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Bezpieczeństwo i rozwój przestrzeni językowej Ukrainy 
Streszczenie 

W artykule rozważano oraz scharakteryzowano przyczyny pojawienia rozbieżności w 
środowiskach językowych, głównie w południowo-wschodnich i zachodnich regionach Ukrainy, co 
spowodowało pojawienie językowego fenomenu bilingwizm і jest jednym z głównych czynników 
zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz integralności terytorialnej. Zaktualizowano kwestię 
celowości regulacji bezpieczeństwa językowego na poziomie legislacyjnym. Ponadto artykuł 
analizuje praktykę polityki państwa w zakresie tworzenia i wdrażania ustawodawstwa językowego w 
najbliższych państwach sąsiadujących, przedstawia różnice i konflikty językowe we współczesnej 
polityce językowej. 
Słowa kluczowe: polityka językowa, przestrzeń językowa, bezpieczeństwo językowe, 
dwujęzyczność, środowisko językowe i kulturowe, tożsamość. 
 

Wprowadzenie 
Ukrainiec jest przyzwyczajony do zachowania swojej przestrzeni geograficznej. Nasza ziemia 

znajduje się na granicy między Zachodem a Wschodem, więc była (i pozostaje) pysznym kawałkiem 
dla agresywnie nastawionych polityków po obu stronach. Przez całą ciężką historię jesteśmy 
przyzwyczajeni do obrony naszej ziemi - nawet nazwa ojczyzny, Ukraina, pochodzi od słowa kraj, 
czyli swój, własny, odcięta od wszystkich gleba oraz obdarowana i upomniana nam. Szanujemy 
ziemię, doceniamy każdy kawałek jako rodzinny skarb, sadzimy, ozdabiamy, dbamy, bo to jest nasza 
przestrzeń. A jeżeli spróbować rozważyć koncepcję przestrzeni, jakie jest filozoficzne (według 
słownika filozoficznego – przestrzeń – nieoddzielna od materii, która wyraża  jego istotę oraz 
interakcje jego elementów), wtedy rozumiemy, że przestrzeń - nieskończona długość, jest liniowa, 
trójwymiarowa, ciągła. W związku z tym istnieje przestrzeń informacyjna, rynkowa, kulturalna, 
polityczna, językowa itp. 

Język ludzi – jeden z decydujących czynników narodu i jego kultury, swoista synteza 
wszystkiego narodowego, jedynym czynnikiem ukraińskiej tożsamości narodowej. Bez wątpienia jak 
i wcześniej, dzisiaj, na początku XXI wieku według Y. Sheveleva, „kwestia języka nieuchronnie 
przestaje być tylko kwestią lingwistyczną, albo, lepiej powiedzieć, bezpośrednio lingwistyczną, ale 
także staje się - i często przedewszystkim, kwestią polityczną, społeczną i kulturową”1. Dlatego 
często w nowoczesnych dyskusjach politycznych pojawia się pytanie językowe, przedstawione do 
dyskusji uznają za takie, które dzieli społeczeństwo jednak polityka językowa państwa odzwierciedla 
rzeczywisty stan rzeczy w tym społeczeństwie. Język jest gwarancją bezpieczeństwa narodowego, 
integralności terytorialnej, świadomości narodowej i pamięci historycznej. 

Aktualność tematu badania powodowana koniecznością dowiedzieć się o ile bezpieczeństwo 
narodowe zależy od stanu, statusu, poziomu funkcjonowania języka w państwie; pojawieniem i 
aktywnym rozpowszechnieniem dwujęzycznych pomysłów, co jest wynikiem niektórych 
językowych i kulturalnych różnic, które powstały w różnych okresach rozwoju państwa.  

                                                   
1Jurij Sheveljov. Ukrajinsjka mova v pershij polovyni dvadcjatogho stolittja (1900-1941) : Stan i status. «Ruta».Chernivci 
1998, st. 6. 
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Naszym zadaniem jest udowodnić, że język ukraiński jest kluczowym czynnikiem 
bezpieczeństwa narodowego, wiodącym czynnikiem budowania państwa, konsolidacji narodu 
ukraińskiego. 

Główna część 
Wyartykułowany problem rozwoju i funkcjonowania języka ukraińskiego, jego wymiar 

bezpieczeństwa, kształtowanie światopoglądu językowego i narodowo-patriotyczny stosunek do 
języka ojczystego był i jest przedmiotem aktywnej dyskusji i refleksji w pracach naukowych 
W. Ivanyszyna, W. Lyzanczuka, І. Magryckiej, L. Masenko, О. Ponomariwa, Y. Radewycz-
Wynnyckogo, W. Radczuka, І. Farion, Y. Szewczuka i innych. Dziś język ukraiński jako pierwszy 
znak ukraińskiej tożsamości, idei narodowej musi działać jako ważny czynnik bezpieczeństwa 
narodowego Ukrainy, konsolidacji naszego społeczeństwa, odgrywać niezwykle ważną rolę w 
jednoczeniu etnicznych Ukraińców w jeden naród mówiący po ukraińsku.  

Według naukowców ukraińska przestrzeń językowa jest niezwykle starożytna i niezmieniona, 
ponieważ ma około 3-7 tysięcy lat. Aby potwierdzić starożytność i niezmienność naszej przestrzeni 
językowej, można wziąć pod uwagę myśli co najmniej dwóch uczonych o imieniu światowym, które 
nie są podejrzane w koniunkturze. Polski językoznawca M. Krasucki, który biegle posługiwał się 
wieloma językami, w pracy „Starożytność języka małorosyjskiego” (1880) twierdził, że język 
ukraiński jest starszy niż wszystkie języki słowiańskie, a także od sanskrytu, greckiego, łacińskiego 
oraz innych języków aryjskich. 

Znany rosyjski historyk W. Kluczewski w pewnym momencie na pytanie „Jak mówiliście o 
Rusi Kijowskiej?” odpowiedział, że tak, jak mówią dzisiaj mali Rosjanie. A więc, od dawna 
mieszkamy na tych ziemiach i od dawna rozmawiamy po ukraińsku i ta przestrzeń językowa jest 
nasza.  

Lingwiści z różnych krajów ustalili, że język jest prawie niezmieniony. Nawet przy 
kolonialnej pozycji narodu jego język jest zachowany. Pomimo częstej zdrady, adaptacji, przejścia 
na język okupanta, ludzie zachowali zarówno pieśń, jak i pamięć historyczną oraz język, więc on był 
swego rodzaju opiekunem językowej przestrzeni (według I. Ogienko2).  

Należy zauważyć, że język był często i jest środkiem manipulacji politycznej, określającym 
polityczną przestrzeń państwa. Niejednokrotnie na prymitywnym poziomie mówimy o równości 
języków na Ukrainie. Równość rozumiana jest, po pierwsze, nie jak  te same funkcje silnego i 
osłabionego, zdrowego i chorego. Równość to przywilej dla słabszych. Po drugie, nasze państwo nie 
jest jednym na Ziemi, dlatego trzeba mówić o równości w kontekście światowym: jeśli język rosyjski 
jest urzędowym w Rosji, polski – w Polsce, to ukraiński jest urzędowym na Ukrainie, – wszystkie 
języki są równe, każdy ma swój własny dom. Jednakże w ukraińskiej przestrzeni lingwistycznej 
mamy paradoksalny fakt nierówności, różnic w definicji pojęcia równości języków. 

Źródła zagraniczne podają ugruntowane badania procesów socjopsychologicznych, które 
odbywają się w kraju, w którym funkcję języka ojczystego stopniowo przejmuje inny język - 
najczęściej jest to język narzucony przez kolonizatora w przypadku kolonialnej zależności kraju. Jeśli 
chodzi o Ukrainę, to oczywiście ta kolonialna zależność sowiecko-totalitarna jest przyczyną różnic 
tożsamości w ludziach, co również powoduje fenomen dwujęzyczności. 

Istotne znaczenie w tym kontekście mają badania, szwajcarskiego  socjalistycznego lingwisty 
Jean Pierre Jento, który badał sytuację dwujęzyczności na Białorusi, kraju o tej samej postsowieckiej 
przeszłości, jak Ukraina. Wyniki badania były imponujące: sami Białorusini odrzucają swój język na 
marginesie, wybierając rosyjski język nauczania, a tylko niewielka ilość (2%) uważała, że język 

                                                   
2Ivan Oghijenko. Nauka pro ridnomovni obov'jazky. Feniks. Ljviv 1995, st. 45. 
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białoruski powinien być językiem edukacji i nauki3. W związku z tym istnieją trzy możliwe sposoby 
dzielenia społeczeństwa na trzy grupy, zgodnie ze specyfiką używania języków i zachowań 
językowych w społeczeństwie, w którym jedni zwolennicy wszystkiego rosyjskiego, inni - 
występują, żeby bronić język-podwładny, za wszystko co jest białoruskie, a trzecia grupa - 
„zwolennicy status quo, czyli równość obu języków”4. 

Według L. Masenko, podobna sytuacja na Ukrainie powstała z podziałem społeczeństwa na 
trzy grupy według specyfiki używania języków i zachowań językowych, ale ze znaczącą różnicą - w 
tym przypadku ma wyraźny wymiar terytorialny. Kraj jest podzielony na ukraińskojęzyczny Zachód 
i rosyjskojęzyczny Wschód i Południe wraz ze strefą przejściową Centralnej Ukrainy. 

Uważamy, że rozłam Ukrainy, który powstał na gruncie językowym, jest oczywiście nie tylko 
opozycją dwóch języków, ale konfrontacją tożsamości i orientacji cywilizacyjnych ludności. 
Rozumiejąc przyczyny i zakres różnic między ukraińskimi tożsamościami, Ivan Bahriany twierdził, 
że na nich w dużym stopniu wpłynęło doświadczenie Drugiej wojny światowej. 

Więc, spróbujmy wyjaśnić, dlaczego na Ukrainie powstały znaczne terytorialne językowo-
kulturowe rozbieżności, które są przyczyną osłabienia bezpieczeństwa narodowego. 

Po pierwsze, przyłączenie ziem Zachodniej Ukrainy do USRR realizowało najwyższe zadanie 
Rosji – maksymalnie rozszerzyć granice wpływów rosyjsko-sowieckich, w tym język rosyjski.  

Po drugie, na ziemiach zachodniej Ukrainy w wieku XIX – na początku ХХ, warunki życia 
społeczno-politycznego i społeczno-kulturalnego były bardziej korzystne. Na przykład, nowe gazety 
i czasopisma pojawiły się w Galicji i Bukowinie, w szczególności utworzono „Literaturno-naukowyj 
wistnyk”, utworzono ośrodki naukowe i stworzono środowisko świadomej narodowo elity, która 
zajmowała się „kulturowymi i politycznymi potrzebami swoich obywateli i dbała o przyjęcie języka 
ukraińskiego we wszystkich sfery życia społecznego”5. 

Przyczyna trzecia – to zorganizowany przez totalitarny reżim Hołodomor, podważył bazę 
społeczna języka ukraińskiego i doprowadził do przywrócenia podziału Ukrainy w autokratycznym 
imperium rosyjskim na rosyjskojęzyczne miasta i ośrodki przemysłowe oraz ukraińskie wioski i małe 
miasteczka. W tym samym czasie Krym i Donbas doznały największej rusyfikacji. 

Jeżeli mówić o Donbasie to specyfika jego rozwoju gospodarczo-przemysłowa doprowadziła 
do wysokiego poziomu rusyfikacji tego regionu. Dość istotny rozwój stale wymagał nowych sił pracy 
(pracowników), przyczyniło do masowej populacji Donbasu przez ludzi z różnych zakątków Unii, co 
doprowadziło do wieloetnicznego składu jego ludności (Donbas), chociaż w tych warunkach 
Ukraińcy wciąż przeważały liczbowo, w ujęciu procentowym. 

I wreszcie, po czwarte, poważnym problemem byli skrajnie ideologiczni ludzie, którzy 
pojawili się na terytorium zachodnich ziem ukraińskich ZSRR. Cel ich działań można nazwać 
strategicznym, ponieważ ucieleśniają politykę radzieckiego kierownictwa w odniesieniu do pełnej 
denacjonalizacji Ukraińców, niszcząc je z narodowej, językowej i geopolitycznej mapy świata. 

Otóż, widzimy, że w historii zanotowane przyczyny pojawienia takich środowisk językowych 
na Ukrainie, które stanowią zagrożenie dla przestrzeni ukraińskojęzycznej i jest powodem dla 
pojawienia oraz istnienia takiego zjawiska językowego jak bilingwizm. 
                                                   
3 Zhan Pj'er Zhanto. Statystycheskyj sposob yzuchenyja socyolynghvystycheskoj sytuacyy v gh. Mynske «Belaruskaja 
mova: shljakhi razviccja, kantaktы, perspektыvы: matэrыjalы III Mizhnarodn. kanghrэsa bela rusi staý «Belaruskaja 
kuljtura ý dыjaloghu cыvilizacыj. Mensk 2001, st. 212-221. 
4 Zhan Pj'er Zhanto. Statystycheskyj sposob yzuchenyja socyolynghvystycheskoj sytuacyy v gh. Mynske «Belaruskaja 
mova: shljakhi razviccja, kantaktы, perspektыvы: matэrыjalы III Mizhnarodn. kanghrэsa bela rusi staý «Belaruskaja 
kuljtura ý dыjaloghu cыvilizacыj. Mensk 2001, st. 216 
5  Ljudmyla Tkach. Ukrajinsjka literaturna mova na Bukovyni v kinci ХІХ– na pochatku ХХ st. Knyghy-KhKhI. 
Chernivci 2007. Ch. 2, st. 215. 
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Bilingwizm (termin pochodzenia łacińskiego) jest synonimem do ukraińskiego terminu 
dwujęzyczność, który według lingwistów jest ściśle związany z problemem językowym, a więc 
bezpieczeństwem narodowym. Chociaż socjolingwistyczne badania dwujęzyczności prowadzone są 
w różnych krajach (zostanie to omówione później), lecz pytanie bilingwizmu jest wciąż na etapie 
formacji. 

Najbardziej znanymi badaczami tego problemu są: amerykański językoznawca Uriel 
Weinreich, rosyjski socjolingwista O. Sczweitzer, badacz dwujęzyczności ukraińsko-rosyjskiej 
T. Burda, ukraińscy uczeni: Y. Żłuktenko, S. Semczinsky, Y. Rodewycz-Wynnycky, L. Masenko i 
inni. 

Współcześni badacze sytuacji językowej na Ukrainie (Y. Radewicz-Wynnycky, 
O.Taranenko) nazywają ukraiński bilingwizm dychotomią. Termin ten odnosi się do jednoczesnego 
istnienia w społeczeństwie dwóch języków lub dwóch form jednego języka, które są używane w 
różnych obszarach funkcjonalnych, jednocześnie dyglosja (w przeciwieństwie do bilingwizmu) 
przewiduje obowiązkową świadomą ocenę od użytkowników swoich języków według kryterium 
„wysokie-niskie” („uroczyste-codzienne”, „literackie-potoczne”). W związku z tym, socjolingwiści, 
przedstawiając taką charakterystykę bilingwizmu na Ukrainie, mają na myśli dwujęzyczna 
ukraińsko-rosyjska dychotomię w tym stanie, który powstał w czasach sowieckich.  Język rosyjski 
przez większość ludności ZSRR w percepcji nabrał cech wyższego języka, ważnego, wiążącego, 
związanego z kategoriami władzy i prestiżu, a Ukraińców traktowano głównie jako niższych, 
opcjonalnych, marginalnych. 

Należy zauważyć, że taki stan był spowodowany nie cechami samych języków - 
spowodowane było sytuacją języka rosyjskiego w ZSRR, jako języka dominującego. W tym 
kontekście pojawia się pytanie: w jaki sposób bilingwizm lub dwujęzyczność jest trwałym 
zjawiskiem i czy doprowadzi do absorpcji jednego języka przez inny, w szczególności czy istnieje 
niebezpieczeństwo dla języka ukraińskiego jako państwowego. 

Znany ukraiński badacz W. Hak w pracy „Język i granice” opisuje opozycyjne modele relacji 
języków, w których dominującą nazywają majoritarną, а podległy – językiem mniejszości, a według 
tego modelu osobliwość i paradoks ukraińskiej sytuacji polega na tym, że do stanu manorytarnej  był 
skonsolidowany język znacznie większej rdzennej grupy etnicznej, czyli Ukraińców, ale w imperium 
sowieckim Ukraińcy na swoim własnym terytorium zostali zredukowani do masowej grupy etnicznej, 
to znaczy stali się większością podporządkowaną mniejszości dominującej6. 

Więc, bardzo istotną jest myśl L. Masenko o tym, że dwujęzyczność Ukraińców jako masowej 
grupy etnicznej jest konsekwencją długiego procesu asymilacji językowej i kulturowej, a my wciąż 
jesteśmy tymczasowym niezbędnym mostem, na którym ludzie przenosili się od ukraińskiej do 
rosyjskiej jednojęzyczności. Odzyskanie niepodległości zatrzymało ruch w środku między 
przeciwstawnymi brzegami w tej niepewnej i niestabilnej pozycji, podczas gdy zadanie zachowania 
i wzmocnienia niezależności państwa wymaga zdecydowanej zmiany w wektorze rozwoju 
dwujęzycznego. Nie ma żadnego sumienia, że dalszy inercyjny ruch w kierunku jednojęzyczności 
rosyjskiej doprowadzi kraj do reintegracji z Rosją, jak to już miało miejsce z Białorusią, i zostało to 
już powiedziane powyżej7. 

Niezaprzeczalnym jest fakt, że urzędowy status języka ukraińskiego został zatwierdzony 
przez art. 10 Konstytucji Ukrainy i przyczynił się do zwiększenia jego prestiżu. Tak, więc badania 
socjolingwistyczne z lat 2010–2013 wskazują na wzrost prestiżu języka ukraińskiego, ponieważ 73% 
respondentów stwierdziło, że język ukraiński jest jednym z symboli państwowości Ukrainy, ale, jak 
widzimy, około 25% to również ci, którzy nie zgodzili się z tym stwierdzeniem (9,5%) lub wybrali 
odpowiedź „i tak, i nie” (16 %). Podobne badania przeprowadzono na temat ukraińsko-polskiego 

                                                   
6 V. Ghak. K typologhyy form jazykovoj polytyky. «Voprosy jazykoznanyja». # 5. 1989. st. 107. 

7 L. Masenko. Narysy z sociolinghvistyky. Vydavnychyj dim «Kyjevo-Moghyljansjka Akademija». Kyjiv 2010, st.103. 



5 
 

bilingwizmu8. Dlatego rozumiemy, że odsetek tych osób, które popierają bilingwizm i nie są gotowi 
do użycia jednego zunifikowanego języka, jest wciąż dość wysokim, a problem urzędowości języka 
ukraińskiego jest nadal aktualny. Oczywiście jedną z najważniejszych przyczyn jest brak 
rzeczywistych państwowych działań mających na celu wprowadzenie mechanizmów monitorowania 
wdrażania ustawodawstwa językowego. 

Więc, bilingwizm jako zjawisko socjolingwistyczne w indywidualnym przejawieniu, daje 
szerokie możliwości poznania świata i samorealizacji, ale bilingwizm masowy lub grupowy stanowi 
niebezpieczeństwo zniknięcia języka ojczystego і przekształcenie bilingwistów na jednakowo 
myślących, którzy tracą świadomość narodową. W końcu to doprowadzi w masowym kontekście do 
absorbcji jednego języka przez inny, a zatem do utraty statusu urzędowego, co jest nieuniknionym 
zagrożeniem dla interesów narodowych Ukrainy.  

W związku z tym istotne są względy na to, co już jest opracowano na poziomie urzędowym 
w celu zagwarantowania bezpieczeństwa językowego w państwie. Ponieważ wśród czyników 
bezpieczeństwa państwowego wraz z informacyjnym, edukacyjnym, naukowym, kulturalnym i 
religijnym pojawia się językowy, co przewidywuje swobodne funkcjonowanie ukraińskiego języka 
urzędowego we wszystkich dziedzinach życia społecznego.  

Rozumiemy, że gdyby język ukraiński nie był czynnikiem naszego budowania jako naród 
oraz aspiracji państwowych, to, jak pokazuje historia języka i narodu, nie byłoby takiej liczby 
zakazów i od 1622 roku i do początku XXI wieku. Język ukraiński był zakazany tylko z jednego 
powodu, co jest wyraźnie i jednoznacznie stwierdzone w dekrecie rosyjskiego Senatu jeszcze w 1908 
r. – „działania kulturalne i edukacyjne na Ukrainie mogą mieć konsekwencje, które zagrażałyby 
spokoju i bezpieczeństwu Rosji”, język uznano za przejaw separatyzmu. 

Uchwała Plenum Komitetu Centralnego KPZR roku 1989 o jedynym oficjalnym 
ogólnopaństwowym  językiem ZSRR jest rosyjski – to jest kolejne zakamuflowane de facto zakazu 
języka ukraińskiego, która musiała odrzucić jej prawo do oficjalnego statusu języka urzędowego. 
Jednak 28 października 1989  r., w tysiącletnią rocznicę pisowni i kultury ukraińskiej, udało się 
przyjąć Ustawę o językach, gdzie w art. 2  jest napisano, że język ukraiński jest urzędowym językiem 
USRR, a w art. 6 czytamy „Nieznajomość obywatela języka ukraińskiego lub rosyjskiego nie jest 
powodem odmowy w zatrudnieniu”, co ponownie zmniejsza prymat języka ukraińskiego. Mamy 
podobną „ochronę” naszego języka dzisiaj, ponieważ Ukraina jest następca ZSRR, a więc art. 10 
Konsytucji Ukrainy, przyjętej w 1996 r., potwierdza urzędowość języka ukraińskiego, powołując się 
na wyżej wspomnianą ustawę o językach w USRR dnia 28 października 1989 r. 

W  ХХІ wieku  kluczowym czynnikiem polityki informacyjnej w kwestii bezpieczeństwa 
narodowego – językowy – również pozostaje bez odpowiedniej reakcji. 

Zaniedbanie i fałszywa polityczna poprawność Ukraińców, a przede wszystkim ukraińskich 
władz, które przez dwadzieścia pięć lat nie udało się ochronić swojej przestrzeni informacyjnej i 
kulturlnej przed rosyjską propagandą o agresywnej antyukraińskiej orientacji, zwłaszcza w regionie 
południowo-wschodnim, jest przyczyną tego, że wciąż nie mamy ustawy o języku urzędowym. We 
wspomnianym już ustawodawstwie językowym Ukrainy do 2012 roku działało jeszcze sowieckie 
prawo nie o języku ukraińskim, a o językach. Zamiast tego przyjęli skandaliczną ustawe „O zasadach 
polityki językowej” (ustawa „Kiwalowa-Kolesniczenko”), które nadal jest ważne. Dlatego na dzień 
dzisiejszy mamy tylko jedno zdanie w Konstytucji, że językiem urzędowym jest ukraiński. Wszystkie 
inne prawa językowe, konwencje i deklaracje ratyfikowane przez Ukrainę chronią języki mniejszości 
narodowych, którym nasze podstawowe Prawo gwarantuje prawo do rozwoju i funkcjonowania. 

Więc widzimy i rozumiemy, że problem regulacji bezpieczeństwa językowego jako jednego 
z najważniejszych czynników integralności narodowej i państwowej wymaga poważnej analizy oraz 
rozwiązania prawnego. Tutaj oczywiście, według naszej skromnej opinii, należy wziąć pod uwagę i 
                                                   
8 P. Levchenko. Motyvacija movnoji povedinky osobystosti v umovakh ukrajinsjko-poljsjkogho bilinghvizmu. «Movy i 
kuljtury: mizh skhodom i zakhodom». Vydavnychyj dim «Kyjevo-Moghyljansjka Akademija. Kyjiv 2015, st.166 – 172. 
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doświadczenie historyczne, a także doświadczenie tych krajów, które mają wspólną lub podobną 
językowo-polityczną przeszłość. 

Doświadczenie wcielenia polityki języka urzędowego i uregulowanie sytuacji językowej na 
świecie jest zróżnicowane. Celem krajowej polityki każdego państwa jest ochrona języka ojczystego 
i dbanie o jego rozwój i funkcjonowanie. W tym celu właściwe instytucje państwowe decydują o 
planowaniu językowym. Oczywiście polityka językowa naszych sąsiadów, a mianowicie Rosji, 
Białorusi i Polski, jest dla nas szczególnie interesująca.  

Kroki współczesnej Rosji w zakresie regulacji polityki językowej są niezwykle skuteczne dla 
samego państwa. Ale dla promocji języka rosyjskiego państwo prowadzi politykę imperialną,  co 
dyryguje do utraty języków mniejszościowych. I tylko swobodne korzystanie z języków ojczystych 
grup mniejszościowych jest oznaką cywilizacji, demokracji oraz poszanowania praw i wolności 
człowieka. 

Rosja jest krajem federalnym. Zgodnie z Konstytucją, w swoim składzie ma 85 podmiotów 
(wraz z okupowanymi terytoriami ukraińskimi – Krymem i Sewastopolem): 46 obwodów, 22 
republiki, 9 krajów, 3 miasta o znaczeniu federalnym, 4 okręgi autonomiczne і 1 obwód 
autonomiczny. W republikach Federacji Rosyjskiej kwestie językowe są w dużej mierze regulowane 
przez konstytucję republikańską i odrębną ustawę, która gwarantuje ich rozwój i ochronę praw 
użytkowników9. Aby rozwiązać pytania, związane głównie z językiem rosyjskim, zarówno władza 
wykonawcza, jak i ustawodawcza rządu podejmują odpowiednie środki. Suwerenność językowa w 
Rosji rozpoczęła się wraz z przyjęciem przez Radę Najwyższą ZSRR 24 kwietnia 1990 r. pod №1450-
1 Ustawę „O językach narodów ZSRR”, która pozwoliła związkom i republikom autonomicznym 
rozwiązać problemy językowe. Związki oraz republiki autonomiczne mają prawo do określenia 
statusu prawnego języków republik, w tym nadawać im status języka urzędowego. Za językiem 
rosyjskim na terytorium ZSRR pozostał status języka urzędowego ZSRR oraz języka komunikacji 
międzynarodowej.  

W 1991 r. Rada RSFSR przyjęła Deklarację o językach narodów Rosji i Ustawę „O językach 
narodów RFSRR”, która w rzeczywistości stała się pierwszą Ustawą Federacji Rosyjskiej w językach 
narodów Federacji Rosyjskiej, język rosyjski po raz pierwszy od wielu stuleci otrzymał status języka 
urzędowego.Ustawa określiła zasady polityki językowej: 

Ø równość wszystkich języków, niezależnie od liczby użytkowników języka; 
Ø status języka rosyjskiego; 
Ø prawo republik do określenia języka urzędowego.  

W związku z tym, prawo zezwolało usunąć ówczesne napięcie urzędowe, które mogło się 
objawiać w różne sposoby. Ustawa federalna Federacji Rosyjskiej „O języku urzędowym Federacji 
Rosyjskiej”, przyjęta w 2005 roku10, określa przede wszystkim status języka rosyjskiego jako języka 
urzędowego i przewiduje jego stosowanie w dziedzinach określonych przez tę ustawę i inne akty 
normatywne. W praktyce oznacza to powszechne używanie języka rosyjskiego. 

Jednak pierwsze ustawy językowe w republikach  postanowili zmienić. Większość zmian jest 
skierowana do zatwierdzenia w republikach Federacji Rosyjskiej status urzędowego języka 
rosyjskiego. Więc, formalnie w Federacji Rosyjskiej jest federalizm i wielojęzyczność, a w 
rzeczywistości przeprowadzana jest całkowita rusyfikacja. 

Od 1996 roku Rządem Federacji Rosyjskiej zatwierdzono Federalny program celowy „Język 
rosyjski”, w którym, w szczególności, stwierdzono, że w państwie „pojawiły się poważne trudności 

                                                   
9 «Konsty`tucy`ya Rossy`jskoj Federacy`y`» (pry`nyata vsenarodnыm golosovany`em 12.12.1993) (s uchetom popravok, 
vnesennыx Zakonamy` RF o popravkax k Konsty`tucy`y` RF ot 30.12.2008 N 6-FKZ, ot 30.12.2008 N 7-FKZ, ot 
05.02.2014 N 2-FKZ, ot 21.07.2014 N 11-FKZ). [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 
http://docs.cntd.ru/document/konstitucija-rossijjskojj-federacii. [Accessed 12 March 2019]. 
10  Federal`nыj zakon ot 1 y`yunya 2005 g. N 53-FZ «O gosudarstvennom yazыke Rossy`jskoj Federacy`y`». 
[Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://ivo.garant.ru. [Accessed 12 March 2019]. 
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w nauczaniu języka rosyjskiego w szkołach i na uniwersytetach, nie ma ustalonego systemu 
propagandy języka rosyjskiego w gamnazjum i liceum”11.  

Program został zrealizowany według następujących sekcji: 
Ø język rosyjski jako język Federacji Rosyjskiej. Polityka państwa w dziedzinie języka 

rosyjskiego. Funkcjonowanie i rozwój języka rosyjskiego jako języka urzędowego Federacji 
Rosyjskiej; 

Ø język rosyjski jako język państwowy rosyjskiej ludności, podstawa jego kultury artystycznej 
i duchowej; 

Ø język rosyjski jako język światowy. Język rosyjski w systemie edukacji obcokrajowców. 
Język rosyjski w systemie edukacji wyższej. 

W związku z tym głównym zadaniem jest ochrona języka rosyjskiego jako języka urzędowego, 
zarówno narodowego, jak i światowego. 

Ale zadanie programu w żadnym wypadku tym się nie ograniczyło. Co pięć lat w Federacji 
Rosyjskiej zatwierdza się nowy program. Powoli odbywa się wzmacnienie pozycji oraz rozszerzenie 
areału istnienia języka rosyjskiego poza jego granicami. Celem strategicznym programu jest 
rozszerzenie zakresu funkcjonowania języka rosyjskiego. Wykonywuje się znaczące zwiększenie 
finansowania. Ku przykładu, w latach 2011–2015 budżet finansowania działań programu wynosił 
2526,66 mln. rubli, a w latach 2016-2020 już zaplanowano wydać  6147,5232 mln. rubli. A więc 
ilość pieniędzy wzrosła o prawie 2,5 razy w porównaniu z tym samym poprzednim programem12. 

Na początku stycznia 2018 r. UNESCO opublikowało zaktualizowany Atlas języków świata, 
które są w niebezpieczeństwie. W Rosji w strefie ryzyka pozostało 136 języków. Struktura ONZ, 
która zajmuje się pytaniem edukacji, nauki i kultury, uznała za zaginione 20 języków. Powiedzmy, 
jugijski, który należy do języków północnojenisejskich, wymarł pod koniec XX wieku, areał – 
środkowa Syberia wzdłuż Jeniseju; ubyski, język ubychów, z rodziny języków Abchazyjsko-
Adygeńskich, regionu – wybrzeża Morza Czarnego na Kaukazie, ostatnim użytkownikiem był Tevfik 
Esench, był aktywny jako badacz i zmarł w 1992 roku. 22 języki są w stanie krytycznym (na przykład 
– aleutski, który jest używany na Wyspach Komandorskich,  tersko-saamski, który, wegług badań z 
2010 roku, mówili nim nie więcej niżeli 10 osób na północy Półwyspy Kolskiego). 29 języków 
Federacji Rosyjskiej – w poważnym niebezpieczeństwie (niwchijski, czukocki, karelski itp.). Pod 
groźbą wyginięcia – 49 języków (kałmucki, udmurcki, jidysz itp.). Zmartwienie powoduje stan 20 
języków (białoruski, jakucki, tuwiński itp). Na liście był itelmeński (nie więcej niż 100 
użytkowników), wotycki (nie więcej niż 15), języki orokański (nie więcej niż 60) oraz ulczski (około 
700 użytkowników) itp. Podczas oceny żywotności języka brane pod uwagę także stosunek do niego 
państwa oraz samego społeczeństwa. Państwo może wspierać lub ignorować język, zachęcać lub nie 
zachęcać do jego studiowania, pobudzać asymilację, wymuszać do niej, zakazać na korzystanie 
języka nie dominującego13.  

W lipcu 2019 r. odbędzie się międzynarodowa konferencja „Zachowanie języków narodów 
świata i rozwój różnorodności językowej w cyberprzestrzeni: kontekst, polityka, praktyka” w 
Federacji Rosyjskiej, a mianowicie Jakucku. W konferencji wezmą udział naukowcy, politycy, 
dyplomaci, dziennikarze i nauczyciele z 70 krajów świata. Wcześniej międzynarodowe forum pod 
auspicjami UNESCO w sprawie ochrony języków odbyło się już w Jakucku w 2008, 2011 i 2014 
latach, a w Chanty-Mansyjsku w latach 2015 i 2017. Przedstawiciele rządu stwierdzili, że jest to 

                                                   
11  Postanovleny`e Pravy`tel`stva RF ot ot 23.07.1996 # 881 «Ob utverzhdeny`y` federal`noj celevoj programmы 
«Russky`j yazыk». [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/102042676. [Accessed 12 
March 2019]. 
12 Postanovleny`e Pravy`tel`stva RF ot 20 y`yunya 2011 g. # 492 «O federal`noj celevoj programme «Russky`j yazыk» 
na 2011–2015 godы» (s y`zmeneny`yamy` y` dopolneny`yamy`) [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 
http://base.garant.ru/55171580/.[Accessed 12 March 2019]. 
13  UNESCO Atlas of the World&#39;s Languages in Danger. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 
http://www.unesco.org/languages-atlas. [Accessed 12 March 2019]. 
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kolejne zwycięstwo kraju w zachowaniu języków i kultur narodowych. Naszym zdaniem taka 
polityka językowa wynika przede wszystkim ze specyfiki kraju i jego imperialnej polityki. 

Otóż, w Federacji Rosyjskiej, tylko formalnie – rozwijają języki republik, zajmują się językami 
grup mniejszościowych, gwarantują ich rozwój i ochronę praw użytkowników języka, ale w 
rzeczywistości tylko język rosyjski jest zatwierdzony.  

Ponadto, Rosja stara się wpływać na sytuację językową innych państw. Kreml twierdził o 
naruszeniu praw rosyjskojęzycznych w niepodległych państwach, które właśnie utworzyły się z 
byłych republik radzieckich, i zaczęły formułować swoją politykę językową. W ten sposób Rosja  
określiła terytoria, które uważa sferą swoich zainteresowań oraz wpływu. Więc taka polityka 
językowa rozpoczęła się długo przed wojną rosyjsko-ukraińską. Głównym powodem aneksji Krymu 
i poparcia separatystów w Donbasie była ochrona ludności rosyjskojęzycznej przed mitycznymi 
„ukraińskimi faszystami”.  

Taką samą politykę prowadzi Rosja na okupowanym Krymie і jest odpowiedzialna za 
dyskryminację Ukraińców i Tatarów krymskich w dostępie do edukacji w ich ojczystym języku. Na 
Krymie, po aneksji, liczba uczniów uczących się w języku ukraińskim zmniejszyła się 36-krotnie. 
Ponadto, według rodziców i nauczycieli, przy wyborze języka nauczania rodzice poddawani są 
moralnej lub administracyjnej presji ze strony kierownictwa szkół lub pracodawców, są oni 
zobowiązani do nieokreślania języka ukraińskiego jako języka nauczania. Obecna sytuacja jest 
dowodem rażących naruszeń prawa międzynarodowego przez Rosję które zobowiązują państwa do 
powstrzymania się od wszelkiej dyskryminacji, w tym ze względów etnicznych lub językowych. 

Promują język rosyjski i na przestrzeni postsowieckiej. Ustawą o językach Republiki Białoruś 
od 26 stycznia 1990 roku14 regulują się kwestię związane z rozwojem i wykorzystaniem języków – 
białoruskiego, rosyjskiego i innych, którymi posługiwuje się społeczeństwo republiki w 
państwowym, społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym życiu, ochrona konstytucyjnych praw 
obywateli w tej dziedzinie, zakorzenienie poszanowania do godności narodowej człowieka, jego 
kultury i języka, dalszego umacniania przyjaźni i współpracy między narodami (art. 1). Jednak Prawo 
nie reguluje wykorzystanie języków w sytuacjach nieformalnych, w stosunkach między członkami 
związków zawodowych. Artykuł 6 Ustawy jest poświęcony ochronie języków: „Wszelkie przywileje 
lub ograniczenia praw osoby w związku z językiem są zakazane. Publiczne obrażanie, lekceważenie 
języków urzędowych oraz innych języków narodowych, zapobieganie lub ograniczanie ich 
używania, głoszenie wrogości na tle językowym prowadzi do odpowiedzialności zgodnie z 
obowiązującym prawem...”. W Republice Białorusi język rosyjski jest na równi z językiem 
państwowym, białoruski – ma status urzędowego. Wraz z wprowadzeniem dwujęzyczności, czyli 
zrównaniem praw języka rosyjskiego i białoruskiego, nastąpiło faktyczne wypychanie białoruskiego.  

Rząd ukraiński dąży do zmniejszenia rosyjskiego wpływu, przede wszystkim poprzez przyjęcie 
nowej ustawy językowej. 

Niewątpliwie, przykładem regulacji sytuacji językowej na Ukrainie może być 
doświadczenie Polski, która w każdej chwili starannie chroniła swój język i kulturę i właśnie to 
stało gwarancją jej pomyślnego rozwoju jako państwa. Potrzebno przejąc takie pozytywne 
doświadczenie, bo język – to gwarancja bezpieczeństwa narodowego, integralności terytorialnej, 
świadomości narodowej i pamięci historycznej.  

Historia istnienia języka polskiego jest tak samo dramatyczna jak historia języka 
ukraińskiego. Przez długi okres (ponad dwieście lat) Polska broniła się przed agresją militarną i 
indoktrynacją kulturową ze wschodu (Rosja, ZSRR) i Zachodu (Prusy, Austria, Trzecia Rzesza). 
Najważniejszym czynnikiem tożsamości narodowej w tym okresie, przy braku własnego terytorium 
i suwerennych instytucji państwowych, był język. Prawdziwa niepodległość rozpoczęła się po 

                                                   
14 Zakon Respubly`ky` Belarus` ot 26 yanvarya 1990 goda #3094-XI «O yazыkax v respubly`ke Belarus`» (V redakcy`y` 
Zakonov Respubly`ky` Belarus` ot 13.07.1998 g. #187-Z, 22.12.2005 g. #76-Z, 10.05.2007 g. #225-Z). [Elektronny`j 
resurs]. – Rezhy`m dostupu: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=1869. [Accessed 12 March 2019]. 
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przejściu od totalitaryzmu do demokracji, przejścia z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do 
prawdziwie niepodległej Polski.  

Współczesna Polska zapewnia niezwykle ważne znaczenie ochrony języka ojczystego. W 
Art. 27. Konstytucji RP wskazano, że w Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język 
polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych 
umów międzynarodowych15. To właśnie ta Konstytucja, która po raz pierwszy zapewniła językowi 
polskiemu konstytucyjną ochronę prawną.  

Głównym aktem prawnym regulującym ochronę prawną języka polskiego na dzień 
dzisiejszy jest Ustawa o języku, przyjęta 7 października 1999 r., po wygaśnięciu ustawy dnia 30 
listopada 1945 r. o języku urzędowym i języku sprawowania władzy przez administrację publiczną 
i samorządu terytorialnego. W preabule ustawy określono, że „…język polski jest podstawowym 
elementem narodowego samostanowienia i bogactwa kultury narodowej”, „biorąc pod uwagę 
doświadczenie historyczne, kiedy walka wrogów i okupantów z językiem polskim była narzędziem 
niszczenia ludu”, „uznając potrzebę ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji”. W 
artykule 3 Ustawy jest wskazano, w szczególności, że ochrona języka polskiego polega na: 
„właściwym używaniu języka oraz poprawieniu językowych umiejętności użytkowników oraz 
stworzenie warunków do właściwego rozwoju języka jako instrumentu; przeciwdziałanie 
wulgaryzacji; upowszechnianie wiedzy o nim i jego znaczenie dla kultury; szacunek do 
regionalnych języków i dialektów, a także przeciwdziałanie ich zniknięciu; promowanie języka 
polskiego w świecie; wsparcie w nauczaniu języka polskiego w kraju i za granicą”16. Oznacza to, 
że ustawa przewiduje wszechstronny rozwój, ochronę, rozpowszechnianie, szacunek i wsparcie 
języka polskiego. 

Jak pokazuje doświadczenie, wszystkie postanowienia wymiewnione w artykule, naprawdę 
wykonywane. Umowy międzynarodowe podpisane przez Polskę są tłumaczone na język urzędowy. 
W Polsce istnieje wiele darmowych kursów, centrum językowe do nauki języka polskiego dla 
obcokrajowców, istnieją programy państwowe do rozpowszechniania języka polskiego. Język 
polski ma ochronę prawną w życiu publicznym. Oznacza to, że język polski jest używany w 
relacjach z konsumentami, w stosunkach pracy. We wszystkich placówkach edukacyjnych język 
polski jest językiem nauczania, egzaminów i prac dyplomowych. Upowszechnianie języka 
polskiego oraz jego ochrona jest obowiązkiem ustawodawczym telewizji i radia. W władzach i 
instytucjach publicznych, w transporcie publicznym napisy są tylko w języku polskim. Ponadto stan 
ochrony języka polskiego jest kontrolowany przez Radę Języka Polskiego – instytucja, co znajduje 
odzwierciedlenie w odpowiednich raportach. 

We współczesnej Polsce występują pewne problemy językowe, głównie związane z 
dialektami. Jednak Polacy strzegą i chronią swój język, a każdy Polak, niezależnie od regionu, w 
którym mieszka, zna swój język ojczysty i mówi po polsku. 

Na politykę językową wpływa ogólny proces globalizacji. Wraz z wstępem w 2004 roku do 
UE, język angielski, jako język komunikacji międzykulturowej obszaru europejskiego, zaczął 
aktywnie wpływać na procesy językowe w Polsce. Według polskiego językoznawcy Artura 
Brackiego: „Do języków narodowych różnymi kanałami (media, specj. języki, slang itp.) oraz na 
różnych poziomach jakościowym i ilościowym (kalki, bezpośrednie zapożyczenia, znacząca fleksja 
lub komponenty porównań werbalnych na poziomie neologizmów itp.) wdrapywują się te  
internacjonalizmy (głównie pochodzenia angielskiego), które mogą wstrząsnąć wewnętrzną 
strukturą danego języka aż do ingerencji w normę gramatyczną, ortograficzną lub uzus 

                                                   
15  Tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483. Tekst Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszono w Dz.U. 1997, NR 78 poz. 483. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm. [Accessed 12 March 2019]. 
16  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. [Elektronny`j resurs]. – Rezhy`m dostupu: 
http://prawo.sejm.gov.pl. Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999. [Accessed 12 March 2019]. 



10 
 

językowy.” 17 . Rząd państwa podejmuje oficjalne środki w celu zapewnienia praw języka 
państwowego w pierwszej kolejności. 

Szczególnej uwagi poświęconej ochronie języka polskiego zasługują następujące kroki 
rządu:  

1. Rozporządzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 22 grudnia 2005 roku, że 
2006 r. będzie Rokiem Języka Polskiego, który podkreśla znaczenie jego ochrony. 

2. Zmiany w ustawie o cudzoziemcach (weszły w życie 12 lutego 2018 roku). Każdy, 
kto planuje przeprowadzić się do Polski na pobyt stały, musi uzyskać odpowiednie 
zezwolenie i znać język polski co najmniej na poziomie B1. 

W związku z tym można argumentować, że Polska z powodzeniem zapewnia sprawne 
funkcjonowanie języka urzędowego we wszystkich sferach życia publicznego. Państwo, 
zapewniając wsparcie i rozwój języka polskiego, ustanawia i umacnia swoje pozycje zarówno jak i 
w państwie, tak i za granicą. 

Właśnie „problem językowy” spowodował konflikt między Ukrainą a Węgrami.  
Historia funkcjonowania języka węgierskiego nigdy nie była jednoznaczną. Język węgierski 

stał się oficjalny w 1867 roku, po rozdzieleniu monarchii na części austriackie i węgierskie. Dlatego 
okres od 1867 do 1918 roku uważany jest za „złoty wiek” języka węgierskiego: liczba 
użytkowników wzrosła również wśród nie-Węgrów, wiele miast Transylwanii stało się niemal 
całkowicie węgierskojęzycznymi. Po pierwszej wojnie światowej Węgry straciły znaczną część 
ziem, na których język węgierski ostatecznie stracił dominację. Współczesny węgierski jest 
językiem urzędowym Węgier i Unii Europejskiej. Ponadto węgierski jest jednym z języków 
urzędowych Wojwodiny i trzech społeczności Słowenii. Język węgierski jest językiem 
mniejszościowym w Austrii, Chorwacji, Rumunii, Słowacji i na Ukrainie (na Zakarpaciu). W 
Rumunii jest językiem urzędowym na poziomie lokalnym we wszystkich gminach, w których 
Węgrzy stanowią ponad 20% ludności. 

Węgry sprzeciwiają się, blokując decyzje Unii Europejskiej, które mają na celu zbliżenie 
UE z Ukrainą, obawiając się, że nowa ukraińska Ustawa №5679-д „O zapewnieniu funkcjonowania 
języka ukraińskiego jako urzędowego” narusza prawa mniejszości narodowych, zawężając użycie 
języka węgierskiego. Jednocześnie Ukraina nie może poddać się swoim zasadom ze względu na to, 
że chodzi o przetrwanie państwa ukraińskiego. Polityka językowa, a mianowicie stosunki między 
narodem tytularnym a mniejszościami narodowymi, jest najważniejszym czynnikiem utrzymania 
żywotności państwa. Naszym zdaniem problem ten jest bardziej polityczny aniżeli językowy. 
Węgrzy, którzy są mniejszością na Ukrainie, wraz z Ukraińcami, bronią naszego kraju na 
Wschodzie i oddają za niego swoje życie. Oznacza to, że nawet czasami mając paszport Węgier, 
kojarzą się ze swoim państwem - z Ukrainą. 

Mamy nadzieję, że problem językowy zostanie pomyślnie rozwiązany. I szansa na 
szczęśliwe zakończenie konfliktu między Ukrainą a Węgrami już  nastąpiła. Od grudnia 2018 r. 
Rząd węgierski zaczął inwestować w podnoszenie poziomu znajomości języka ukraińskiego dla 
etnicznych Węgrów mieszkających na Zakarpaciu. Projekt ma na celu usunąć napięcie w 
stosunkach między Ukrainą a Węgrami. Wcześniej na Zakarpaciu zaczęły działać darmowe kursy 
węgierskiego dla wszystkich chętnych. 

Na Ukrainie dwujęzyczność jest zjawiskiem naturalnym. Ale posiadanie dwóch języków 
wymaga ich właściwego użycia. Niestety, nasze dwujęzyczne osoby często mówią mieszanym 
językiem, który w życiu codziennym nazywa się surżyk. Dlatego wśród obowiązków językowych 
naszych obywateli należy podkreślić potrzebę przestrzegania kultury ukraińskiej mowy. 

                                                   
17  Artur Braczki. «Suchasna movna polity`ka: pol`s`ky`j dosvid u slov'yans`komu vy`miri»: Zb.: «Ky`yivs`ki 
polonisty`chni studiyi». Tom 22. s. 436-439. 
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Ale jak być z innymi językami, którymi są komunikują na Ukrainie? Z rosyjskim,  
upowszechnionym na Wschodzie, z węgierskim, upowszechnionym na Zakarpaciu, czy polskim - 
na Zachodzie? Nie chodzi tu o ilość ludzi,  którzy mówią określonym językiem, każda osoba, 
zgodnie z prawem, ma prawo do swobodnego wyboru języka komunikacji, twórczości. 
Niewątpliwie, biorąc pod uwagę pozytywne doświadczenia krajów sąsiadujących, demokratyczną 
perspektywą budowania przestrzeni językowej jest strategią stereometryczna. Płaszczyzna 
państwowa, ukraińskiej przestrzeni językowej, powinna być ukraińską, jak głosi nasza Konstytucja, 
i nie można tolerować żadnych działań antykonstytucyjnych, które zagrażałyby bezpieczeństwu 
narodowemu państwa, w aspekcie językowym. Postanowienia Konstytucji o urzędowy status języka 
ukraińskiego gwarantuje naturalne prawo języka na dom (ponieważ w żadnym innym kraju język 
ukraiński nie jest urzędowym), a także zobowiązuje każdego mówić po ukraińsku w granicach 
koniecznych do wykonywania obowiązków służbowych: lekarz powinien znać terminologię 
medyczną, inżynier – techniczną, polityk swobodnie głosić idee społeczne itp. Państwowość 
Ukrainy, zgodnie z Konstytucją, jest prowadzona w języku ukraińskim. I nie może być ani jednego 
kroku wstecz. Nauczmy się chronić tę przestrzeń swojego państwa. Prywatnego życia obywateli ta 
norma konstytucyjna  nie dotyczy, ona pozostaje wolna dla ich wyboru. 

Wnioski 
Interesy narodu ukraińskiego, w szczególności państwową przestrzeń językową Ukrainy 

należy pilnować. Będziemy uważni i do interesów językowych innych narodów, zaspokajając je na 
wielu innych płaszczyznach. Ukraina musi być państwem chronionym i bogatym duchowo. 
Uważamy, że jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest przemyślony i sprawiedliwy rozwój 
złożonej, wielowarstwowej przestrzeni językowej.  

Iwan Ogienko (metropolita Hilarion) uważał, że w formowaniu rodzimej przestrzeni powinni 
uczestniczyć wszyscy członkowie społeczeństwa, a mianowicie: pisarzy, szkoły, organizacje 
sportowe, teatry, inteligencja, służby publiczne, kościoły, media, rodzina, młodzież18. 

W instytucjach edukacyjnych ważnym aspektem dziłalności powinno być wzmocnienie 
ukraińskiego narodu etnicznego oraz aktywne tworzenie ukraińskiego narodu politycznego, czyli 
strategia edukacji obywatelskiej musi się zacząć realizować.  

Przypomnijmy, że pod koniec lat 80. XX wieku próbowano otrzymać zezwolenie, żeby język 
ukraiński zdawali na obowiązkowych egzaminach wstępnych uczniowie oraz abiturienci. Wtedy 
decydentam wydawało się to niemożliwe, ponieważ dzieci ze Wschodu Ukrainy słabo mówiły po 
ukraińsku. Ale ten krok przejścia do rzeczywistego statusu języka, jako urzędowego wkońcu zrobili 
dzięki udanej fachowej pracy nauczycieli. Dziś niestety postęp został przerwany. Dzięki 
„dalekowzrocznej” antyukraińskiej działalności polityków, zwłaszcza, w swoim czasie ministra 
ukrainifoba, który uważał, że nie jest konieczne studiowanie i rozwijanie języka ukraińskiego. Dzieła 
sztuki, które ujawniają prawdę o Hołodomorze, tragedii narodu ukraińskiego zostały usunięte ze 
szkolnych programów. Takie prace powinny być czytane, analizowane, aby w przyszłości nie 
dopuszczać do takich aktów niszczenia Ukraińców jako narodu, jako ludu.  

Najpotężniejszą propagandą narodowego ukraińskojęzycznego wpływu na społeczeństwo z 
pełnością to media. W warunkach dzisiejszej wojny hybrydowej muszą aktywnie się rozwijać, aby 
profesjonalnie i przekonująco przeciwstawić się rosyjskiej maszynie propagandowej. W ukraińskiej 
przestrzeni informacyjnej nie tak dawno pojawiły się filmiki społecznościowe, pokazujące, jak 
ludzie, którzy zdali egzamin wojenny, doznali urazów, będąc pod okiem snajpera, zdali sobie sprawę, 
że ważnym wskaźnikiem samoidentyfikacji Ukraińca: „swój-obcy, wróg, agresor” - jest sam język 

                                                   
18 Ivan Oghijenko. Nauka pro ridnomovni obov'jazky. Feniks. Ljviv 1995, st. 45. 
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ukraiński. Bohaterowie filmiku budzą szacunek i zaufanie, najwyraźniej tutaj zaczyna działać 
argument do prawdziwego autorytetu1920. 

Uważamy, że w dziedzinie edukacji konieczne jest podjęcie następujących kroków: 
- Zwiększyć liczbę tygodniowych godzin nauki języka ukraińskiego i literatury w szkolie oraz 

na uczelniach wyszszych. Powinno to obowiązywać zarówno w starszych specjalistycznych 
szkołach matematyczno-przyrodniczych, tak i na innych kierunkach niefilologicznych, oraz 
na wojskowych uczelniach itp. 

- We wszystkich uczelniach wyższych należy wprowadzić obowiązkowe egzaminy państwowe 
z języka ukraińskiego. 
W związku z tym musimy nadal budować demokratyczne ukraińskie państwo. Właśnie 

ukraińskie. Co jest za tym wyrazem? Terytorium, język, historia, tradycje i wiele więcej. Ale przede 
wszystkim – ludzie, naród ukraiński. I tutaj w aspekcie przestrzennym opiszemy dwa koncentryczne 
okręgi. 

1. Etniczny naród ukraiński jest tytułowym dla państwa Ukraina. 
2. Polityczny naród ukraiński to szerokie koło. Obejmuje przedstawicieli wszystkich grup 

etnicznych, wszystkich obywateli Ukrainy. Są to Ukraińcy w tym, politycznym, sensie – 
ukraińcami rosyjskiego, europejskiego, węgierskiego, bułgarskiego, greckiego i innego 
pochodzenia. Naród polityczny powstaje na bazie narodu etnicznego, tworzy się wspólnota, 
która żyje według tego samego prawa i kieruje się jedną patriotyczną wartością: „Wszyscy 
jesteśmy Ukraińcami, naszą Ojczyzną jest Ukraina”, a wszelkie rozbieżności, które powstały 
pod presją warunków geopolitycznych nie będą w stanie tego zmienić. 

Mamy problemy z pierwszym, centralnym, oraz drugim, szerszym, kołem. Część etnicznych 
Ukraińców utraciła tożsamość narodową, nie ma ani pamięci historycznej, ani godności. Niektórym 
obywatelom Ukrainy innego pochodzenia etnicznego brakuje ukraińskiego patriotyzmu, pomimo 
tego, że mieszkają na tej ziemi. 

Dlatego po raz kolejny jesteśmy przekonani, że długotrwały problem bezpieczeństwa i rozwoju 
ukraińskiej przestrzeni językowej nie tylko nie został rozwiązany, ale nadal jest przedmiotem troski. 
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