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Cztery oficjalne jzyki,
kilkadziesit dialektöw

1 powszechnie
uywahy angielski

Iwona Aleksandra Hatgas
Korospondencja z Zurychu

Przepis na wspätczesnq wie Ba

bel? Zmiesza ze sob cztery oficjalne

j?zyki, kilkanacie czy nawet kilkadzie

siqt dialektöw, dodaä liczne jzyki przy
wiezione przez cudzoziemcöw 1 okrasiö

powszechnie uywanym angleiskim.

To wszystko na terytorium siedern razy

mniejszym od Polski. Nazwa kraju te

powinna mied cci riajrnniej kilka wersji —

w tyrn przypadku ma dziewi6l Szwaj

caria, oficjalriie Konfederacja Szwajcar

ska, to jzykowy koget-mogel. Znajcy

obce jzykl Szwajc3rzy porozumiewaj

si jednak bez problemöw, a rcSnorod

noÖ, nie tylko jQzykowa, okazuje si

atutem, takte finansowym.
Jak doniäst niedawno zuryski

dziennik „Tages Anzeiger“, mieszkajq

ca od 20 tat w Szwajcarii Tina Turner

— o znanych osobach, ktöre mieszkaj

w ich kraju, Szwajcarzy zQsto z durn

przypöminaj — nadal uczy si jQzyka

niemieckiego (sic!). Co wane w tym
koritekcie: piosenkarka podkrelita, ze

szwajcarski dialekt bytby dla niej jesz

cze zbyt trudny.
0 tym, jak ni&atwe s szwajcarskie

dialekty, moe przekona si kady, kto
przyjeda do tego alpejskiego kraju

z przekonaniem, ze zna jzyk niemiec

ki. Ju p0 pierwszej, z reguty nieudanej,

pröbie kornünikacji okazuje siQ, ze lokal

ny dialekt to bardzo daleki kuzyn oficjal

nej niemczyzny. Szwajcarskiej odmiany

niernieckiego okrelanej ogölnie mis

nem schweizardeutsch lub mundart
nie s w stanie zrozumieä nawet Niem

cy. Dodajmy, ze u±ywane powszechnie

dialekty to specyfika niemieckojQzycz

nej czci kraju.
0czywicie niemiecki, ktörym postu

guje si 65% ludnoci w 19 spor6d 26

tworzqcych konfederacj kantonöw, jest

jedriym z oficjalriych jzyk6w Szwaj

carii. Pozostate to francuski, ktöry jest

mow ojczystq dla ok. 23% obywatell,

1 wtoski — pierwszy jzyk dla 8%, gföw

• nie mieszka?icöw kantonu Ticino, bd

cego rnaskotkQ Szwajcaräw te±qc P0

wtaciwej, czyli stonecznej stronie Alp.

To wtanie niemiecki, francuski i wtoski

zostaty uznane za oficjalne jQzyki naro

dowe w konstytucji z 1848 r,, piecztu

jqcej utworzenle pa(istwa federalnego.

Ciekawostk stanowi czwarty jzyk

narodowy — retoromaiski6ktöry zyskat

miano narodowego tuz przed lt wojnq

wiatow, a status pätoficjalnego jzyka
otrzymat dopiero w 1996 r. U±ywa go

ponad 40 tys. osäb, czyli 0,5% miesz

kai‘icöw, gtöwnie z najbardziej wysuni?

tego na wschäd, najwiQkszego kantonu

Szwajcarii — GryzoniL

OFICJALNY, CZYLL. OBCY

Paradoksalnie niemiecki, ktäry jest

oficjalnym jQzykiem wikszoci kan

tonöw, wielu Szwajcaräw uznaje za...

obcy. Dla mieszkaic6w konfederacji

jest oczywiste, ze na co dzieti, räwniez

w pracy, postuguj si swoirni dialekta

mi. — Oficjatne teksty pisane s w stan

dardowej wersji niemieckiego. Jzy

kiem möwionym Szwajcaräw sq jednak

dialekty i tylko w nielicznych sytuacjach

ich uycie nie jest akceptowane — pod

krela profesor lingwistyki, specjalista

od dialekt6w z Uniwersytetu w Bernie,

lwar Werten. Jego stowa potwierdza

szwajcarska codzienrio: dialekt roz

brzmiewa na ulicach, w rozmowach

studentöw, w dialekcie zwracaj si

dc mnie sprzedawca w ksigarni czy
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recepcjonistka w przychodni. Michiko,
filoloka, nauczycielka jzyka niemiec
kiego, Szwajcarka w drugim pokoleniu,
przekonuje: — My, Szwajcarzy, postugu
jemy si? dialektem wtaciwie w kadej
sytuacji, röwnie oficjalnej, jeli tylko
wszyscy go rozumiej. Niemal zawsze
mäwi, a nawet pisz SMS-y czy meile
do przyjaciöt w dialekcie.

Moje ztudzenia, ze jednak powyej
pewnego poziomu eclukacji nie wypa
da postugiwa6 si dialektami, ostatecz
nie rozwiewa prof. Werlen. — Jestem
profesorem lingwistyki, ale nigdy nie
uytbym standardowej wersji niemiec
kiego w rozmowie z osobami, ktöre
te znajq dialekt — zapewnia. 1 dodaje:
— Dialektem postuguj si wszyscy.
Osoby wyksztatcone potrafi jednak
poprawnie möwi6 po niemiecku, jeli
wymaga tego sytuacja.

Co wicej, Szwajcarzy postuguj si
swoimi dialektami z prawdziw dum.
S one elementem ich tosamoci, cz
ci identyflkacji z regionem, z ktörego
pochodz, co tutaj jest bardzo wane.

JZYK NA MIAR KRAJU

Ich bi müed und gange jetzt go pfu
se (Jestem zmczona i id do täka) -.

tak wiadomo przysyta mi Michiko,
gdy prosz, by napisata jedno zdanie
w dialekcie. Musz? przyzna, ze jest dla
mnie taskawa, gdy zazwyczaj w dia
lektach roi si od przegtosöw, czyli,
upraszczajc, samogtosek z kropkami,
podwäjnych samogtosek i charaktery
stycznych zbitek chä CZy chü, jak w sto
wie chäs-chüechli, ktöre w zuryskim
dialekcie oznacza tartaletk z serem.

Szwajcarski niemiecki (choä to jedy
nie pojcie parasol, pod ktörym kryje
si kilkanacie dialektöw) to zmikczo
na, melodyjna wersja niemieckiego
z francuskimi naleciatociami i gar
dtowymi ch i k. Do wielu stäw Szwaj
carzy dodajq zdrabniajq korcÖwk?
-Ii, zmniejszajC wszystko stosownie
do wielkoci swojego kraju. Spraw
komplikuje fakt, ze szwajcarskie dia
Iekty majq wyjtkowo ograniczony
zasig. Szwajcarzy miejq sie, ze tutaj
kada dolina ma swäj dialekt. Dlatego
gdybym nawet nauczyta si dialektu
zuryskiego (coraz czciej pojawia si
w ofercie szköt jzykowych), trudno
bytoby mi rozmawia z mieszkaica
mi Bazylei, nie möwiqc o Szwajcarach
z kantonu Valais czy Gryzonii z ich wy
jtkowo egzotyczn i trudno zrozumia
tq mow. Nie wspominajc o tym, ze
dialekt zuryski nie cieszy si sympati

Szwajcaröw, ktärzy utosamiaj go
z arogancjq mieszka,cöw city. Wedtug
badai, najbardziej lubiany jest powol
ny dialekt bernerski (27% wskazato go
jako ulubiony, zuryski budzi sympati
zaledwie 10% badanych). Z powodu
powolnego rytmu jzyka berner‘iczy
köw Szwajcarzy artuj, e tq cech
odznaczaj si mieszkaicy stolicy. Na
potwierdzenie przywotuj popularny
tutaj zart: „Dlaczego berneiiczykom nie
naley opowiadaä dowcip6w w sobo
t?? Bo bd siQ miaö w niedziel na
mszy“.

Na pytanie o liczbQ dialektöw trud
no uzyska6 jednoznaczn odpowied.
— Niemal tyle samo, ile w Szwajcarii
jest wsi — stwierdza Elvira Glaser, pro
fesor germanistyki z Uniwersytetu
w Zurychu. — Lub co najmniej tyle, ile
niemieckojzycznych kantonöw — do
daje. W rzeczywistoci granice dialek
töw rzadko pokrywaj si z granicami
kantonöw. — Tak jest tylko w przypadku
matych kantonöw jak Appenzell In
nerrhoden czy te niemieckoj?zyczna
cz kantonu Fryburg. W wikszoci
dialektöw i ich granic oczywiste jest
jedynie to, ze nic nie jest oczywiste —

artuje prof. Werlen. Najbardziej znane
s dialekty duych miast (wielko jest
tu pojciem wzglQdnym — najwiksze
miasto, Zurych, ma 380 tys. mieszkar‘
cöw), czyli obok Berna i Zurychu röw
nie jzyk mäwiony Bazylei. Niezalenie
od dialektäw niektöre kantony maj
dwa lub trzy oficjalne jzyki. Niemiecki
i francuski obowizuj w Bernie, po
dobnie jak we Fryburgu, gdzie granice

podziatöw midzy dwoma obszarami
jzykowymi wyznacza ptynca przez
miasto rzeka noszqca dwie nazwy: Sa
ane i Sarine. Rekordzistkjest Gryzonia,
gdzie niemiecki, retoroma,ski i wtoski
maj röwne prawa.

MARCHEWKA W DIALEKCIE
CZY P0 NIEMIECKU?

Z przerastajqcym Tin Turner (1 wik
szo5 cudzoziemcöw) wyzwaniem,
jakim jest nauka dialektu, doskona
le radz sobie dzieci, ktöre jzykiem

möwionym postuguj si nie tylko
w domu. Od niedawna w przedszko
lach w kantonach Argowia i Zurych
maluchy mogq uczyä si? wytcznie
w szwajcarskim dialekcie. To efekt mi
cjatywy Szwajcarskich Demokratöw,
wprowadzonej w ycie wbrew woli
rzdu i wikszoci partii. Ich inicjaty
wa pod sztandarowym hastem RüebIi
statt karotten (rüeblioznacza marchew
P0 szwajcarsku, a karotten — w stan
dardowym niemieckim) zostata prze
gtosowana w tych dwöch kantonach.
W pozostatych mieszkaicy odrzucili j
lub zabrakto wanej liczby gtosöw do
jej poparcia.

Dialekty s take jzykiem kanto
nalnych parlamentöw. Dotychczas
wyjtkiem od tej zasady byt parlament
zuryski, gdzie podczas obrad uywano
niemieckiego. — W Bernie, choä jest to
kanton dwujzyczny, radni zawsze mö
wili w dialekcie i nie przeszkadzato to
nawet tym, ktörych jzykiem byt fran
cuski. Zurych zdaje si wprowadza t
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zasad znacznie pöniej — potwierdza
prof. Werlen. Jedynie w parlamencie
federalnym postowie postuguj si
standardowym niemieckim. Pozostate
bastiony standardowego niemieckiego
to kocioty (zwtaszcza katolickie) i uni
wersytety, cho w obu przypadkach
zdarzaj si wyjtki od reguty. — Znam
kilku profesoröw, ktärzy prowadz wy
ktady p0 „szwajcarsku“, ale zdarza si
to rzadko. J?zykiem wyktadowym jest
standardowy niemiecki 1 coraz czciej
röwnie arigielski — zaznacza prof. Elvira
Glaser.

Dla mtodych ludzi jzyk möwiony
staje si jednak powoli r6wnie nie
oficjalnym jzykiem pisanym, uy
wanym w SMS-ach i mejiach. Na
rynku wydawniczym pojawiaj si
te± ksi±ki w dialektach, cho wci
jest to nisza. W najwikszej zury
skiej ksiQgarni znajduj kilkanacie
ksiqek w mundarcie — wikszo to .‚

poezje w berneiskim dialekeie. Wy
dawanle ksiek w dialektach nie
jest popularne r6wnie ze wzgl?
däw ekonomicznych — publikacji
w dialekcie zuryskim nie przeczyta,
a wic räwnie nie kupi, mieszka
niec Berna CZy Bazylei. — Obecnie
literatura w dialektach jest bardziej
widoczna i interesujca, take dla
mtodych ludzi, ze wzgl?du na
wspötczesnq tematyk czy wyzsz
jakoö tych tekstöw — zaznacza prof.
Glaser.

JZYKI W CEME

W Szwajcarii, w odrönieniu od
Wielkiej Brytanil czy Wtoch, trudno
zrobi6 wrazenie znajomoci j?zyköw
obcych. Dua cz5 Szwajcaröw jest
dwujzyczna, a czQsto postuguje si
mniej lub bardziej ptynnie kilkoma jzy
kami. Dzieci ju w szkole podstawowej
uczq si angielskiego 1 drugiego jQzyka
narodowego, a p6niej czsto takte
kolejnych jzyk6w. Alessandra, ktöra
niedawno przeprowadzita si do Zury
chu zTicino, doskonale mäwi i pisze p0

wtosku (jzyk ojczysty), niemiecku (dru
gi jzyk ojczysty) i angielsku (pierwszy
jQzyk obcy w szkole). Nie wspomina
jqc o dobrej znajomoci francuskie
90 hiszpa,skiego — szkota, studia,
wyjazdy na stypendia Erasmusa. Nic
dziwnego, ze pracuje jako rzeczniczka
prasowa jednej z instytucji kantonu Zu
rych, gdzie przygotowuje komunikaty
prasowe i rozmawia w kilku jzykach.

Franois Grin, profesor ekonomii
z Uniwersytetu w Genewie, oszacowat,

ile jest warte wielojzyczne dziedzictwo
Szwajcarii. Wedtug badaj jego zespo
tu, oznacza wymierne korzyci o war
toci 50-55 mld frank6w szwajcarskich.
— Dotychczas znajomo6 jzykäw byta
pomijana w analizach ekonomicznych,
a przecie jzyk to iriwestycja, wyma
gajqca czasu, naktaclu energil i kosz
töw. Jzykowa rönorodnoö jest wic
zaletq Szwajcarii nie tylko w wymiarze
kulturowym, ale te ekonomicznym
— podkrela prof. Grin, ktöry obliczyt
takze korzyci wynikajce z postugi
wania si obcymi jzykami w pracy.
Najbardziej intratna okazuje si — co nie
dziwi — nauka angielskiego. Jego zna

Jzyk Schweizerische Schweiz
niemiecki Eidgenossenschaft

(Konfederacja
Szwajcarska)

Jzyk Confdration Suisse
francuski suisse

Jqzyk Confederazione Svizzera
wtoski Svizzera

Jzyk Confederaziun Svizra
retoromaiiski svizra

jomo w niemieckojzycznych kan
tonach oznacza pensj wysz o ok.
18% w poröwnaniu z zarobkami tych,
ktörzy go nie znaj. Jednak w Genewie
angielski premiowanyjest ptac wyzsz
tylko o 11%. Znajomo6 francuskiego
w Zurychu przyczynia si do wzrostu
zarobköw o 14%, podobnie jak znajo
mo6 niemieckiego w czci francusko
jzycznej (15%).

PATCHWORKOWA
TOZSAMOSC

Mimo powszechnie uywanych
dialektäw 1 zränicowania jzykowego
Szwajcarzy nie myl raczej o jednym
jzyku narodowym. Choä oczywicie
pojawiaj si dyskusje o tym pomy
le, ktäry najwyraniej zarysowat si
w latach 30. i 40. XX w. Wtedy wtasny,
odmienny od niemieckiego jzyk „ale
maiski“ miat byc5 sposobem na odci

cie si i odräznienie od nazistowskich
Niemiec. Pomy.st ostatecznie nie zostat
jednak zrealizowany.

Powodöw, dla ktörych idea utwo
rzenia jednego jzyka narodowego nie
cieszy si du popularnoci, jest kilka.
Podstawowy to takt, ze wobec wieloci
dialektöw trudno mäwiä o konkretnym
kandydacie do tej prestiowej roh. — By
toby niezmiernie trudno stworzy jed
n, standardow wersj? szwajcarskiego
niemieckiego. Np. bernerczycy nigdy
nie zgodzihiby siQ, by pisownia i fone
tyka pochodzity z zuryskiego dialektu
i vice versa — zapewnia prof. Glaser.
Ponadto obywatele federacji bardzo

ceni sobie swoje lokalne dialek
ty. Kluczowym stowem wydaje si
jednak zrc3nicowanie. — Nasza na
rodowa tosamo6 jest zbudowana
wtanie na rönorodnoci. Aby to
zrozumieä, warto spojrze na nasz
historie, zwtaszcza jej ostatnie dwa
wieki. W Szwajcarii wszyscy mamy
wiadomo, ze to wielojzyczno
i podjty wspölnie wysitek, by byö
czci pohitycznego projektu, jakim
jest federacja, sktadaj si na unika
towo6 tego kraju. 1 sukces, jaki osi
gnt on w ciagu dwöch ostatnich
stuleci — podkrela prof. Grin. Do
dajmy, ze jest to rönorodnoä nie
tylko jzykowa, ale röwnie pohitycz
na (niezaleno5 poszczegölnych
kantonöw) czy rehigijna, ba, nawet
khimatyczna z pätnocnoeuropejskim
khimatem czci kantonöw 1 röd
ziemnomorskim Ticino. Obejmuje
ona take edukacj — w Szwajcarii
jest 26 ministerstw edukacji (tyle, ile

kantonöw) i nie ma tutaj choby wspöl
nej listy lektur szkolnych. — Szwajcarska
tozsamo6 wie si z pojciem narodu
jako aktu wohi i budowana jest nie na
wspälnym jzyku 1 kulturze, ktöre sq
röne, lecz na historil. A tcz j wspäl
ne mity i wartoci, np. federalizm czy
demokracja bezporedriia — wyjania
Denise Simmen z Urzdu ds. Edukacji,
Kultury 1 Srodowiska Gryzonii. Najwa
niejsza i znana wszystkim Szwajcarom
opowie6 to legenda o narodowym
bohaterze Wilhelmie Tehlu. Od rednio
wiecznej legendy waniejsze wydaj si
jednak pragmatycznym Szwajcarom
praca, ekologia czy wartoci materialne.
Jak artuj szwajcarscy znajomi, tym,
co najbardziej tczy obywateli ich kraju,
jest szwajcarski frank. Wieloä jzyköw,
przektadajca si tak±e na finansowy
potencjat, okazuje si paradoksalnie nie
mniej wanym spoiwem.

Iwona Aleksandra Hatgas

Nazwa oficjalna kraju:
Confoederatio Helvetica

Nazwy
w poszcze- Nazwa Nazwa

gölnych oficjalna nieformalna

jqzykach
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