiednio dla tej mniejszości w ust. 1
pkt 2, a dla społeczności w ust. 1 pkt 3, wówczas minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych przedstawia tej mniejszości lub
społeczności do zaopiniowania swoich kandydatów na członków Komisji Wspólnej
reprezentujących tę mniejszość lub społeczność. W przypadku niewyraŜenia przez
mniejszość lub społeczność opinii w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych kandydatów, wymóg uzyskania opinii uznaje się za spełniony.
7. We wniosku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych wskazuje jako kandydatów na
członków Komisji Wspólnej jedynie osoby zgłoszone przez organy, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz mniejszości lub społeczność posługującą się językiem, o którym
mowa w art. 19, z zastrzeŜeniem ust. 6, a takŜe kandydata na sekretarza Komisji
Wspólnej.
Art. 25. 1. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem
o odwołanie członka Komisji Wspólnej w przypadku:
1) złoŜenia przez członka rezygnacji z członkostwa w Komisji Wspólnej;
2) wystąpienia przez organ lub mniejszość lub społeczność posługującą się językiem,
o którym mowa w art. 19, których przedstawicielem jest członek, do ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
z uzasadnionym wnioskiem o odwołanie członka ze składu Komisji Wspólnej;
3) skazania członka prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej.
2. Członkostwo w Komisji Wspólnej wygasa w razie śmierci.
3. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji Wspólnej lub odwołania członka,
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych i etnicznych, powołuje nowego członka Komisji
Wspólnej. Przepisy art. 24 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.
Art. 26. Rada Ministrów moŜe włączyć w skład Komisji Wspólnej, w drodze
rozporządzenia, przedstawiciela organu administracji rządowej innego niŜ wymieniony
w art. 24 ust. 1 pkt 1. Do powołania i odwołania członka Komisji Wspólnej stosuje się
odpowiednio przepisy art. 24 ust. 2, 3 i 7 oraz art. 25.
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Art. 27. 1. Współprzewodniczącymi Komisji Wspólnej są przedstawiciel ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych
oraz przedstawiciel mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym
mowa w art. 19, wybrany przez członków Komisji Wspólnej, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 2 i 3.
2. Współprzewodniczących Komisji Wspólnej powołuje i odwołuje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych.
Art. 28. 1. Posiedzenia Komisji Wspólnej odbywają się nie rzadziej niŜ raz na 6
miesięcy.
2. Posiedzenia zwołuje współprzewodniczący Komisji Wspólnej, będący
przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
narodowych i etnicznych, z inicjatywy własnej lub na wniosek współprzewodniczącego,
będącego przedstawicielem mniejszości i społeczności posługującej się językiem,
o którym mowa w art. 19.
3. W celu wypracowania wspólnego stanowiska mniejszości i społeczności posługującej
się językiem, o którym mowa w art. 19, współprzewodniczący, będący
przedstawicielem mniejszości i tej społeczności, moŜe zwoływać posiedzenia,
w których udział będą brali tylko członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 2 i 3. Stanowisko jest niezwłocznie przekazywane pozostałym członkom
Komisji Wspólnej przez współprzewodniczącego.
4. W celu wypracowania wspólnego stanowiska administracji rządowej,
współprzewodniczący, będący przedstawicielem ministra właściwego do spraw wyznań
religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych, moŜe zwoływać posiedzenia,
w których udział będą brali tylko członkowie Komisji Wspólnej, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 1. Stanowisko jest niezwłocznie przekazywane pozostałym członkom
Komisji Wspólnej przez współprzewodniczącego.
5. Stanowiska, o których mowa w ust. 3 i 4, a takŜe opinie, o których mowa w art. 23
ust. 2, są przekazywane Prezesowi Rady Ministrów i Radzie Ministrów.
6. Szczegółowy regulamin pracy Komisji Wspólnej określa, w drodze zarządzenia.
Prezes Rady Ministrów.
Art. 29. 1. Członkom Komisji Wspólnej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu
członkostwa w Komisji Wspólnej.
2. Przedstawicielom organizacji mniejszości oraz społeczności posługującej się
językiem, o którym mowa w art. 19, uczestniczącym w pracach Komisji Wspólnej
przysługuje zwrot kosztów podróŜy i noclegów, na zasadach określonych w przepisach
dotyczących wysokości oraz warunków ustalania naleŜności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budŜetowej z tytułu podróŜy słuŜbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art.
775 § 2 Kodeksu pracy.
Art. 30. 1. Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji Wspólnej zapewnia urząd
obsługujący ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości
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narodowych i etnicznych.
2. Koszty funkcjonowania Komisji Wspólnej są pokrywane z budŜetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz
mniejszości narodowych i etnicznych.
Art. 31. 1. Organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacje
mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19, są
obowiązane do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych i etnicznych, na jego wniosek, informacji pozostających
w zakresie działania tych organów lub organizacji i dotyczących sytuacji mniejszości
oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19, lub realizacji
zadań na rzecz mniejszości lub zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19.
2. Zakres informacji, o których mowa w ust. 1, podlega zaopiniowaniu przez Komisję
Wspólną.
3. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i
etnicznych przygotowuje, nie rzadziej niŜ raz na dwa lata, raport dotyczący sytuacji
mniejszości w Rzeczypospolitej Polskiej, uwzględniając informacje, o których mowa
w ust. 1. Raport podlega zaopiniowaniu przez Komisję Wspólną.
4. Raport wraz z opinią, o których mowa w ust. 3, są przekazywane Radzie Ministrów,
a następnie - po zatwierdzeniu raportu przez Radę Ministrów - publikowane przez
ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych w formie elektronicznej.
Art. 32. Organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacje
pozarządowe są obowiązane do przekazywania wojewodzie, w celu zaopiniowania,
dokumentów dotyczących programów realizowanych z ich udziałem na terenie
województwa, dotyczących mniejszości lub zachowania i rozwoju języka, o którym
mowa w art. 19, finansowanych w całości lub części ze środków publicznych.
Rozdział 6
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Art. 33. (uchylony)
Art. 34 - 38. (pominięte)
Art. 39. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych
i etnicznych zawiadomi organy, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1, oraz organizacje
mniejszości oraz społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19,
o zamiarze wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem, o którym mowa w art.
24 ust. 2, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia ustawy.
Art. 40. Do spraw objętych przepisami ustawy, które uregulowane są postanowieniami
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską ratyfikowanych za uprzednią zgodą wyraŜoną
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w ustawie umów międzynarodowych, stosuje się postanowienia tych umów.
Art. 41. Pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego zapewniający do dnia ogłoszenia ustawy realizację
zadań z zakresu praw mniejszości narodowych i etnicznych stają się z tym dniem
pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wyznań religijnych
oraz mniejszości narodowych i etnicznych. Przepisy art. 231 Kodeksu pracy stosuje się
odpowiednio.
Art. 42. 1. Mienie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego słuŜące realizacji zadań z zakresu praw mniejszości
staje się z dniem ogłoszenia ustawy mieniem urzędu obsługującego ministra
właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.
2. Środki finansowe ujęte w części 24 budŜetu państwa kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego przeznaczone na realizację zadań z zakresu praw mniejszości oraz na
wspieranie wydawania czasopism w języku regionalnym zostają przesunięte z dniem
ogłoszenia ustawy do części 43 budŜetu państwa wyznania religijne oraz mniejszości
narodowe i etniczne.
Art. 43. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 36, art. 39, art. 41 i art. 42, które wchodzą w Ŝycie z dniem ogłoszenia.
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Rezime
Ciljem rada pod naslovom: Jezična politika u bivšoj Jugoslaviji i kod Kašuba
u XX stoljeću je proučavanje pojma – jezična politika – uglavno kakvi su njezini zadaci,
mogućnosti i ciljevi. U radu je predstavljen način na koji jezična politika bila je
realizirana u bivšoj Jugoslaviji i u Poljskoj na području gdje žive Kašubi u suvremenoj
dobi.
Mnogo je jezikoslovaca iz različitih država (npr. iz Poljske, Rusije i Amerike)
proučavalo i osnovalo pojam jezična politika. Ovdje treba navesti da svaki od njih
stvorio je vlastitu odreñenu definiciju i teoriju koja tumači ovaj pojam.
Dubravko Škiljan u knjizi „Jezična politika” opisao je i objasnio pojam jezične
politike na primjeru bivšoj Jugoslaviji. Prema njegove teorije jezična politika označava
skup racionalnog ponašanja i uglavnom institucionaliziranih postupaka kojima društvo
može utjecati na jezik javne komunikacije te formiranje svijesti pojedinaca.
Rad ima poglavlje koji razmatra pitanje planiranja jezika. Planiranje proširuje
pojam standarizacije jezika. Glavni je cilj jezičnog planiranja ostvarenje odreñenog
nivoa komunikacije. Suvremena socjolingvistična teorija izdvaja dva dijela:
1) planiranje statusa jezika - to su društvene relacije. Društvo izabira svoj jezik
i odreñuje njegovu hijerarhiju. Ovo planiranje može se nazvati prirodnim jer glavni
utjecaj imaju ekonomski, kulturni te politički uvjeti i odnosi meñu različitim
zajednicama ili unutar njih;
2) planiranje korpusa jezika - je aspekt jezične politike koji ima namieru
osnovanje idioma javnoj komunikaciji.
Sljedeći dio rada čine faktori koji su oblikovali jezičnu politiku u bivšoj
Jugoslaviji i danas na području gdje se govori kašupskim govorom. Ovi faktori to:
demografski faktori, koji obuhvaćaju broj govornika različitim jezicima na
području na kojem se provodi jezična politika.
Ekonomski faktori utječu na razvoj znanstvenih i stručnih terminologija. Ovi
faktori ne funkcjoniraju u državama gdje ne postoje neke privredne grane ili nema
mogućnosti za ih rozvoj.
Kulturalni faktori to su jedni od najvažnijih faktora jezične politike koji utječu
na oblik društvenog konteksta. U ovom je faktoru jezična politika prisutna u edukaciji,
književnosti, sredstvama javnog priopćavanja. Njezino značenje je vrlo široko, zato
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jezična politika povezana je s kulturnima i civilizacijskim faktorima.
Socijalni faktori - društvo i jezik zajedno funkcjoniraju i obostrano se
dopunjavaju. Društveni položaj govornika takoñer utječe na jezičnu politiku, jer njihov
govor utječe na komunikaciju odreñene društvene skupine.
Pravni faktori – stvaraju pravila, zakoni, pravne norme koje se odnose na jezik.
U bivšoj Jugoslaviji zakonska regulacija bila je izuzetno bogata zbog multikulturalnosti
države. U Poljskoj od 2005. postoji zakon prema kojem kašupski jezik je priznat kao
jedini regionalni jezik.
Aspekt geolingvistički pruža podatke o distribuciji idioma (jezika, dijalekta,
mjesnih govora) na području koje je povezano demografskim čimbenicima.
Socjolingvistički faktori obuhvaćaju raznolikost idioma koje upotrebljava ista
grupa govornika na istom području, ali u različitima komunikacijim situacijama.
Psiholingvistički čimbenici postaju kroz individualnu svijest govornika, koji je
istovremeno sudionik većeg broja društvenih skupina, u kojima interakcija društvenih
svijesti povećava se.
U bivšoj Jugoslaviji dopunjavalo se proces planiranja jezika na različitim
razinama. Njezine pravne i političke forme ponekad su bile nejasne i loše izražene.
Pretpostavljano da u multijezičnoj državi moraju postojati neke veze meñu jezicima.
Zbog multijezičnosti nije bio lako voditi zajedničku državnu jezičnu politiku. Bio je
nedostatak središta i centara znanstvenog istraživanja gdje bi se moglo zaokupiti
jezičnom i komunikacijskom djelatnošću. Sada svaka država samostalno vodi svoju
jezičnu politiku. Trudi se da bi najbolje čuvala jezik koji je za stanovnike ove države
povezan sa identitetom nacije.
Takoñer za stanovnika poljskog primorja koji se služe kašupskim jezikom ovaj
je jezik bitna kulturna vrijednost i sredstvo javne komunikacije. Zajednica Kašuba ima
svijest da postojanje kašupskog jezika je istovjetno s postojanjem etničkog i kulturalnog
identiteta. Da bi sačuvati kašupski jezik Kašubi su započeli radovi koji imaju na cilju
njegovu zaštitu. Poslje mnogo godina raste samopouzdanje Kašuba jer su shvatili, da
jezična i kulturna posebnost može biti pozitivna.
Funkcjoniranje jezika i njegova uporaba u javnoj komunikaciji ne ovisi samo
o osobama koje govore ovim jezikom, ali takoñer o institucijama, koje će pomoću
različitih vrsta pravila, zakona, pravnih norma zaštititi. Zakonska zaštita jezika s jedne
strane sačuva jezik od mogućnosti izumiranja s druge strane da mu mogućnost razvoja.
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