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Wielce Szanowny Panie Prezydencie

My studenci, doktoranci i pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Ukrainoznawstwa Wydziału
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jesteśmy bardzo
zaniepokojeni zapowiadaną przez władze Ukrainy inicjatywą wprowadzenia języka rosyjskiego jako
drugiego języka państwowego.

Zwracamy się do Pana Prezydenta z nadzieją, że zostaniemy zrozumiani, ponieważ pamiętamy, iż Pan
Prezydent na początku swej kadencji apelował do ministrów i polityków Ukrainy, by rozmawiali po
ukraińsku.

W ostatnich latach, podczas naszych częstych wyjazdów na Ukrainę, przekonujemy się, że sytuacja
języka ukraińskiego pogarsza się z każdym rokiem, zwłaszcza w instytucjach publicznych i komunikacji
społecznej. Zaobserwowaliśmy coraz większą dominację języka rosyjskiego widoczną także w zasadniczej
większości środowisk uniwersyteckich Ukrainy. Wiemy, że problem kondycji języka ukraińskiego jest
wynikiem sytuacji historycznej, a mianowicie, że po Radzie Perejasławskiej 1654 roku na przestrzeni stuleci
język ukraiński nie miał naturalnych warunków rozwoju, a nawet był dyskryminowany i zabraniany
osławionymi okólnikami Wałujewa i ukazem emskim carskiej Rosji, obowiązującym w latach 1876-1905. W
czasach tych zalecano, by w guberniach cesarstwa rosyjskiego, w tym na Ukrainie, „nauczanie w szkołach
odbywało się w języku rosyjskim, gdyż nic tak nie jednoczy podbitych narodów ze zwycięzcą jak język”. Takie
są główne historyczne źródła dwujęzyczności w Ukrainie.

Jednak Ukraina od ponad dwudziestu lat jest państwem niezależnym i sama może kształtować swoją
politykę międzynarodową, w tym także językowo-oświatową wiedząc, że w języku – jak dowiódł Ołeksandr
Potebnia – zakodowana jest mentalność każdego narodu. Zaś bez zachowania i rozwoju narodowego języka
grozi Ukrainie utrata tożsamości i kultury. W tym kontekście w żaden sposób nie można wytłumaczyć
zupełnie beztroskiego stosunku dzisiejszych władz oświatowych Ukrainy, a zwłaszcza antyukraińskiej
polityki ministra Dmytra Tabacznyka. Decyzje tego ministra, włącznie z likwidowaniem szkół
ukraińskojęzycznych zmierzają w zupełnie odwrotnym kierunku niż np. działalność komunistycznego
komisarza Mykoły Skrypnyka (1872-1930). Warto przypomnieć, że po kilku latach oficjalnej ukrainizacji
zrusyfikowanej przez władze carskie Ukrainy M. Skrypnyk podawał w następujących liczbach efekty swych
działań derusyfikacyjnych: „w 1928 roku było na Ukrainie ogólnopolitycznych gazet 45, w 1929 – 84, nakład
w 1928 roku był 2 635 246, a po roku 4 220 363… „Komunista” w 1928 roku miał 28.000 egzemplarzy, a w
1930 ma 122 000, „Wisti” z 46 000 wzrosły do 90 000 w 1929 roku, „Radiańskie seło” ze 172 000
zwiększyło się do 600 000 egzemplarzy… „Czasopisma, wydawane w języku ukraińskim stanowiły 71,2%, a
w 1928 stanowią 84%. Jeżeli porównać nakłady, to gdy chodzi o czasopisma ukraińskojęzyczne ich wzrost
wygląda następująco – z 70% w 1928 roku do 94% w 1929 roku.” (por. I. Koшелівець, Микола Скрипник
Сучасність, München 1972, s. 111-112). Niestety – jak wiadomo – działacze ukrainizacji przeszli do
historii jako przedstawiciele „Rozstrzelanego Odrodzenia”, których dzieła wydane zostały dzięki twórcy
„Kultury” paryskiej Jerzemu Giedroyciowi w antologii przygotowanej przez Jurija Lawrinenkę Розстріляне
відродження, Paryż 1958. Po trwającym od 1925 do 1930 roku okresie ukrainizacji zaczął się tragiczny
okres stalinowskich represji i rusyfikacji na Ukrainie opisany w słynnej książce niedawnego ministra Iwana
Dziuby Internacjonalizm czy rusyfikacja, Montreal 1968 (str. 264).

A zatem nie tylko wydarzenia i fakty historyczne, ale i działalność władz oświatowych i polityków
niezależnej Ukrainy doprowadziła do tego, że obecnie np. w Ługańsku, Doniecku, Odessie, na Krymie nie
można kupić ani jednej gazety w języku ukraińskim, a w lokalnej telewizji, radiu funkcjonuje wyłącznie
język rosyjski. Podobnie jest w Charkowie, Mikołajowie itd. W regionach tych nie można kupić żadnych
przewodników w języku ukraińskim. Również w stolicy – Kijowie trzeba dużego wysiłku, by kupić
ukraińską gazetę lub książkę. W restauracjach, sklepach, urzędach w większości miast Ukrainy próby
mówienia w języku ukraińskim wywołują zdziwienie.



Wybierając studia ukrainoznawcze nigdy nie sądziliśmy, że sytuacja języka ukraińskiego, po
dwudziestu latach niezależności Ukrainy, będzie się aż tak pogarszać. W związku z tym rodzą się w nas
coraz większe obawy, że nie znajdziemy pracy w swoim zawodzie ukrainoznawcy. Jest dla nas trudne do
zrozumienia i przykre, że podróżując po Ukrainie przekonujemy się, że w urzędach milionowych miast
Ukrainy w odpowiedzi na nasze próby komunikowania się na pierwszym miejscu słyszymy język rosyjski i
angielski, a w ostateczności ukraiński. Podejmowane przez nas inicjatywy rozmawiania w języku ukraińskim
nie znajdują zrozumienia, a nawet wywołują negatywne reakcje. Sytuacja jest tym bardziej zadziwiająca i
nie spotykana w świecie, że nawet najwyżsi przedstawiciele państwa ukraińskiego: ministrowie,
parlamentarzyści politycy i urzędnicy Ukrainy w większości nie rozmawiają państwowym językiem
ukraińskim zarówno u siebie w ojczyźnie, jak i podczas delegacji zagranicznych. A zatem jeżeli obecnie u
działaczy tych i władz nie budzi szacunku pierwszy państwowy język ukraiński, to zachodzi obawa, że po
wprowadzeniu drugiego języka państwowego – rosyjskiego, który praktycznie i tak dominuje, wówczas
narodowy język ukraiński zostanie zmarginalizowany. W dodatku po wprowadzaniu języka rosyjskiego jako
państwowego rosyjskojęzyczni obywatele Ukrainy nie będą zobowiązani uczyć się pierwszego państwowego
języka ukraińskiego. Sytuacja stanie się niesprawiedliwa i niewspółmierna, gdyż w następstwie wydarzeń
historycznych wszyscy ukraińskojęzyczni obywatele Ukrainy znają język rosyjski.

Dla nas, obywateli Unii Europejskiej, do której, jak wierzymy, wstąpi Ukraina, jest oczywiste, że we
wszystkich jej krajach obowiązują języki państwowe. Wierzymy, że Ukraina nie stanie się wyjątkiem i
zachowa swój dotychczasowy język państwowy i nie pójdzie w ślady Białorusi.

List nasz kierujemy do Pana Prezydenta w nadziei, że zarówno Pan Prezydent, jak i politycy, działacze
oświatowi i uczeni Ukrainy dołożą wszelkich starań, by nie był zagrożony, lecz rozwijał się piękny język
ukraiński, tworzony w trudnych warunkach przez pokolenia Ukraińców godnych geniuszu Tarasa
Szewczenki, Lesi Ukrainki, Wasyla Stusa, Liny Kostenko i innych.
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* Niniejszy list z podpisami około 200 osób znajduje się w Katedrze Ukainoznawstwa Wydziału Studiów
Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Nadmieniamy, że na ukrainoznawstwo
przyjmowanych jest na pierwszy rok studiów licencjackich 50 osób i 30 osób na studia magisterskie.

Informacje potwierdzające otrzymanie listu prosimy kierować na adres: Katedra Ukrainoznawstwa, ul.
Piłsudskiego 13 31-109 Kraków, e-mail: ukrainoznawstwo@uj.edu.pl


