
 
Kraków, dnia 5 marca 2014 r.  
 
Wielce Szanowny Pan Bronisław Komorowski  
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  
 

dotyczy: manipulacji ustawą o „polityce językowej”, która posłużyła za podstawę 
przyjęcia łamiącej zobowiązania międzynarodowe decyzji o „wprowadzeniu sił zbrojnych 
Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy”. 

 
Pragnę zwrócić uwagę na następujące fakty i okoliczności manipulacji sprawą języka 
rosyjskiego w Ukrainie:  
 
1) Bezpośrednią przyczyną łamiącej normy i zobowiązania międzynarodowe decyzji o 
wprowadzeniu sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy przez prezydenta 
Władimira Władimirowicza Putina stała się manipulacja ustawą Werchownej Rady 
Ukrainy w 2012 roku o „polityce językowej”, przyjętej z naruszeniem procedur w 
atmosferze awantur deputowanych przez frakcje Partii Regionów i komunistów.  
Ustawa ta miała rzekomo zabezpieczyć prawa mniejszości narodowych Ukrainy, a 
przede wszystkim stworzyć warunki rozwoju języków mniejszości narodowych, w tym 
zawłaszcza rozwoju rzekomo zagrożonego języka rosyjskiego.  
 
2) O tym, że prawa rosyjskojęzycznej społeczności w Ukrainie nigdy nie były 
zagrożone, a zwłaszcza nigdy nie był zagrożony rozwój języka rosyjskiego, świadczą 
fakty, że język rosyjski zna biegle większość Ukraińców i wszyscy obywatele ukraińscy 
różnych mniejszości. Jest to efekt działania paragrafu 10 obowiązującej przez cały czas 
Konstytucji Ukrainy, w którym czytamy: „Językiem państwowym na Ukrainie jest język 
ukraiński. Państwo zapewnia wszechstronny rozwój i funkcjonowanie języka 
ukraińskiego we wszystkich sferach życia społecznego na całym terytorium Ukrainy. Na 
Ukrainie gwarantuje się swobodny rozwój, używanie i ochronę języka rosyjskiego oraz 
innych języków mniejszości narodowych Ukrainy. Państwo popiera naukę języków 
obcych umożliwiających porozumiewanie się między narodami. Możliwość stosowania 
różnych języków na Ukrainie gwarantuje konstytucja Ukrainy, a określa ustawa.”. 
 
3) Przeforsowana przez rządzącą władzę z naruszeniem procedur, awantur i bijatyk 
deputowanych ustawa o tzw. „polityce językowej w Ukrainie” nie miała rzekomo 
dotyczyć języka rosyjskiego, którym w efekcie kilkusetletniej rusyfikacji Ukrainy od 
Rady Perejasławskiej 1654 roku rozmawia dziś na Ukrainie większość obywateli 
różnych narodowości nie tylko rosyjskojęzycznego pochodzenia, ale także 
zrusyfikowani Ukraińcy.  
 
4) Przeforsowana przez Radę Najwyższą Ukrainy w 2012 roku ustawa o „polityce 
językowej”, która gwarantuje mniejszościom narodowym używanie języka danej 
mniejszości w regionach, gdzie dana mniejszość stanowi 10% ludności, nie dotyczy 
języka rosyjskiego, który w regionach wschodniej i południowej Ukrainy funkcjonuje na 
wszystkich poziomach komunikacji społecznej i gdzie urzędowy język ukraiński jest 
zupełnie zmarginalizowany. W takich milionowych miastach, jak Łuhańsk, Odessa, 
Donieck, Charków nie ma ani jednej regionalnej ukraińskojęzycznej gazety, 
przewodników turystycznych itd.  
 
5) Ustawę o „polityce językowej” po podpisaniu przez byłego prezydenta Ukrainy 
Wiktora Janukowycza wykorzystano jako podstawę w 23 regionach wschodniej i 
południowej Ukrainy, do przyznania przez lokalne władze językowi rosyjskiemu statusu 
języka urzędowego, bez obowiązku uznawania za urzędowy języka ukraińskiego. 
Zapomniano zarazem o wprowadzeniu obok urzędowego ukraińskiego, języków 
rzeczywistych mniejszości narodowych.  
 

6) Jak widać pod przykrywką ustawy o „polityce językowej”, mającej gwarantować 
rozwój języka mniejszości narodowych wprowadzono język rosyjski w tych 23 
obwodach, w których faktycznie urzędowy język ukraiński jest zupełnie 
zmarginalizowany, gdyż jest zdominowany przez język rosyjski. Nie mającą precedensu 
w skali światowej hipokryzją jest zatem twierdzenie przez najwyższe władze Rosyjskiej  
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Federacji o istnieniu rzekomego zagrożenia w funkcjonowaniu języka rosyjskiego w 
Ukrainie i konieczności wprowadzenia wojsk Rosyjskiej Federacji na teren Ukrainy, w 
celu obrony rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy.  

7) Działająca aktualnie ustawa o mniejszościach na Ukrainie gwarantuje zachowanie 
tożsamości, rozwój kultury, języka mniejszości, zaspakajania potrzeb religijnych. 
Ustawa ta jednak nie gwarantuje mniejszościach nielojalnej władzom ukraińskim, 
separatystycznej działalności politycznej, a zwłaszcza tworzenia partii politycznych 
mających na celu zmianę systemu politycznego, czy kształtu państwa ukraińskiego, do 
czego zmierza działalność Siergieja Aksionowa na Krymie. Efektem działań tego 
polityka jest opanowanie za pośrednictwem uzbrojonych oddziałów „samoobrony” na 
Krymie pomieszczeń, władzy w Autonomicznej Republice Krym. Nielojalna ukraińskim 
władzom partia „Rosyjska Jedność” Siergieja Aksionowa ma około 3% poparcia w 
etnicznie zróżnicowanym Krymie, gdzie około 65% stanowią obywatele pochodzenia 
rosyjskiego. Szczególnie konfliktowym przykładem separatystycznej działalności 
politycznej i wykorzystania kwestii językowej na Krymie jest fakt niekonstytucyjnego 
przejęcia władzy w Autonomicznej Republice Krymu przez S. Aksionowa. W zajętym 
przez uzbrojonych „niewiadomych” siedzibach Parlamentu i Rządu AR Krymu, w 
których wcześniej zdjęte zostały flagi Ukrainy, a w ich miejsce zawisły flagi Federacji 
Rosyjskiej w sposób naruszający wszelkie procedury i obowiązujące prawo Ukrainy 
doszło do przejęcia władzy przez „husáka” Siergieja Aksjonowa Parlamentu 
Autonomicznej Republiki Krymu i rządu tej republiki. Tych niekonstytucyjnych władz 
na Krymie broni wojsko w nieoznakowanych mundurach, głosząc, że broni spokoju i 
przybycia faszystów z kijowskiego Euromajdaniu, których „finansują Stany 
Zjednoczone Ameryki” – jak oświadczył na konferencji prasowej S. Aksionow.  

 

8) W sposób kompetentny i przekonujący kwestie językowe wyjaśnił podczas 
posiedzenia Rady ONZ ambasador Ukrainy przy ONZ Jurij Serhiejew, którego tekst 
wystąpienia należy uwzględnić. 
 
9) W załączeniu przesyłam kopie dwóch otwartych listów (wysłanych w 2012 roku i 
pozostałych bez odpowiedzi) do byłego prezydenta Ukrainy W. Janukowycza dotyczące 
skomplikowanej kwestii językowej. Istotne, że pozostający bez odpowiedzi list pierwszy 
został wysłany przed awanturą podczas forsowania ustawy o polityce językowej w 
Werchownej Radzie.  
 
Mam nadzieję, że zarówno zainteresowanym kryzysem na Ukrainie Posłom Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Posłom Komisji Mniejszości Narodowych i 
Etnicznych oraz ekspertom tej komisji przesłane materiały pomogą zrozumieć 
skomplikowane sprawy językowe na Ukrainie, które cynicznie zostały wykorzystane 
przez władze Federacji Rosyjskiej do złamania międzynarodowych zobowiązań i 
przyjęcia decyzji o wprowadzeniu wojsk Federacji Rosyjskiej na teren Ukrainy w 
obronie zagrożonego życia rosyjskojęzycznych obywateli Ukrainy.  

                                                               
                                                               prof. dr hab. Włodzimierz Mokry  
                                                               Poseł Sejmu RP w latach 1989-1991  
 

 


