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a szwajcarska różnorodność językowo-kulturowa 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia znaczenie polityki językowej w wielokulturowej i wielo-

języcznej Szwajcarii. Kulturowe i językowe różnice są jednym z najważniejszych 

elementów tworzących społeczeństwo Szwajcarii i współkształtujących poczucie więzi 

narodowej. Współistnienie odmiennych wspólnot językowo-kulturowych oznacza jednak 

nie tylko ubogacenie społeczeństwa jako całości i większą otwartość na świat, lecz 

wiąże się także ze złożonymi problemami. Polityka językowa umożliwia przynajmniej 

ich częściowe rozwiązanie, przyczynia się do zachowania kulturowej różnorodności 

oraz zgody między poszczególnymi wspólnotami.  

Słowa kluczowe: Szwajcaria, polityka językowa, społeczeństwo wielokulturowe, 

społeczeństwo wielojęzyczne 

Szwajcaria zalicza się do mniejszych państw europejskich. Jej powierzch-

nia wynosi 41 285 km². W roku 2013 terytorium Konfederacji Szwajcarskiej 

zamieszkane było przez 8 139 600 stałych mieszkańców, wśród których  
23,8 procent stanowili cudzoziemcy

1
.  

Szwajcaria to także kraj niezwykle zróżnicowany kulturowo i językowo. 
Na jego obszarze ukształtowały się cztery wspólnoty językowo-kulturowe.  

W zachodniej części Konfederacji Szwajcarskiej ludność posługuje się językiem 
francuskim, w części północnej, środkowej, wschodniej oraz w pewnym stopniu 
także południowej używany jest język niemiecki, natomiast w kantonie Ticino oraz 

w dolinach południowej Gryzonii język włoski. Językiem retoromańskim, będącym 

czwartym językiem krajowym Szwajcarii, posługuje się około 60 000 jej miesz-

kańców, przede wszystkim w kantonie Gryzonia, gdzie znajduje się tradycyjny 

                                                      
1
  Dane na dzień 31.12.2013, por. Taschenstatistik der Schweiz 2015, red. E. Burnier, Neuchâtel 2015, s. 4.  
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obszar tego języka2. Do powstania poszczególnych obszarów językowo-

kulturowych przyczyniło się górzyste ukształtowanie powierzchni, które 
ograniczało nierzadko kontakty nawet pomiędzy mieszkańcami sąsiednich dolin. 
Dziki charakter wielu dolin i obszarów górskich oraz niesprzyjające warunki 
klimatyczne powodowały, że ich zasiedlanie przebiegało często bardzo powoli. 
Dochodziło przy tym do wytworzenia się lokalnych i konserwatywnych społecz-

ności, wyraźnie różniących się kulturą i językiem, także w obrębie tej samej 
wspólnoty kulturowo-językowej. Różnice te zachowały się w formie odmiennych 
dialektów szczególnie mocno na terenie Szwajcarii niemiecko-języcznej oraz na 
obszarze języka retoromańskiego. W procesie kształtowania się obszarów 
językowo-kulturowych dużą rolę odegrał również główny grzbiet Alp. Oddziela 
on do dzisiaj Szwajcarię niemieckojęzyczną od włoskojęzycznej.  

Na uformowanie się poszczególnych obszarów językowych wywarły 
znaczący wpływ nie tylko warunki geograficzne, lecz także złożone procesy 
historyczne. Konfederacja Szwajcarska kształtowała się sukcesywnie, obejmując 
swoim obszarem stopniowo cztery różne społeczności kulturowo-językowe.  
Za jej zalążek uważany jest związek trzech prakantonów (Schwyz, Uri i Unter-
walden), zawarty w roku 1291. Z biegiem czasu przystępowały do niego kolejne, 
pragnące zachować niezależność kantony tak, że w roku 1513 liczył on już  
13 członków. Do roku 1798 Szwajcaria składała się z praktycznie niezależnych 
państw, które łączyły jednak bardzo silne interesy polityczne i gospodarcze oraz 

kształtujące się stopniowo poczucie przynależności do jednego narodu szwajcar-
skiego. W skład Konfederacji Szwajcarskiej wchodziły oprócz niepodległych,  
z reguły niemieckojęzycznych kantonów, także obszary im podległe (Untertanen-

gebiete), takie jak na przykład Ticino czy też Vaud, gdzie językiem ojczystym 
mieszkańców był przede wszystkim francuski i włoski. W roku 1798 utworzono 
zależną od Francji scentralizowaną Republikę Helwecką. Ten nieodpowiadający 
szwajcarskiej tradycji politycznej twór państwowy został zniesiony Aktem Media-

cyjnym Napoleona, przywracającym luźny związek kantonów, przy czym status 
nowych kantonów uzyskały także obszary podległe. W latach 1803 i 1815 przy-

stąpiły one do Konfederacji Szwajcarskiej jako nowe kantony, do tego momentu 

niepodległe i jedynie sprzymierzone z nią. Należały do nich m.in. Gryzonia  
i Wallis. Kongres wiedeński potwierdził polityczną niezależność Szwajcarii jako 
luźnego związku kantonów oraz jej wieczystą neutralność. W wyniku wojny 
Sonderbundu w roku 1847, prowadzonej między kantonami protestanckimi, pragną-

cymi liberalnych reform, oraz katolickimi, dążącymi do zachowania politycznej 

                                                      
2
  Sytuację językową na obszarze współczesnej Szwajcarii omawiają m.in.: G. Lüdi, I. Werlen, Eidgenös-

sische Volkszählung 2000. Sprachenlandschaft in der Schweiz, Neuchâtel 2005; A. Porębski, Wielo-

kulturowość Szwajcarii na rozdrożu, Kraków 2010, s. 137-180; I. Werlen, L. Rosenberger, J. Baumgartner, 

Sprachkompetenzen der erwachsenen Bevölkerung in der Schweiz, Zürich 2011; G. Kreis, Mehrere 

Sprachen, eine Gesellschaft, [w:] Die Geschichte der Schweiz, wyd. Georg Kreis, Basel 2014, s. 486-489.  
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niezależności kantonów, doszło do utworzenia w roku 1848 nowoczesnego 
państwa federalnego. Państwo to zostało zdominowane przez zwycięskich libera-

łów. Stworzyli oni i umocnili centralne organy władzy, zachowali zarazem 
większość politycznych i gospodarczych uprawnień kantonów. Stopniowo 
dopuszczano do władzy także środowiska konserwatywno-katolickie, co było  
w dużym stopniu możliwe dzięki umiejętnemu wykorzystaniu przez nie instru-

mentów demo-kracji bezpośredniej, przewidzianych już w konstytucji z roku 
1848 i poszerza-nych w latach 1874 i 1891. Obecnie Szwajcaria składa się  
z 26 kantonów. Ostatni z nich, kanton Jura, utworzony zostały w roku 1979  
z północnej części kantonu Berno3. Do dzisiaj Szwajcarię charakteryzuje nie-

zwykłe zróżnicowanie, które dotyczy zarówno sfery kulturowo-językowej, jak  
i gospodarczej oraz politycznej. Przy całej tej różnorodności Konfederację 
Szwajcarską cechuje niezwykła stabilność. Jest ona w znacznym stopniu rezulta-

tem systemu politycznego, w którym dzięki instrumentom demokracji bezpośred-

niej rzeczywistym suwerenem jest naród, mogący na bieżąco współkształtować 
proces legislacyjny, co z kolei motywuje członków rządu i parlamentu do lepszej 
pracy i podejmowania przemyślanych decyzji4

.  

Istotne znaczenie dla zachowania stabilności państwa ma także prowadzona 

tam polityka językowa. Do roku 1798, czyli do czasu rozwiązania starej 
Konfederacji Szwajcarskiej, jej językiem urzędowym był język niemiecki. Język 
francuski czy też włoski miały znaczenie jedynie lokalne, ograniczone w dużym 
stopniu do komunikacji ustnej i używane były na terenach podległych poszczegól-
nym kantonom

5
. Same kantony natomiast należały do obszaru języka niemiec-

kiego. Prestiż tego języka był przy tym tak duży, że stał się on nawet językiem 
patrycjatu miasta Fryburg, które przed wstąpieniem do Konfederacji Szwajcar-
skiej było całkowicie francuskojęzyczne.  

Zmiana w podejściu do poszczególnych języków używanych na obszarze 
Szwajcarii nastąpiła wraz z utworzeniem w roku 1798 Republiki Helweckiej. 
Języki francuski oraz włoski stały się równoprawnymi językami urzędowymi  
z językiem niemieckim, co spowodowało, że w czasie istnienia Republiki 

Helweckiej krajowe akty prawne publikowane były każdorazowo we wszystkich 
tych trzech językach. Równouprawnienie języków na poziomie ogólnokrajowym 
trwało jedynie do roku 1803. Wraz z rozwiązaniem Republiki Helweckiej  
i odtworzeniem Szwajcarii jako luźnego związku niezależnych kantonów język 

                                                      
3
  Historia Szwajcarii przedstawiona jest szczegółowo w: Die Geschichte der Schweiz, wyd. Georg 

Kreis, Basel 2014; zob. także: A. Porębski, op. cit., s. 15-112.  
4
  System polityczny Szwajcarii omawiają: A. Vatter, Das politische System der Schweiz, Baden-Baden 

2014; E. Myślak, System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej, Kraków 2014.  
5
  Język francuski używany był także na innych obszarach, na przykład w Genewie czy też Republice 

Wallis, gdzie pełnił rolę języka urzędowego. Wówczas jednak tereny te nie należały do Konfederacji 
Szwajcarskiej, lecz były z nią jedynie sprzymierzone. Tym samym sytuacja językowa na tych 
obszarach nie wywierała znacznego wpływu na sytuację językową w Konfederacji Szwajcarskiej.  
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niemiecki odzyskał swoją dominującą pozycję6. Zarazem jednak nastąpiło znacz-

ne dowartościowanie pozycji języka francuskiego i włoskiego, co było wynikiem 
utworzenia nowych kantonów w miejscu dotychczasowych ziem podległych 
(francuskojęzyczny kanton Vaud i włoskojęzyczny kanton Ticino) oraz przy-

łączenia do Szwajcarii na prawach kantonów dotychczas niezależnych republik 

Genewy i Wallis. W nowo utworzonych kantonach pozycja francuskiego i włos-

kiego była niekwestionowana, gdyż otrzymały one status języka urzędowego 
tych kantonów, przy czym w przypadku dwujęzycznego kantonu Wallis drugim 
językiem urzędowym obok francuskiego został niemiecki. Szczególna sytuacja 
występowała na obszarze kantonu Gryzonia, gdzie używane były trzy języki 
urzędowe. Poza językiem niemieckim posługiwano się tam także retoromańskim 
oraz włoskim. Język retoromański stanowił język ojczysty większości mieszkań-

ców kantonu. Elita polityczna dążyła jednak do zastąpienia go językiem niemiec-

kim, traktując język retoromański jako jeden z przejawów zaściankowości  
i przeszkodę na drodze awansu cywilizacyjnego. Dopiero w drugiej połowie  
XIX stulecia ukształtowała się świadomość wartości kultury i języka retoro-

mańskiego oraz podjęte zostały zdecydowane działania, aby je zachować7
.  

W konstytucji z roku 1848 zrównano w prawach język francuski i włoski 
z językiem niemieckim, nadając im w artykule 109, określanym mianem artykułu 
językowego (Sprachenartikel), status języków narodowych. W artykule tym nie 

uwzględniono języka retoromańskiego. Traktowano go wówczas jako język  
o charakterze typowo lokalnym, posiadającym przy tym niski prestiż kulturowy. 
Podniesienie języka francuskiego i włoskiego do rangi języków narodowych 
oznaczało nie tylko uznanie wielokulturowego charakteru państwa, lecz także 
wynikające z tego zobowiązanie Federacji Szwajcarskiej do ponoszenia kosztów 
tłumaczenia krajowych dokumentów urzędowych i ustaw z języka niemieckiego 
na język francuski i włoski. Całkowita rewizja konstytucji z roku 1874 wzmocniła 

pozycję języka francuskiego i włoskiego, przewidując w artykule 109 ich użycie 
na równych prawach z językiem niemieckim, także w Sądzie Federalnym8

. 

Do znaczącej zmiany w polityce językowej Konfederacji Szwajcarskiej 
doszło w roku 1938. Wpisano wówczas do artykułu 116 konstytucji, który od 
czasu jej całkowitej rewizji w roku 1874 zastąpił artykuł 109, język retoro-

mański, nadając mu status języka narodowego. Uwzględnienie języka retoromań-

skiego w konstytucji nie było równoważne z nadaniem mu statusu języka urzędo-

wego Konfederacji. Podkreślono jednak w ten sposób, że stanowi on jeden  
z tradycyjnych, używanych od pokoleń języków Szwajcarii i odzwierciedla się  

                                                      
6
  Zob. R. Arquint, Plädoyer für eine gelebte Mehrsprachigkeit. Die Sprachen im Räderwerk der Politik 

in der mehrsprachigen Schweiz und im europäischen Ausland, Zürich 2014, s. 51-53. 
7
  Zob. R. Valär, Weder Italiener noch Deutsche! Die rätoromanische Heimatbewegung 1863-1938, 

Baden 2013, s. 80-95. 
8
  Zob. Arquint, op. cit., s. 53-62; I. Werlen, L. Rosenberger, J. Baumgartner, op. cit., s. 7-8.  
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w nim w sposób wyraźny wielokulturowy charakter państwa. Było to ponadto 

bardzo istotne w związku z dążeniami narodowosocjalistycznych Niemiec oraz 
faszystowskich Włoch do zagarnięcia części terytorium Szwajcarii. Szwajcarzy, 
popierając zdecydowanie w referendum inicjatywę uznania języka retoromań-

skiego za czwarty języka narodowy (91,6% głosów za jej przyjęciem), 
potwierdzili, że tworzą jedną polityczną całość, która definiuje się przez wolę 
bycia jednym narodem (Willensnation), i której jedność realizuje się jedno-

cześnie w różno-rodności (Einheit in der Vielfalt)
9. Działania zmierzające do 

zachowania języka i kultury retoromańskiej trwały także po wojnie, doprowadza-

jąc w roku 1996 do podniesienia go do statusu języka urzędowego Konfederacji 
Szwajcarskiej w kontaktach z Retoromanami

10
. 

Polityka językowa Szwajcarii prowadzona konsekwentnie od momentu 

powstania nowoczesnego państwa federalnego w roku 1848 służyła z jednej 
strony zachowaniu pokoju językowego (Sprachfrieden) pomiędzy różnymi 
wspólnotami językowo-kulturowymi, z drugiej zaś umożliwiła zachowanie 
różnorodności kulturowej Szwajcarii. Różnorodność ta była i jest w dalszym 
ciągu jednym z charakterystycznych elementów społeczeństwa szwajcarskiego. 
W dużym stopniu pozostawała ona w opozycji wobec zjawisk społecznych  
w innych krajach, które definiowały swój charakter narodowy raczej na drodze 

jednolitości językowej i kulturowej. Także i w dobie obecnej tradycyjna szwaj-
carska wielokulturowość różni się znaczącą od wielokulturowego charakteru 
pozostałych krajów zachodnioeuropejskich, będącego rezultatem napływu zna-

czącej liczby nierzadko obcych kulturowo imigrantów. Współczesna Szwajcaria 
stara się zachować swoją polityczną, językową i kulturową różnorodność. Kraj 
stoi przy tym przed nowymi wyzwaniami będącymi wynikiem procesów 
globalizacji, imigracji, pogłębienia integracji europejskiej oraz dominacji języka 
angielskiego jako języka światowego11. Tym większego znaczenia nabiera poli-
tyka językowa jako jeden z ważniejszych elementów umożliwiających skuteczną 
ochronę wielojęzyczności i wielokulturowości. 

Politykę językową współczesnej Szwajcarii regulują trzy ważne akty 
prawne. Najważniejszym z nich jest Konstytucja Konfederacji Szwajcarskiej  
z dnia 18 kwietnia 1999 (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenosssen-

schaft). Zagadnieniom różnorodności językowej i kulturowej poświęcone są arty-

kuły: 4 i 70. Artykuł 4 wymienia poszczególne języki krajowe (Landessprachen): 
język niemiecki, francuski, włoski oraz retoromański. Języki krajowe mają 
przede wszystkim znaczenie symboliczne i kulturotwórcze. Umieszczenie ich  

                                                      
9
  Zob. R. Valär, op. cit., s. 257-359.  

10
  Por. art. 70 ustęp 1 Konstytucji Konfederacji Szwajcarskiej z 18. kwietnia 1999 (Bundesverfassung  

der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, SR 101). 
11

  Zob. J. Ribeaud, Vier Sprachen, ein Zerfall. Wie die Schweiz ihren wichtigsten Vorteil verspielt,  

tł. z jęz. francuskiego C. Gutberlet, München 2013, s. 67-75; A. Porębski, op. cit., 149-152.  
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w jednym z pierwszych artykułów konstytucji podkreśla rolę różnorodności 
językowej w wielokulturowym społeczeństwie szwajcarskim. Pojęcie języka 

krajowego nie jest natomiast tożsame z pojęciem języka urzędowego (Amtssprache). 

Języki urzędowe Konfederacji Szwajcarskiej i kantonów omawiane są w artykule 
70, spełniającym obecnie rolę artykułu językowego. Warto zauważyć, że użyte  
w artykule 4 pojęcie języka krajowego zostało wprowadzone do konstytucji 
dopiero w roku 1996 i zastąpiło pojęcie języka narodowego (Nationalsprache), 

które używano od roku 1938 w znaczeniu symbolicznym i kulturotwórczym,  
w wyraźnej opozycji do pojęcia języka urzędowego (Amtssprache)

12
. Postawienie 

w opozycji tych dwóch rodzajów języka wynikało z wpisania do konstytucji  

w roku 1938 języka retoromańskiego, który nie otrzymał statusu języka urzędo-

wego Konfederacji Szwajcarskiej, gdyż był – w przeciwieństwie do języka 
niemieckiego, francuskiego i włoskiego – językiem używanym jedynie przez 
niewielki odsetek Szwajcarów. Tym samym uznanie języka retoromańskiego za 
kolejny język urzędowy Szwajcarii oznaczałoby tylko dodatkowe koszty admini-
stracyjne i tłumaczeniowe. Kosztów tych uniknięto, przyznając językowi retoro-

mańskiemu „jedynie” status języka narodowego. Wpisanie retoromańskiego do 
konstytucji jako języka narodowego miało zarazem niezwykle ważne znaczenia 
dla zachowania narodowej tożsamości i spójności w obliczu kulturowego i poli-
tycznego zagrożenia ze strony narodowosocjalistycznych Niemiec i faszystowskich 

Włoch. Szwajcarzy zaznaczyli w ten sposób dobitnie, że jako naród definiują się 
poprzez różnorodność i że tej różnorodności są gotowi zdecydowanie bronić 
przed zakusami potencjalnych agresorów13

. W roku 1996 zmieniono status 

języka retoromańskiego, nadając mu – jak już wcześniej wspomniałem – status 

języka urzędowego w kontaktach instytucji federalnych z Retoromanami. 
Równocześnie zastąpiono pojęcie języka narodowego pojęciem języka krajowego 

z zachowaniem jego narodowo- i kulturotwórczego znaczenia. 
Zagadnienia zgodnego współżycia między poszczególnymi wspólnotami 

językowo-kulturowymi Szwajcarii omawiane są w artykule 70. konstytucji.  
W ustępie 1. ustawodawca wymienia języki urzędowe Konfederacji Szwajcar-
skiej: niemiecki, francuski oraz włoski. Stwierdza ponadto, że status języka urzę-

dowego przysługuje na poziomie federalnym także językowi retoromańskiemu, 
jednak jedynie w kontaktach z Retoromanami. Przyznanie językowi retoro-

mańskiemu statusu niepełnego języka urzędowego (Teilamtssprache) stanowi 

znaczący krok dla umocnienia jego pozycji również na poziomie federalnym. 
Świadczy o znaczeniu, jakie przypisywane jest zachowaniu tego języka jako 
ważnego składnika tradycyjnej różnorodności językowo-kulturowej Szwajcarii

14
. 

                                                      
12

  Zob. I. Werlen, L. Rosenberger, J. Baumgartner, op. cit., s. 7. 
13

  Zob. R. Arquint, op. cit., s. 63-65. 
14

  Zob. M. Gross, Romanisch. Facts & Figures, Chur 2004, s. 19 i 61; G. Lechmann, Rätoromanische 

Sprachbewegung. Die Geschichte der Lia Rumantscha von 1919 bis 1996, Frauenfeld 2005, s. 203-219. 
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Znaczenie to widoczne jest szczególnie wyraźnie po uwzględnieniu proporcji 
między poszczególnymi językami krajowymi. W roku 2012 udział procentowy 
poszczególnych języków krajowych w całkowitej liczbie stałych mieszkańców 
powyżej 15. roku życia kształtował się następująco: język niemiecki – 64,9%, 

język francuski – 22,6%, język włoski – 8,3%, język retoromański – 0,5%. Dużo 
większy udział procentowy niż język retoromański miały m.in. takie języki, jak: 
język angielski – 4,6%, portugalski – 3,4% czy też albański – 2,6%

15
.  

W odróżnieniu jednak od języka retoromańskiego języki te nie są tradycyjnymi 
językami Szwajcarii, lecz w zdecydowanej większości językami zarobkowych 
imigrantów bądź też politycznych azylantów. Tym samym nie stanowią przejawu 
szwajcarskiej tradycyjnej kultury i nie wymagają tak szczególnej ochrony 
prawnej jak języki krajowe16

. 

Znaczenie tradycyjnych obszarów językowo-kulturowych uwypukla ustęp 
2. artykułu 70. Z jednej strony pozostawia on kantonom swobodę w określaniu 
swoich języków urzędowych, z drugiej zaś zwraca uwagę na potrzebę uwzględ-

nienia tradycyjnej struktury językowej na danym obszarze, jak również ochrony 
mieszkających tam tradycyjnych mniejszości językowych. Pod pojęciem mniej-
szości rozumiani są przede wszystkim użytkownicy języka retoromańskiego  
(w mniejszym stopniu włoskiego), znajdującego się stale pod presją języka 
niemieckiego, przenikającego z różnych powodów do społeczności retoro-

mańskiej. Ochronie podlega przy tym przede wszystkim sam tradycyjny obszar 
języka retoromańskiego. W ustępie 2. znajduje swój wyraz zasada terytorialności 

(Territorialitätsprinzip), dążąca do zachowania dotychczasowej struktury 
językowo-kulturowej jako struktury złożonej z ukształtowanego historycznie 
układu poszczególnych obszarów językowych. Zasada ta nie uwzględnia jednak 
procesów migracyjnych, które doprowadziły do tego, że znaczny odsetek Szwaj-
carów retoromańskich jak również włoskojęzycznych żyje poza tradycyjnym 
obszarem języka retoromańskiego czy też włoskiego, głównie w Szwajcarii 
niemieckojęzycznej. Wówczas ich język i kultura chronione są w stopniu daleko 
niewystarczającym, a ich zachowanie okazuje się nieraz bardzo trudne, szcze-

gólnie w przypadku języka i kultury retoromańskiej, niemających poza kantonem 
Gryzonia oparcia w większym obszarze kulturowo-językowym, inaczej niż ma  
to miejsce w przypadku pozostałych języków krajowych Szwajcarii17

.  

Ustęp 3. artykułu 70. nakłada na federację i kantony obowiązek wspie-

rania porozumienia oraz wymiany między wspólnotami językowo-kulturowymi 

                                                      
15

  Por. Taschenstatistik, op. cit., s. 8.  
16

  Warto zauważyć, że od roku 2010 w ankietach badających znajomość języków można podać nie 
jeden, ale aż do trzech tak zwanych języków głównych, czyli takich, w których się myśli i które się 
najlepiej zna. Nie jest używane natomiast pojęcie języka ojczystego. Zob. Statistisches Jahrbuch der 

Schweiz – Annuaire statistique de la Suisse 2014, wyd. Bundesamt für Statistik, Zürich 2014, s. 31.  
17

  Zob. Arquint, op. cit., s. 99-106. 
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Szwajcarii. W ustępie 4. podkreślona zostaje rola, jaką ma do odegrania Konfede-

racja w zachowaniu różnorodności kulturowej kantonów wielojęzycznych. Ustęp 5 

obliguje Konfederację do wspierania działań trójjęzycznego kantonu Gryzonia18
 

oraz jedynego włoskojęzycznego kantonu Ticino podejmowanych dla ochrony  

i kultywowania języka retoromańskiego i włoskiego. Poza omówionymi artyku-

łami konstytucja zabrania dyskryminacji z powodów językowych (art. 8, ust. 2), 
gwarantuje swobodę używania własnego języka (art. 18) oraz nakazuje nie-

zwłoczne poinformowanie osoby pozbawianej wolności o powodach tego 
pozbawienia w zrozumiałym dla niej języku (art. 31, ust. 2). 

O znaczeniu, jakie przypisywane jest w Szwajcarii, zachowaniu różnorod-

ności kulturowej oraz językowej, a przede wszystkim zgody19
 między poszczegól-

nymi wspólnotami językowo-kulturowymi, świadczy przyjęcie w ostatnich 
latach dwóch ważnych aktów prawnych: Ustawy federalnej o językach krajowych 

i porozumieniu między wspólnotami językowymi z dnia 5 października 2007 
(Bundesgesetz über die Landessprachen und die Verständigung zwischen den 

Sprachgemeinschaften) i Rozporządzenia o językach krajowych oraz porozumie-

niu między wspólnotami językowymi z dnia 4 czerwca 2010 (Verordnung über die 

Landessprachen und die Verständigung zwischen den Sprachgemeinschaften). 

Pierwszy z wymienionych aktów prawnych określany jest często krócej jako 
ustawa o językach (Sprachengesetz – SpG), drugi natoniast jako rozporządzenie 
o językach (Sprachenverordnung – SpV)

20. Oba akty prawne weszły w życie  
w roku 2010, ustawa o językach – 1 stycznia, rozporządzenie o językach –  

1 lipca. Rozporządzenie o językach jest ściśle powiązane z ustawą o językach, 

rozwija i precyzuje zawarte w niej przepisy, stanowiąc tym samym podstawę do 
ich praktycznej realizacji. Oba dokumenty składają się z ośmiu rozdziałów 
(Abschnitte), różniąc się tylko nieznacznie ich tytułami. W rozporządzeniu  
o językach nie ma Postanowień ogólnych (Allgemeine Bestimmungen), które 
znajdują się w ustawie o językach. Ma ono natomiast dwa oddzielne rozdziały  
(4 i 5) poświęcone ochronie kultury i języka retoromańskiego oraz włoskiego  
w kantonach Gryzonia i Ticino, którym w ustawie językowej odpowiada rozdział 
5. Pozostałe rozdziały poświęcone są językom urzędowym Konfederacji (rozdział 
2. ustawy o językach i rozdział 1. rozporządzenia o językach), wspieraniu 

porozumienia i wymiany między wspólnotami językowymi (rozdział 3. ustawy  

o językach i 2. rozporządzenia o językach) oraz wspieraniu kantonów wielo-

języcznych (rozdział 4. ustawy o językach i 3. rozporządzenia o językach). 

                                                      
18

  Gryzonia leży we wschodniej Szwajcarii. Jest największym, a zarazem jedynym trójjęzycznym 
kantonem. Jej językami urzędowymi są: niemiecki, retoromański oraz włoski. 

19
  Zgoda ta określana jest często mianem pokoju językowego (Sprachfrieden). 

20
  Tych krótszych określeń będę używał w dalszej części artykułu. 
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W rozdziałach poświęconych językom urzędowym Konfederacji zwraca 
się uwagę na potrzebę właściwej reprezentacji poszczególnych języków wśród 
pracowników instytucji federalnych celem uniknięcia nadmiernego zdominowa-

nia tych instytucji przez język niemiecki i lepszego odzwierciedlenia procentowego 

udziału poszczególnych języków w społeczeństwie szwajcarskim. Akty prawne 

Konfederacji muszą być równocześnie publikowane w trzech największych 

językach, w przypadku natomiast aktów prawnych Konfederacji o szczególnej 
doniosłości oraz dokumentów związanych z wyborami bądź też ogólnokrajowymi 
referendami publikacja następuje także w języku retoromańskim. Pod pojęciem 
języka retoromańskiego rozumiany jest język Rumantsch Grischun, który został 
opracowany w roku 1982 przez profesora Heinricha Schmida, romanistę  
z Zurychu. Rumantsch Grischun stworzony został w oparciu przede wszystkim  
o dwa największe dialekty retoromańskie, Sursilvan i Vallader. Inicjatorom jego 

opracowania, wywodzącym się głównie z szeregów Lia Rumantscha, oraz same-

mu autorowi przyświecało pragnienie stworzenia języka ponad regionalnymi 
podziałami w celu skuteczniejszego ratowania kultury retoromańskiej21. Język 
Rumantsch Grischun jest obecnie językiem instytucji federalnych w kontaktach  
z Retoromanami. Oni natomiast mogą zwracać się do tych instytucji także  
w swoich pięciu tradycyjnych dialektach. Mimo że język retoromański nie został 
podniesiony do rangi języka roboczego Rady Federalnej i administracji fede-

ralnej, to jego pozycja uległa znacznemu wzmocnieniu. Świadczy o tym także 
wymóg, aby przynajmniej jeden procent urzędników administracji federalnej 
władał językiem retoromańskim. Zatem język ten na szczeblu federalnym ma 
dwukrotnie większy udział procentowy w ogóle zatrudnionych urzędników niż 
wynosi on w skali całego społeczeństwa szwajcarskiego. Mówiąc o przepisach 
dotyczących języków urzędowych Konfederacji, warto też nadmienić, że znaj-
duje się w nich zapis mówiący o możliwości zrezygnowania z tłumaczenia 
wielostronnej umowy międzynarodowej zawartej w języku angielskim wówczas, 
gdy nie pozwala na to czas, specyficzny charakter umowy bądź też stosowana  
w tym zakresie stosunków międzynarodowych praktyka. Tym samym Szwajcaria 

uznaje w swoim prawie dominującą pozycję języka angielskiego w zglobalizo-

wanym świecie i czyni to tak dalece, że gotowa jest do rezygnacji z użycia 
jednego ze swoich języków urzędowych w sytuacji, gdy podpisywane przez nią 
międzynarodowe dokumenty dotykają nieraz w sposób istotny jej interesów 
gospodarczych, kulturalnych czy też społecznych22

. 

                                                      
21

  Język Rumantsch Grischun nie przez wszystkich Retoroman został przyjęty pozytywnie. Część z nich 
twierdzi, że język ten nie tylko nie przyczyni się do wytworzenia poczucia jednej więzi kulturowo- 

-językowej wśród Retoroman, ale może nawet przyspieszyć proces zaniku poszczególnych 

retoromańskich dialektów. Zob. M. Gross, op. cit., s. 92-99; G. Lechmann, op. cit., s. 546-570;  

R. Aquint, op. cit., s. 81-83. 
22

  Problematyką języków urzędowych Konfederacji oraz rolą języka angielskiego zajmują się artykuły 
4-13 w ustawie o językach oraz artykuły 1-8 rozporządzenia o językach.  
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W rozdziałach poświęconych wspieraniu porozumienia i wymiany między 
wspólnotami językowymi oraz wspieraniu kantonów wielojęzycznych23

 znaczącą 
wagę przywiązuje się do wymiany szkolnej między różnojęzycznymi regionami 
kraju, współpracy między reprezentantami świata kultury z różnych społeczności 
językowo-kulturowych, wspierania projektów badawczych w zakresie wielo-

języczności oraz uwrażliwiania na problematykę wielojęzyczności. Podkreśla się 
potrzebę zachowania tradycyjnych obszarów językowych i kulturowych oraz 
podejmowania zmierzających ku temu działań. Na działania te przeznacza się 
odpowiednie środki finansowe zarówno federalne, jak i kantonalne. Na dodatkowe 

wsparcie mogą liczyć ponadto kantony wielojęzyczne. Ciekawy zapis dotyczy 
dzieci obcojęzycznych imigrantów. Przewiduje się dla nich obok nauki lokalnego 
języka krajowego Szwajcarii wspieranie ich ojczystej kultury i języka z założe-

niem, że jako osoby mocno osadzone we własnej kulturze będą lepiej integrować 
się ze społeczeństwem szwajcarskim. Ustawa o językach, a co za tym idzie także 
rozporządzenie o językach, nie nakłada na kantony obowiązku nauczania języka 
krajowego jako pierwszego języka obcego w szkole. Ustawodawca mówi jedynie 
o konieczności nauki języka krajowego jako obcego w czasie obligatoryjnego 
uczęszczania do szkoły, a więc na szczeblu podstawowym i średnim. Ponadto 
wymienia drugi język obcy, niebędący językiem krajowym, jednak nie precyzuje 
go

24. Powstrzymanie się autorów ustawy o językach i rozporządzenia o językach 

od narzucania poszczególnym kantonom kolejności wprowadzania języków 
obcych wynika z powszechnie stosowanej w Szwajcarii zasady subsydiarności,  
w myśl której decyzje na szczeblu federalnym podejmowane są dopiero wówczas, 

gdy odpowiednie działania szczebla niższego (kantony, gminy) nie umożliwiałyby 
skutecznego rozwiązania problemu bądź też nie służyłyby we właściwym stopniu 
interesom kraju jako całości. Dlatego też federacja uznaje, że kantony będą dużo 
skuteczniej niż ona organizować proces nauczania i pozostawia im w tym zakresie 

bardzo dużą swobodę. Swoboda ta wyraża się także w różnych programach 
nauczania, w organizacji roku szkolnego oraz w terminach szkolnych ferii i waka-

cji. Nie dziwi więc, że odmienności między kantonami pojawiają się również  
w nauczaniu języków obcych. Zdecydowana większość kantonów niemiecko-

języcznych wprowadza w szkołach jako pierwszy język obcy – angielski,  

a dopiero w dalszej kolejności francuski. Zjawisko to jest stosunkowo nowe. 
Zapoczątkowane zostało w roku 1999 przez kanton Zurych, który zrezygnował  

                                                      
23

  Do kantonów tych zaliczane są dwujęzyczne kantony Berno, Fryburg i Wallis z językiem francuskim  
i niemieckim jako językami urzędowymi oraz kanton Gryzonia, w którym językami urzędowymi są 
język niemiecki, retoromański oraz włoski. Pozostałe kantony mają tylko jeden język urzędowy, są 
zatem jednojęzyczne. 

24
  Wspieraniu porozumienia i wymiany między wspólnotami językowymi oraz wspieraniu kantonów 

wielojęzycznych poświęcone są artykuły 14-21 ustawy o językach oraz artykuły 9-17 rozporządzenia 
o językach. 
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z nauczania jako pierwszego języka obcego – francuskiego, wprowadzając w jego 

miejsce język angielski, będący lingua franca zglobalizowanego świata. Zurych 
podjął tę decyzję zupełnie samowolnie, nie konsultując się nawet ze Szwajcarską 
Konferencją Kuratorów Kantonalnych (Schweizerische Konferenz der kanto-

nalen Erziehungsdirektoren), organizacją koordynującą współpracę w zakresie 
polityki oświatowej między kantonami. Za przykładem Zurychu poszły w kolejnych 

latach pozostałe kantony niemiecko-języczne25. Wyjątek stanowią jedynie kan-

tony Bazylea Miasto (Basel-Stadt), Bazylea (Basel-Landschaft) oraz Solura 

(Solothurn), które leżą w bezpośredniej bliskości Szwajcarii frankofońskiej. 
Decyzja Zurychu została bardzo negatywnie odebrana w kantonach francusko-

języcznych, w których do chwili obecnej pierwszym językiem obcym naucza-

nym w szkołach jest język niemiecki. Kantony francuskojęzyczne obawiają się 
przede wszystkim słabszej znajomości języka i kultury Szwajcarii frankofońskiej 
wśród młodego pokolenia Szwajcarów niemieckojęzycznych, co może skutkować 
osłabieniem więzi narodowych między dwoma największymi wspólnotami języ-

kowymi kraju i pogłębieniem wzajemnego niezrozumienia, znanego potocznie 
pod nazwą rowu rösti (Röstigraben)

26. Język francuski jest nadal pierwszym 
językiem obcym na obszarach niemiecko-języcznych dwujęzycznych kantonów 
Berno, Fryburg oraz Wallis, w których językami urzędowymi są język niemiecki 
i francuski. Na obszarach francusko-języcznych tych kantonów pierwszym 
językiem obcym jest natomiast język niemiecki. Język francuski stanowi także 
pierwszy język obcy we włoskojęzycznym kantonie Ticino. Specyficzna sytuacja 

występuje na obszarze kantonu Gryzonia, gdzie pierwszym językiem obcym 
może być zarówno język niemiecki, włoski, jak i retoromański, w zależności od 
języka regionu, gdzie znajduje się szkoła. Ważną rolę przy podejmowaniu decy-

zji o nauczaniu języków odgrywa w przypadku tego kantonu także samorządna 
gmina. Drugim językiem obcym w poszczególnych kantonach jest z reguły język 
angielski, natomiast w większości kantonów niemieckojęzycznych język fran-

cuski. Wyjątkiem jest kanton Ticino, jedyny, w którym w obligatoryjnej szkole 

                                                      
25

  Zob. J. Ribeaud, op. cit., s. 86-90. 
26

  Rów ten jest symboliczną linią oddzielającą Szwajcarię niemieckojęzyczną od francuskojęzycznej. 
Jego nazwa pochodzi od potrawy Rösti, dania przyrządzanego z grubo startych ziemniaków, często ze 
stopionym serem na wierzchu, jajkiem i kiełbasą. Potrawa ta jest bardzo popularna w Szwajcarii 
niemieckojęzycznej. Drugim symbolicznym rowem jest Rów Polenty (Polentagraben), oddzielający 
Szwajcarię niemieckojęzyczną od Szwajcarii włoskojęzycznej. Jego nazwa pochodzi od potrawy 
polenta, przyrządzanej z mąki kasztanowej bądź kukurydzianej z dodatkiem sera. Danie to jest z kolei 
bardzo popularne na obszarze włoskojęzycznym Szwajcarii. Zróżnicowanie kulturowe i językowe 
Szwajcarii widoczne jest także w rezultatach referendów oraz wyborów. Szwajcaria frankofońska jest 
bardziej liberalna niż Szwajcaria niemieckojęzyczna i włoskojęzyczna. Szwajcaria włoskojęzyczna 
łączy natomiast lewicowość z umiarkowanym konserwatyzmem, który z kolei jest najwyraźniejszy  
w niemieckojęzycznej centralnej Szwajcarii i we wschodniej niemieckojęzycznej części kantonu 
Wallis. Różnice te są bardzo złożone i występują często między kantonami jednego obszaru języko-

wego, jak i w obrębie samych kantonów. Interesujące informacje na ten temat można znaleźć  
w: W. Seitz, Geschichte der politischen Gräben in der Schweiz, Zürich-Chur 2014. 
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uczy się trzech języków obcych. Język angielski jest wprowadzany tam jako trzeci 
język obcy po języku niemieckim, nauczanym jako drugi język obcy27

. Obecnie 

podejmowane są próby harmonizacji programów szkolnych w poszczególnych 
kantonach z uwzględnieniem różnic kulturowo-językowych28

. Ujednolicenie 

dotyczy także w pewnym stopniu wymagań stawianych nauczaniu języków 
obcych

29. Próby te natrafiają jednak na znaczący opór ze strony poszczególnych 
kantonów oraz rodziców30

.  

Oprócz wspierania wymiany i porozumienia między poszczególnymi 
wspólnotami językowymi, czemu ma służyć w dużym stopniu omówiona powyżej 
polityka językowa w szkołach, ustawa o językach oraz rozporządzenie o języ-

kach, przykładają szczególne znaczenie do ochrony języka retoromańskiego  
i włoskiego, o czym świadczą osobne rozdziały zajmujące się tą tematyką. Języki 
te traktowane są jako języki mniejszościowe. W przypadku języka włoskiego 
takie traktowanie wynika z tego, iż jego tradycyjny obszar znajduje się tylko  
w kantonie Ticino oraz w południowej części kantonu Gryzonia. Tradycyjny obszar 
języka retoromańskiego leży natomiast jedynie w kantonie Gryzonia. Język ten 

wymaga przy tym jeszcze większej ochrony niż kultura i język włoskojęzycznego 

Ticino czy też włoskojęzycznych regionów Gryzonii, gdyż nie dysponuje on –  

o odróżnieniu od języka włoskiego – dużym obszarem kulturowym, który stanowił-
by dla niego ochronne zaplecze. Ustawa o językach oraz rozporządzenie o języ-

kach przewidują różnego typu wsparcie dla działań w zakresie szkolnictwa  
i kultury, zmierzających do kultywowania języka włoskiego oraz retoromańskiego. 

Te akty prawne przewidują pomoc finansową przy tłumaczeniach na oba i z obu 
tych języków, jak również dofinansowanie instytucji badających i krzewiących 
kulturę włoską oraz retoromańską. W przypadku języka retoromańskiego prze-

widziane jest ponadto wspieranie tytułów prasowych wydawanych przynajmniej 
częściowo w dialektach retoromańskich czy też w języku Rumantsch Grischun

31
. 

Podsumowując, można stwierdzić, że polityka językowa Konfederacji 
Szwajcarskiej tworzy w znacznym stopniu odpowiednie ramy prawne do 

skutecznej ochrony tradycyjnej różnorodności kulturowo-językowej Szwajcarii. 
                                                      
27

  Zob. B. Wiśniewska-Paź, Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii 

wobec zdecentralizowanej koncepcji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami 

państw ościennych, Warszawa 2009, s. 274-275; Ich lerne Sprachen. Eine Informationsbroschüre zum 

Lernen von zwei Fremdsprachen ab der Primarstufe, wyd. Schweizerische Konferenz der kantonalen 

Erziehungsdirektoren, Bern 2013, s. 2-5. 
28

  Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS-Konkordat) 

vom 14. Juni 2007, wyd. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, Bern 2011. 
29

  Ich lerne Sprachen..., op. cit., s. 2-5. 
30

  W kantonach niemieckojęzycznych niezadowoleni rodzice stworzyli organizację Eltern für eine gute 

Volksschule (Rodzice dla dobrej szkoły ludowej), która ma własną stronę internetową 
(www.elternfuereinegutevolksschule.ch) i walczy o niewprowadzanie w szkołach ujednoliconego 
programu nauczania, określanego w kantonach niemieckojęzycznych jako Lehrplan21.  

31
  Problematyce ochrony i kultywowania kultury włoskiej i retoromańskiej poświęcone są: artykuł 22 

ustawy o językach oraz artykuły 18-25 rozporządzenia o językach.  



POLITYKA JĘZYKOWA KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ... 

243 

Należy zarazem pamiętać, że dla jej zachowania niezwykle ważne znaczenie ma 
przywiązanie do lokalnych wartości, języka oraz kultury wśród zwykłych miesz-

kańców Szwajcarii. Fenomen tej zorientowanej na najbliższe otoczenie mental-
ności społecznej, ukształtowanej przez złożone procesy historyczne, na które 
wpływ wywarły także uwarunkowania geograficzne, klimatyczne oraz położenie 
na pograniczu wielkich europejskich kultur, doprowadził do powstania 
niezwykłego państwa, dla którego różnorodność stała się jednym z najważniej-
szych czynników definiujących go. Zachowanie tej różnorodności oznacza zatem 
zachowanie niezwykłej szwajcarskiej państwowości oraz narodu, który definiuje 
się jako naród powstały z woli (Willensnation), pomimo a zarazem właściwie  
i dzięki dzielącym poszczególne wspólnoty kulturowo-językowe różnicom. Czy 
uda się tego dokonać w obliczu szeregu zagrożeń współczesności wynikających 
z intensywnej imigracji, unifikacji europejskiej, globalizacji, dominującej pozycji 
języka angielskiego i w końcu także zmian kulturowych i społecznych, które 
kwestionują tradycyjne wartości więzi rodzinnych, społecznych, lokalnego  
i narodowego patriotyzmu, pozostaje w chwili obecnej kwestią otwartą.  
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Language policy of the Swiss Confederation  

and the Swiss language und cultural diversity 

Abstract 

This article presents the role of the language policy in the multicultural und multi-

lingual Switzerland. The cultural und linguistic differences are one of the main 

characteristics of the Swiss Confederation so that the Swiss national identity is even 

defined as the unity in the diversity. The coexistence of the different cultural und 

linguistic communities signifies not only the social enrichment but it is also connected 

with the various and complex problems. The language policy makes it possible to solve 

at least partially these problems and contributes in this way besides the preserving of the 

cultural diversity to the social peace between the particular cultural and linguistic 

communities.  

Keywords: Switzerland, language policy, multicultural society, multilingual society 

 

 

 


