Praga, 16 listopada 2009
Do:
Prof. dr. hab. Aleksandra Cieślikowa
Przewodnicząca
Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Warszawie
Od:
Jan Maksymiuk
Dvořákova 342
25264 Velké Přílepy
Republika Czeska
tel.: +420-221123626
maksymiukj@rferl.org

PROŚBA
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Szanowni Członkowie Komisji,
zwracam się do Państwa z prośbą o niezwykle wnikliwe i wszechstronne rozpatrzenie ewentualnych wniosków od rad gminnych Podlasia o zaopiniowanie umieszczenia tradycyjnych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych w języku białoruskiej
mniejszości narodowej na tablicach z nazwami w języku polskim, tak jak o tym stanowi Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
o języku regionalnym (dalej: Ustawa).
Problem z tradycyjnym nazewnictwem miejscowości i obiektów fizjograficznych na
Podlasiu w ośmiu gminach wiejskich (Narew, Bielsk Podlaski, Czyże, Hajnówka,
Orla, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele, Czeremcha) oraz dwóch miejskich (Bielsk
Podlaski, Hajnówka), w których w sposób zwarty zamieszkuje mniejszość białoruska
w Polsce i które są uprawnione do umieszczania takich nazw na publicznych tablicach z mocy Ustawy, polega na tym, że język białoruski (literacki) oraz tradycyjny język białoruskiej mniejszości narodowej na wymienionym obszarze nie są pojęciami
tożsamymi.
Ludność na tym obszarze na co dzień posługuje się dialektem wschodniosłowiańskim, który swoim systemem morfonologicznym wyraźnie różni się zarówno od literackiej wersji języka białoruskiego, jak i języka ukraińskiego. Ponieważ jednak na określenie tego dialektu nie istnieje ogólnie przyjęta nazwa własna, spis powszechny
z 2002 roku odnotował nielogiczną i komiczną sytuację, w której ludzie identyfikujący
się jako Białorusini określili swój język domowy jako białoruski, a ludzie identyfikujący
się jako Ukraińcy dokładnie ten sam język nazwali ukraińskim.

Wspomniany dialekt wschodniosłowiański (nazwijmy go dialektem podlaskim dla
ustalenia uwagi i wygody stylistycznej) posiada swoisty system fonetyczny, który nie
sposób oddać ani pisownią białoruską, ani ukraińską, ani polską. W szczególności,
ludzie posługujący się dialektem podlaskim używają trzech samogłosek dyftongicznych (uo, ie, ye), które nie występują w literackich wersjach trzech wspomnianych języków i nie mogą być wiernie odwzorowane istniejącymi w tych alfabetach literami
(grafemami). Te trzy samogłoski dyftongiczne występują powszechnie zarówno w
słownictwie ogólnym, jak i w tradycyjnych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych na wspomnianym obszarze. Próby oddania brzmienia tradycyjnych nazw
podlaskich w standardowej pisowni białoruskiej lub ukraińskiej są z góry skazane na
niepowodzenie i prowadzą do zniekształcenia tych nazw w stopniu nie mniejszym
(a często jeszcze większym), niż czynią to obecne nazwy oficjalne w języku polskim.
Mój szczególny niepokój wywołuje spis „tradycyjnych” nazw miejscowości proponowany dla Gminy Orla, który pojawił się w tygodniku białoruskim „Niwa” w Białymstoku
z datą 11 października 2009. Według tygodnika, Rada Gminy Orla podjęła w dniu 30
września 2009 uchwałę o wprowadzeniu w gminie dodatkowych nazw miejscowości
w języku białoruskiej mniejszości narodowej. Tygodnik cytuje ów spis ustalonych „tradycyjnych” nazw miejscowości w Gminie Orla, nie podając, kto go ustalił i na jakich
zasadach. Problem zasadniczy tkwi w tym, że większość z tych propozycji wypacza
tradycyjne brzmienie nazw miejscowości w tej gminie, sama zaś pisownia niektórych
z tych nazw gwałci reguły zarówno literackiej pisowni białoruskiej, jak i jakiejkolwiek
innej. Inaczej mówiąc, jeśli ten spis rzeczywiście zostanie przedstawiony Komisji do
zatwierdzenia i uzyska jej akceptację, nastąpi nie tylko pogwałcenie ducha i litery
Ustawy, ale i bulwersujący precedens onomastyczny, otwierający drogę bezkarnemu
zafałszowywaniu tradycyjnych nazw miejscowości w pozostałych gminach, w których
ludność białoruska z mocy Ustawy ma prawo do umieszczania nazw tradycyjnych
obok nazw oficjalnych.
Sprawę wypaczonych nazw tradycyjnych w Gminie Orla omawiam w Załączniku 1,
a sprawę odrębności systemu fonetyczno-fonologicznego dialektu podlaskiego w Załączniku 2.
O sobie: Jestem Białorusinem urodzonym w Gminie Narew na Białostocczyznie. Dialekt podlaski jest moim językiem rodzimym. W latach 1989-1993 pracowałem jako
dziennikarz w tygodniku „Niwa” w Białymstoku. Obecnie jestem dziennikarzem redakcji białoruskiej Radia Wolna Europa/Radia Swoboda w Pradze. Sprawą ustalenia
autentycznych nazw miejscowości na Białostocczyźnie jestem zainteresowany nie
tylko jako uczestnik życia publicznego mniejszości białoruskiej w Polsce, ale i jako
osoba usiłująca zachować dialekt podlaski na piśmie dla przyszłych pokoleń (prowadzę stronę internetową poświęconą normalizacji wersji pisanej tego dialektu:
http://svoja.org/)
Z poważaniem,

Jan Maksymiuk

