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Sytuacja języków mniejszościowych
i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy.
Rekomendacje dla Polski
1.  Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie
1.1. Liczebność języków mniejszościowych
Na świecie istnieje około 6000-7000 języków1. Z większości z nich, bo aż z 96%, korzysta jedynie 4% ludzkości2. Wiele języków świata używanych jest więc przez niewielkie grupy, liczące od kilku osób do kilku tysięcy, i są to języki nieposiadające formy pisemnej. Na
tle innych kontynentów krajobraz językowy Europy jest stosunkowo monotonny. Na starym
kontynencie istnieje mniej niż 300 języków. Jedynie około 80 z nich posiada oficjalny status.
Szacuje się, że około 10% mieszkańców Europy używa (w różnym stopniu) języków mniejszościowych lub regionalnych. Aż 100 języków europejskich jest poważnie zagrożonych.

1.2. Zagrożenia
Badacze zajmujący się sytuacją języków świata i etnojęzykową żywotnością (ethnolinguistic vitality) wskazują na trzy najważniejsze czynniki decydujące o witalności języków. Jako
najważniejszy uznaje się istnienie międzypokoleniowej transmisji języka, jego przekazywanie
przez rodziców dzieciom, a więc używanie w życiu domowym przez wielopokoleniowe rodziny. Jeśli język używany jest w rozmowach rodziców z dziećmi, jest to pierwszy język kolejnego pokolenia. Dzieci powinny móc używać tego języka w różnych sytuacjach życiowych.
Drugim czynnikiem jest uznanie języka w państwie/na terytorium, na którym jest używany
i aktywna polityka wspierająca jego rozwój. Od tego zależy bowiem, czy dana wspólnota ma
szansę używać swojego języka w różnych sytuacjach i sferach życia, zarówno prywatnego, jak
i publicznego. To z kolei ma duże znaczenie dla prestiżu danego języka. Prestiż języka zależy
od jego oceny przez wspólnotę, która się nim posługuje (prestiż wewnętrzny) oraz otaczającego ją społeczeństwa należącego do kultury dominującej (prestiż zewnętrzny)3, przy czym
prestiż zewnętrzny ma istotne znaczenie dla tworzenia prestiżu wewnętrznego języka. Oznacza to, że jeśli ocena danego języka jest negatywna, może dojść do porzucenia go na rzecz
języka uznawanego jako bardziej prestiżowy, czyli języka dominującego. Jeśli polityka językowa prowadzona przez państwo nie sprzyja rozwojowi języka i jego dostępowi do różnych
1

Ten rozrzut w liczbie wynika z przyjmowania różnych kryteriów definiowania tego, czym jest język. „Ethnologue” podaje nawet liczbę 7100 języków świata (https://www.ethnologue.com/statistics).
2
David Crystal, Language Death, Cambridge University Press, Cambridge 2005, s. 3-15.
3
Georg Kremintz, Questions de terminologie et de concepts, w: Georg Kremnitz (red.) Histoire sociale des
langues de France. Presses Universitaires de Rennes, Rennes 2013, s. 107.
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domen życia społecznego, wówczas zaczyna on być przez grupę postrzegany jako nieatrakcyjny i nieużyteczny, co także prowadzić może do jego porzucenia. Język prestiżowy uznawany
jest przez wspólnotę za bardziej wartościowy, zaś brak przyznania danemu językowi prestiżu
może być przyczyną ujemnych skutków w sferze jej sytuacji kulturowej, socjalnej, a także
prawno-politycznej4. Trzecim czynnikiem istotnym z punktu widzenia zagrożenia języków
jest liczebność danej wspólnoty językowej. Jeśli osób znających język lub jego potencjalnych
użytkowników5 jest niewielu (zwykle za wspólnoty bardzo małe uznaje się liczące poniżej
100 000 osób, przy czym waga liczebności zależy od innych czynników, zwłaszcza społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych), wówczas działania służące jego ochronie
są bardziej skomplikowane.
Za najsłynniejszą skalę zagrożenia języków uznaje się tę stworzoną przez UNESCO na
potrzeby Czerwonej księgi języków zagrożonych:
yy języki niezagrożone (not endangered) – z bezpieczną transmisją międzypokoleniową
języka;
yy języki potencjalnie zagrożone (potentially endangered) – języki, którymi mówi znaczna
liczba młodych osób, jednak nie posiadają żadnego oficjalnego statusu, a ich prestiż jest
niski;
yy języki zagrożone (endangered) – jedynie niewielka liczba dzieci posługuje się tym językiem i jest ich coraz mniej;
yy języki poważnie zagrożone (seriously endangered) – liczba mówiących jest wciąż znaczna, lecz nie ma wśród nich dzieci;
yy języki prawie wymarłe (nearly extinct) – jedynie kilka-kilkadziesiąt osób posługuje się
tymi językami i są to osoby starsze;
yy języki wymarłe (extinct) – którymi nikt się nie posługuje
Według socjolingwistów jedynie kilkaset spośród języków świata ma szansę przetrwać następne stulecia.
Głównym problemem europejskich języków mniejszościowych i regionalnych jest ich słaba
transmisja międzypokoleniowa. Tylko nieliczne spośród funkcjonujących w Europie języków
mniejszościowych i regionalnych używane są w codziennym życiu przez młode pokolenie.
Przekaz rodzinny wielu z nich został silnie osłabiony w drugiej połowie XX wieku wraz ze
wzmożonymi procesami urbanizacji, industrializacji, rozwojem masowych mediów, migracjami wewnątrz państwa i poza jego granicę, a także zmianą stylu życia w wyniku zachodzących
procesów globalizacyjnych. Również prestiż tych języków był, w związku ze wskazanymi
wyżej procesami, niski. Powstała konieczność wprowadzenia nowych regulacji prawnych, służących ochronie języków mniejszościowych i regionalnych w Europie.

1.3. Ochrona języków mniejszościowych i regionalnych w wymiarze państwowym
Aż do ostatniej dekady XX wieku kwestie języków mniejszościowych i regionalnych były
regulowane przez państwa starego kontynentu jedynie indywidualnie, na poziomie odpowiednich rozporządzeń bądź na poziomie konstytucyjnym. Zasadnicze znaczenie miał koniec lat
Jadwiga Zieniukowa, Języki mniejszościowe w komunikowaniu społecznym. Studia nad funkcjonowaniem
języków łużyckich w XIX i XX wieku, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, 2006, s. 55.
5
Potencjalnymi użytkownikami języka nazwać można osoby, które w pewien sposób z mniejszością i jej językiem
są związane (pochodzą z zasymilowanych językowo rodzin, mieszkają na terenie zamieszkanym przez mniejszość,
utożsamiają się z grupą) i mogłyby nauczyć się języka i zacząć go używać. Zob: Lenore A.Grenoble, Lindsay J.
Whaley, Saving languages. An introduction to language revitalization, Cambridge University Press, Cambridge,
2006, s. 172.
4
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80. XX wieku i polityczny podział Europy. W krajach byłego bloku wschodniego sprawy języków mniejszościowych nie były regulowane jako odnoszące się oddzielnie do poszczególnych,
zamieszkujących na ich terenie mniejszości narodowych. Ewentualne regulacje odnoszące
się do ochrony języka podejmowane były w ramach umów dwustronnych. Języki regionalne,
uznawane często (jak w przypadku języka kaszubskiego) za dialekty języków państwowych,
traktowane bywały jako niepotrzebny balast, sprzyjający upośledzeniu społecznemu. Jednocześnie kraje Europy Zachodniej nie wypracowały żadnej wspólnej strategii ochrony języków.
W Niemczech uznano istnienie czterech mniejszości (serbołużyckiej, duńskiej, romskiej i fryzyjskiej), które zostały na różnych poziomach objęte ochroną, regulowaną w każdym przypadku indywidualnie (np. ochrona mniejszości serbołużyckiej została zapisana w konstytucjach
zamieszkiwanych przez nią landów - Saksonii i Brandenburgii, zaś w przypadku mniejszości
duńskiej kwestie te regulowane są przez dwustronne umowy z Danią). Inaczej kwestie dotyczące języków wyglądały na Wyspach Brytyjskich, gdzie systematycznie przyznawano im
coraz większe przywileje, by w ramach dewolucji poszczególne kraje Zjednoczonego Królestwa mogły wziąć na siebie ciężar prowadzenia polityki językowej. Inaczej wygląda sytuacja
we Francji, która nie uznaje istnienia na swoim terenie mniejszości, zaś według jej konstytucji
jedynym językiem Francji jest francuski, wobec czego jej języki regionalne nie były objęte
żadną ochroną. Dopiero XXI wiek przyniósł przepis, że języki regionalne Francji stanowią
część jej dziedzictwa. Podobnie po zmianie ustroju w byłych krajach komunistycznych każdy
z nich sam musiał stworzyć system ochrony mniejszości i języków mniejszościowych. Pomocne były tu wypracowane już wówczas istotne z punktu widzenia Europy dokumenty dotyczące
mniejszości oraz języków kontynentu.
W Polsce sytuację mniejszości narodowych i etnicznych reguluje „Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym” uchwalona w 2005 roku. Definiuje ona mniejszości na podstawie takich czynników, jak liczebność i pozycja mniejszościowa
wobec grupy dominującej oraz zamieszkiwanie na terytorium RP przez jej przedstawicieli od
co najmniej 100 lat. Mniejszości etniczne, w przeciwieństwie do narodowych, nie utożsamiają
się z innym narodem zorganizowanym we własnym państwie. Ustawa zastrzega dobrowolność przynależności do mniejszości, zabrania działań mających na celu asymilację z kulturą
dominującą oraz zmianę proporcji narodowościowych lub etnicznych na terenach zamieszkiwanych przez mniejszość. Przyznaje mniejszościom prawo do używania i pisowni swoich
imion i nazwisk zgodnie z zasadami pisowni języka mniejszości, dopuszcza używanie języka
mniejszościowego jako pomocniczego w kontaktach z organami gminy, w niektórych gminach
dopuszcza możliwość wprowadzenia dwujęzycznych nazw miejscowości i ulic. Zobowiązuje
organy władzy publicznej do podejmowania środków w celu wspierania działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości, w szczególności
przyznawania dotacji celowych i podmiotowych z budżetu państwa oraz środków z budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje mogą być przyznawane np. na działalność instytucji kulturalnych, wydawanie książek, czasopism, wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości. Ustawa określa sposób finansowania działań mniejszości. Realizuje je Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (dawniej Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji). Są to dotacje celowe, dotacje celowe przeznaczone na
inwestycje, dotacje podmiotowe w obrębie zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój
języka regionalnego. Szczegółowe informacje na temat dotacji i konkursów w poszczególnych
latach znaleźć można na stronie internetowej Ministerstwa (http://mniejszosci.narodowe.mac.
gov.pl/mne/dotacje).
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1.4. Ochrona języków mniejszościowych i regionalnych w wymiarze europejskim
Na zwrócenie w Europie uwagi na problem zamieszkujących ją mniejszości narodowych
i etnicznych, a także funkcjonujących w jej obrębie języków, złożyło się wiele czynników,
wśród których najważniejsze były wydarzenia II wojny światowej, dekolonizacja, proces
odrodzenia etnicznego w Europie Zachodniej w latach 70. XX wieku, a także coraz żywsze
domaganie się uznania praw przez zamieszkujące w Europie mniejszości. Istotne znaczenie
miała także coraz gorsza sytuacja języków Europy. Zakaz dyskryminacji ze względu na używany język znalazł się już w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (ONZ, 1948). Przełomowe znaczenie dla mniejszości zamieszkujących Europę miały jednak ostatnie dekady
XX wieku. W 1982 roku założona została przez połączone siły Komisji Europejskiej oraz
lokalnych i regionalnych organizacji i instytucji, organizacja pozarządowa, ściśle współpracująca z Parlamentem Europejskim i Radą Europy, Europejskie Biuro Języków Rzadziej
Używanych (European Bureau for Lesser-Used Languages (EBLUL). Jej najważniejszym
osiągnięciem było wzmacnianie kontaktów na poziomie europejskim między wspólnotami
posługującymi się językami mniejszościowymi lub regionalnymi, a także – i dzięki temu –
wzmacnianie dyskursu o zagrożeniu tych języków i konieczności ich ochrony. Mniejszości,
wcześniej pozostawione samym sobie, mogły teraz jednoczyć siły, czerpać przykłady i odwoływać się do wspólnej płaszczyzny, co miało niebagatelne znaczenie przy wypracowaniu
nowych standardów, a także przy tworzeniu i upowszechnianiu dyskursu o konieczności
ochrony zagrożonych języków. Domaganie się przez mniejszości respektowania przez państwa ich języków nabrało nowej dynamiki. Z powodu wstrzymania dotacji pozwalających
instytucji na funkcjonowanie i wypełnianie zobowiązań, EBLUL przestał istnieć w 2010
roku.
Niebagatelne znaczenie miało też powstanie „Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych”, zawartej w 1995 roku w Strasbourgu pod auspicjami Rady Europy. Dokument, przedstawiony państwom do ratyfikacji (Polska stała się stroną Konwencji w 2001
roku) zobowiązuje państwa do uznania, że „każda osoba należąca do mniejszości narodowej
ma prawo swobodnego używania, bez jakichkolwiek ingerencji, jego/jej języka mniejszości, zarówno prywatnie, jak i publicznie, ustnie i pisemnie”. Z punktu widzenia języków
mniejszościowych i regionalnych najważniejsze znaczenie miał inny dokument, „Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych”, zatwierdzona przez Radę Europy
w 1992 roku.
1.4.1. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
Europejska Karta Języków, podobnie jak Konwencja ramowa, nie wprowadza definicji
terminu mniejszości narodowych, ani języków mniejszościowych lub języków regionalnych.
Dzieje się tak dlatego, że sytuacja i sposób funkcjonowania grup mniejszościowych w Europie jest bardzo zróżnicowany i nie udało się wypracować jednej, zadowalającej wszystkie
strony definicji. Najczęściej jednak językami mniejszościowymi nazywane są języki używane przez grupy posiadające struktury polityczne poza granicami zamieszkiwanego kraju
(w polskim ustawodawstwie zwanych mniejszościami narodowymi) lub posiadających długą i udokumentowaną historię poświadczającą istnienie ich odrębnego narodu (w polskim
prawodawstwie do języków używanych przez tak zdefiniowane mniejszości etniczne należy
romski, łemkowski, karaimski, tatarski). Tymczasem za języki regionalne najczęściej uważa
się te, które należą do tej samej rodziny, co język państwowy, zaś posługująca się nimi grupa nie posiada rozwiniętej tożsamości narodowej, ani świadomości odrębności narodowej
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w stosunku do narodu dominującego6. Za język regionalny jest w Polsce obecnie uznany
jedynie język kaszubski.
Europejska Karta Języków weszła w życie w 1998 roku. Obecnie podpisały ją 33 państwa, ratyfikowało zaś 25. Polska podpisała Kartę w 2003, zaś ratyfikowała w 2009 roku. Zasadniczo, Europejska Karta Języków obejmować może wszystkie języki, które nie posiadają
oficjalnego statusu jako oficjalne języki w danym państwie. Z tego powodu tak silny język jak
kataloński w Hiszpanii mógł się znaleźć w Karcie, zaś irlandzki (jako język Irlandii) nie mógł
zostać uwzględniony, gdyż jest jednym z oficjalnych języków państwa. Język ten jest jednak
wpisany jako objęty ochroną przez Wielką Brytanię, gdyż na Wyspach nie posiada statusu języka państwowego. Według Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
językami regionalnymi lub mniejszościowymi nazywane są języki:
yy tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego obywateli, stanowiących
grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności tego państwa oraz
yy różniące się od oficjalnego języka tego państwa.
Ważne znaczenie ma fakt, że Europejska Karta nie obejmuje ani dialektów języka oficjalnego państwa, ani języków imigrantów. Zapis ten ma dla ratyfikujących Kartę państw duże znaczenie, gdyż dostosowanie zapisów z Karty do ochrony języków imigrantów mogłoby mieć
dla państwa bardzo trudne konsekwencje finansowe. Nie oznacza to oczywiście, że państwa
nie powinny chronić i nie chronią tych języków poprzez inne, nieuregulowane przez Kartę,
działania.
Karta składa się z trzech zasadniczych części. Część pierwsza składa się z preambuły, definiującej cele Karty i sposób jej funkcjonowania. W części drugiej Karty wymienionych jest
dziewięć głównych zasad, na których poszczególne państwa powinny opierać się wyznaczając
standardy ochrony swoich języków. Są to:
yy uznanie języków mniejszościowych i regionalnych za przejaw bogactwa kulturowego;
yy respektowanie terytorialnego zasięgu tych języków;
yy uznanie potrzeby działań wspierających i chroniących te języki;
yy ułatwianie i promowanie używania tych języków w różnych formach i sferach życia;
yy umożliwianie tworzenia sieci powiązań między użytkownikami tych języków;
yy zapewnienie możliwości edukacji tych i w tych językach na wszystkich poziomach;
yy zapewnienie możliwości uczenia się tych języków;
yy wspieranie badań naukowych nad tymi językami;
yy umożliwienie rozwoju kontaktów międzynarodowych pomiędzy mniejszościami.
Część trzecia wskazuje i wyznacza obszary i zasady, na jakich języki regionalne lub mniejszościowe powinny być wspierane. Każdy obszar zawiera szereg podpunktów – możliwości,
spośród których każde państwo wybiera dla każdego ze wskazanych języków te zobowiązania,
które będzie w stanie wypełnić. Wskazane w Karcie obszary to:
yy edukacja;
yy władze sądowe;
yy władze administracyjne i służby publiczne;
yy media;
yy działalność kulturalna i jej baza materialna;
yy życie ekonomiczne i społeczne;
yy wymiana graniczna.
Ostatnie części Karty opisują sposób jej funkcjonowania i kontroli.
6
Zob. Tomasz Wicherkiewicz, Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki
językowej. Wydawnictwo Rys, Poznań, 2014.
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Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych jest więc dokumentem pozwalającym poszczególnym państwom na wybór takich zobowiązań i strategii dla każdego
z uznanych przez dane państwo języków, by z jednej strony możliwa była (również na poziomie finansowym) jej realizacja, z drugiej strony, pozostawia dość dużą dowolność w prowadzeniu i wyborze działań służących wspieraniu i ochronie języków regionalnych i mniejszościowych. Z tego powodu między innymi badacze analizujący Kartę wskazują na jej słabe
punkty, obniżające nieco jej ważne dla sytuacji języków mniejszościowych i regionalnych Europy znaczenie.
1.4.2. Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych
– próba oceny dokumentu
Podpisanie i ratyfikowanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe nawet dla państw członkowskich Unii Europejskiej, choć od państw nowo przyjmowanych do Unii wymagane jest
wprowadzenie odpowiednich zmian w konstytucji ich państw, a sam sposób sformułowania
dokumentu pozwala państwom na dużą dowolność w wypełnianiu podpisanych zobowiązań.
Karta dzieli małe języki na mniejszościowe i regionalne. O zaklasyfikowaniu języka do jednej
z tych grup decyduje się w państwie podpisującym Kartę, na podstawie pewnych cech kultury
mniejszościowej, prestiżu, statusu języka oraz związanej z nim tradycji. Państwa podpisujące
dokument same wyznaczają, które mniejszości językowe zostaną objęte ochroną. Oznacza
to, że niektóre języki, używane na terytorium danego państwa, nie są objęte ochroną, na co
istnieje przyzwolenie, gdyż nie figurują w Karcie jako języki mniejszościowe lub regionalne
tego państwa. W przypadku Polski dyskusyjne jest na przykład niewpisanie na listę śląskiego
jako języka regionalnego. Wielu badaczy uważa też, że Karta powinna obejmować również
najmniejsze istniejące w Polsce języki, jak np. wilamowski. Kolejną wskazywaną jako słaba
strona Karty, jest pozostawienie państwu całkowitej swobody wyboru, które artykuły i punkty
zobowiązuje się wypełniać w stosunku do wskazanych przez siebie języków (wymagane jest
podpisanie przynajmniej 35 z ponad stu punktów). Celem takiego ujęcia było ułatwienie państwom podjęcia decyzji o podpisaniu Karty.
Z formalnego punktu widzenia Europejska Karta Języków krytykowana jest także za nieprecyzyjność i nieprzejrzystość używanych w niej sformułowań. Tove Skutnabb-Kangas i Robert Phillipson zwracają uwagę, że zawarte w niej treści oparte są na mało precyzyjnych pojęciach, takich jak: „w stopniu, w jakim jest to możliwe”, „w rozsądnych granicach”, „tam, gdzie
jest to konieczne”, „dzieci, których rodziny sobie tego życzą i których liczba jest uważana za
wystarczającą”, „jeśli liczba osób posługujących się językami regionalnymi lub mniejszościowymi to uzasadnia”, jak również wiele alternatyw: „do zezwalania, zachęcania lub zapewnienia nauczania w języku regionalnym lub mniejszościowym, lub też nauczania o tym języku
odpowiednio na wszystkich poziomach”. W ten sposób państwa mogą stosować podpisane
zobowiązania w minimalnym stopniu, twierdząc, że warunki nie były „wystarczające” czy
„możliwe do spełnienia” albo „odpowiednie”, liczba osób nie była „wystarczająca” czy też
„nie usprawiedliwiała” wydatków ze strony państwa, „umożliwiając” jednocześnie mniejszości zorganizowanie nauczania języka na własny koszt7. Treść Karty ma więc również realny
wpływ na kształt i realizację finansowych zobowiązań państwa w stosunku do mniejszości
językowych.

Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillipson, Linguistic Human Rights, past and present, w: Linguistic Human
Rights. Overcoming Linguistic Discrimination, red. Tove Skutnabb-Kangas, Robert Phillipson, Mouton de Gruyter,
Berlin 1995, s. 91.
7
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Jednak, mimo tych krytycznych uwag, należy podkreślić, że dokument ten odgrywa ważną
rolę – wymaga od rządów państw ratyfikujących Kartę podjęcia minimum działań na rzecz
języków mniejszościowych w szkolnictwie, mediach, życiu kulturalnym, publicznym i administracji, a przede wszystkim uznania przez te państwa rzeczywistości wielojęzycznej i wykazania dobrej woli w kwestii jej ochrony i promocji. I dlatego też Karta powinna być uznana
za istotny krok naprzód, pod warunkiem, że jej postanowienia będą respektowane i wdrażane
w życie.

2.  Ochrona języków regionalnych i mniejszościowych – badania,
propozycje, rozwiązania
2.1. Skala stopniowego międzypokoleniowego osłabiania języków
Wysiłki służące rewitalizacji zagrożonych i małych języków świata zostały na szerszą skalę podjęte w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku. Służyć one miały już nie tylko opisaniu
stanu języków mniejszościowych, ale też umożliwieniu podjęcia skutecznych działań, których
celem miało być odwrócenie zmiany językowej, która już się dokonała. Pionierskich badań
w tym zakresie dokonał Joshua A. Fishman, socjolingwista, który stworzył używany i udoskonalany do dziś model działań, jakie należy podjąć, by język mniejszościowy mógł zostać
zachowany. Model ten został nazwany Skalą stopniowego międzypokoleniowego osłabiania
języków (Graded Intergenerational Disruption Scale), gdyż – jak dowodził Fishman – aby
można było podjąć działania służące rewitalizacji języka, należy najpierw oszacować, w jakim
znajduje się stanie. Skala Fishmana – którą powinno się czytać od dołu do góry - składa się
z dwóch części, podzielonych na osiem podpunktów8:
1. Edukacja, praca, media masowe, działania rządowe na poziomie ogólnonarodowym.
2. Lokalne/regionalne media masowe i administracja rządowa.
3. Lokalne/regionalne (ponadsąsiedzkie) kontakty w sferze pracy, zarówno między ludźmi
z grupy X, jak i z grupy Y.
4b. Publiczne szkoły dla dzieci z grupy X, oferujące nauczanie skierowane na język X, jednak
pozostające pod kontrolą i w systemie Y.
4a. Szkoły oferujące całościowy system edukacyjny w systemie i pod kontrolą X.
II stopień odwracania zmiany językowej zmierzające do przekroczenia dyglosji (dwujęzyczności)
5. Szkoły umożliwiające osiągnięcie piśmienności, przeznaczone dla młodych i starszych,
obok zwykłego systemu edukacji.
6. Międzypokoleniowa i skoncentrowana demograficznie wspólnota rodzina-sąsiedztwo: baza
międzypokoleniowego przekazu języka.
7. Wymiana kulturowa w języku X, początkowo obejmująca opartą na życiu wspólnotowym
starszą generację.
8. Rekonstrukcja języka X, nauczanie starszego pokolenia.
I stopień tzw. odwróconej zmiany języka (Reversing Language Shift, RLS) zmierzające do
osiągnięcia dyglosji

Joshua A. Fishman, Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened Languages, Multilingual Matters, Clevedon 1991.
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Pierwsze stopnie, odnoszące się do języków, które znajdują się w trudnej sytuacji, służyć
mają osiągnięciu przez daną wspólnotę dyglosji. Dyglosja, w definicji Fishmana, oznacza sytuację współistnienia różnych języków, pozostających do siebie w hierarchicznej relacji (język
mniejszości i język dominujący/państwowy), z których każdy używany jest w innych sferach
życia: np. językiem mniejszościowym posługują się ludzie w życiu prywatnym i sąsiedzkim,
ale wyjeżdżając do miast bądź idąc do urzędów używają wyłącznie języka dominującego9.
Osiągnięcie takiego stanu przez zanikające języki pozwoli im funkcjonować w wielu sferach
życia. Aby jednak do tego doszło należy język zrekonstruować i przekonać najstarsze osoby
należące do wspólnoty do uczenia tego języka innych członków grupy, którzy się już tego
języka nie nauczyli w domowej transmisji. Zdaniem Fishmana najważniejszy na skali jest
punkt szósty: odtworzenie międzypokoleniowej wspólnoty językowej, obejmującej nie tylko
rodzinę, ale też szersze otoczenie sąsiedzko-towarzyskie. Tylko posiadając taką wspólnotę,
twierdzi badacz, możliwe będzie rzeczywiste używanie języka mniejszościowego. Następnym
wyzwaniem jest stworzenie systemu edukacyjnego pozwalającego przedstawicielom wspólnoty na osiągnięcie kompetencji związanych z używaniem języka mniejszościowego w piśmie.
Następne części skali służyć już mają przekroczeniu dyglosji, a więc zmierzaniu w stronę
stworzenia warunków, w których język mniejszościowy mógłby funkcjonować już nie tylko
w wyznaczonych mu wąskich sferach, ale we wszystkich dziedzinach życia. W dzisiejszym
świecie nie da się natomiast funkcjonować bez czytania i pisania w danym języku (gdyż większość codziennych czynności, które wykonujemy, związana jest z pismem, w różnych jego postaciach: od robienia notatek, listy zakupów, przez naukę w szkole, pisanie podań, załatwianie
spraw urzędowych, do czytania gazet czy używania Internetu). Dlatego punkt czwarty związany jest z edukacją języka i w języku mniejszościowym. Ostatnie trzy punkty skali rozszerzają
domeny użycia języka mniejszościowego na lokalne urzędy, życie publiczne i media, zaś na
samym szczycie skali znajduje się oficjalne uznanie języka w państwie, w sytuacji idealnej
nadanie mu statusu języka współoficjalnego.
Stworzona przez Fishmana skala miała dla badaczy i rewitalizatorów języków
mniejszościowych niebagatelne znaczenie, pozwalała bowiem podejmować działania, których
celem byłoby przywrócenie językowi żywotności, a więc doprowadzenie do sytuacji, w której
wspólnota posługuje się językiem przodków w codziennym życiu. Gdy jednak kolejne
mniejszości zaczęły prowadzić działania rewitalizacyjne, okazało się, że samo stworzenie
odpowiedniej infrastruktury pozwalającej danej grupie na posługiwanie się językiem przodków
nie wystarcza, aby język ten był rzeczywiście używany.

2.2. Szacowanie żywotności języka
Barometr Witalności Języków Europejskich (European Language Vitality Barometer – EuLaViBar) jest narzędziem służącym ocenie stanu zachowania (potencjalnie) zagrożonych języków, przy użyciu metod badań empirycznych zbieranych przy pomocy kwestionariuszy.
System ten został stworzony, gdy zdano sobie sprawę, jakim wyzwaniem dla wspólnoty jest
jej powrót do używania języka mniejszościowego nawet w sytuacji, gdy wiele możliwych
udogodnień zostało przez państwo, na terenie którego dana mniejszość żyje, zapewnionych.
Badania tego typu zostały podjęte w Europie na podstawie długotrwałych obserwacji, jakich
dokonali François Grin i François Villancourt. Zaobserwowali oni, że aby wspólnota językowa mogła posługiwać się swoim językiem, a tym samym – by język ten pozostał żywym
Joshua A. Fishman, Bilingualism with and without diglossia. Diglossia with and without bilingualism, „The
Journal of Social Issues” 1967, vol. 23, nr 2, s. 29-38.
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środkiem komunikacji, muszą zostać spełnione trzy konieczne warunki. Pierwszym warunkiem jest zdolność (capacity) używania języka, rozumiana jako wystarczający stopień kompetencji językowej – członkowie wspólnoty językowej (oraz inni, którzy niekoniecznie się z tą
wspólnotą identyfikują) muszą znać język, a jeśli go nie znają lub znają w stopniu uniemożliwiającym swobodną komunikację, muszą mieć możliwość nauczenia się tego języka. Drugi
warunek uwypukla fakt, że nawet jeśli przedstawiciele wspólnoty językowej znają język i chcą
go używać, muszą mieć ku temu sposobność (opportunity) – nieograniczającą się wyłącznie
do możliwości wyboru języka w zaciszu domowym, ale także we wszystkich sferach życia
publicznego. Trzeci – i najtrudniejszy do spełnienia warunek dotyczy bezpośrednio zaangażowania jednostek: przedstawiciele wspólnot językowych będą używać swojego języka, o ile
tego pragną (desire). Jest to tym ważniejsze, że zazwyczaj przedstawiciele mniejszości językowych są dwujęzyczni, co oznacza, że mogą bez problemu w każdej sytuacji posługiwać się
językiem większości. Jeśli natomiast mają wybór między użyciem jednego z dwóch języków
i jeśli ten wybór ma być dokonany na korzyść języka mniejszościowego, musi istnieć wyraźna
chęć, żeby właśnie tym językiem się posłużyć10.
Przyglądając się zaproponowanym przez badaczy kryteriom koniecznym do spełnienia,
by język mógł zostać uznany za witalny, zaobserwować można wspólną odpowiedzialność
państwa i samej wspólnoty językowej. Pierwszy warunek, umiejętność mówienia w języku
mniejszościowym, może zostać spełniony wtedy, gdy dana grupa ma stworzone warunki do
uczenia się tego języka, gdy istnieje i jest finansowany przez państwo system edukacyjny,
który umożliwia młodym ludziom, a także ich rodzicom, jeśli nie poznali w przekazie międzypokoleniowym języka, osiągnięcie (przynajmniej teoretycznie) kompetencji językowych dających im możliwość posługiwania się tym językiem. Stworzenie przez państwo warunków, tzn.
wybudowanie i opłacenie szkół, wspieranie finansowe tworzenia programów edukacyjnych,
opłacanie nauczycieli itd. nie wystarcza. Wspólnota musi mieć odpowiednią motywację, aby
dzieci do tej szkoły były posyłane. Na tę motywację wpływ ma także możliwość używania języka w różnych sferach życia. Jeśli bowiem język, którego dziecko się uczy, nie jest używany
nigdzie poza domem lub szkołą, motywacja dziecka może nie wystarczać, by chciało rzeczywiście nauczyć się tego języka. Język mniejszości powinien więc funkcjonować w przestrzeni
publicznej, życiu oficjalnym, mediach. W tym względzie również niezbędny jest udział państwa, które umożliwiłoby pod kątem finansowym i prawnym, stworzenie przestrzeni, w której
te języki mogłyby funkcjonować. Pozostaje chęć używania tych języków przez osoby należące
do wspólnoty. Istotne znaczenie może mieć prestiż języka, stosunek doń otaczającego społeczeństwa, ale też proponowanie interesujących zajęć oferowanych w języku mniejszościowym
młodym ludziom. Robiąc ciekawe rzeczy w języku mniejszości, młodzi mogą się do niego
pozytywnie nastawić. Na tym etapie finansowania lokalnych inicjatyw, animatorów kultury
i projektów artystycznych państwo powinno mieć swój udział.

2.3. Edukacja języków mniejszościowych
Jest uznawana za największe wyzwanie dla ich przetrwania. Transmisja międzypokoleniowa większości języków mniejszościowych i regionalnych Europy została w dużej mierze
przerwana bądź znacznie osłabiona. W takiej sytuacji ciężar transmisji języka spoczywa na
szkołach. Obecnie w Europie funkcjonują trzy podstawowe systemy edukacyjne, w których
nauczane są języki mniejszościowe i regionalne. Pierwszy, stosowany np. w Polsce w stosunku
François Grin, Language Policy Evaluation and the European Charter for Regional or Minority Languages,
Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 43-44.
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do języka kaszubskiego, to nauczanie go jako języka drugiego/obcego w wymiarze kilku godzin tygodniowo. Nauczanie języka kaszubskiego wspierane jest finansowo przez państwo
polskie11. Problemem może być brak celowości tego finansowania – szkoła może przeznaczyć
dodatkowe pieniądze na jakiekolwiek cele, nawet zupełnie niezwiązane z nauką języka mniejszościowego/regionalnego. Z drugiej strony, dzięki zachęcie finansowej, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice są nastawieni bardziej pozytywnie do nauczania języka w szkole.
Nauczanie języka jako obcego nazywane jest przez badaczy „słabą” formą edukacji, której
celem nie jest zapewnienie dwu- czy wielojęzyczności, lecz jedynie wprowadzenie elementów
nauki języka mniejszości do programu edukacyjnego12. Do form „mocnych” edukacji należą systemy nauczania dwujęzycznego (wszystkie przedmioty nauczane są zarówno w języku
mniejszościowym, jak i w dominującym) oraz nauczania immersyjnego, przez „zanurzenie”
w języku mniejszościowym (wszystkie zajęcia odbywają się w języku mniejszościowym).
Ostatnie rozwiązania stosowane są m.in. w przypadku języka walijskiego, katalońskiego, serbołużyckiego, bretońskiego, baskijskiego.
Wybór odpowiedniego typu edukacji powinien być oparty na potrzebach wspólnoty językowej oraz na możliwości pozyskania wsparcia finansowego ze strony państwa. Tam, gdzie pozycja języka mniejszościowego, mimo osłabienia jego transmisji, jest silna (np. w Walii i Katalonii), edukacja immersyjna daje największe szanse, że młode pokolenie nauczy się języka
do tego stopnia, by móc go używać w różnych sytuacjach życiowych. Systemy immersyjne są
też stosowane tam, gdzie język znajduje się w bardzo trudnej sytuacji (np. język bretoński),
ale istnieje wspólnota, która chce, by dzieci uczyły się w języku mniejszościowym. W wielu
miejscach w Europie nie ma jednak na nauczanie immersyjne lub dwujęzyczne przyzwolenia
lub możliwości zarówno finansowych, jak i technicznych. Nauczanie takie wymaga istnienia
specjalistycznej terminologii i dwujęzycznych pomocy naukowych, a także dwujęzycznych
nauczycieli zdolnych nauczać w języku mniejszościowym wszystkich przedmiotów. Należy
jednocześnie pamiętać, że samo nauczanie w szkole może nie wystarczać, aby młody człowiek
potrafił i chciał używać języka. Wspólnota językowa powinna zapewnić rozbudowaną infrastrukturę (instytucjonalną, organizacyjną, kulturową), w ramach której można języka używać,
zaś państwo powinno wspierać wysiłki oddolne – finansowo i logistycznie.

3.  Wymiar finansowy funkcjonowania języków mniejszościowych
w Europie – przykładowe rozwiązania
Każde z państw europejskich stosuje inny system finansowego wspierania mniejszości zamieszkujących na ich terenie. Poniżej przedstawione zostaną trzy przykłady rozwiązań stosowanych przez mniejszości językowe nieposiadające oparcia w innym państwie13: serbołużycką
11

Budżet państwa finansuje nauczanie języka lub w języku mniejszości narodowej lub etnicznej. Z tytułu prowadzenia takiego nauczania gminy otrzymują na każdego ucznia uczącego się języka lub w języku mniejszości subwencję
oświatową zwiększoną w stosunku do innych uczniów o 20% w przypadku szkoły dużej lub 150% w przypadku,
gdy uczeń uczęszcza do szkoły małej (szkoła mała to szkoła, w której nauczanie języka lub w języku mniejszości
zadeklarowało do 84 uczniów - szkoła podstawowa lub 42 - szkoła ponadpodstawowa).
12
Skutnabb-Kangas Tove, Linguistic Genocide in Education - Or Worldwide Diversity and Human Rights?,
Lawrence Erlbaum Associated, Mahwan (New Jersey), London 2000, s. 579-80.
13
Języki mniejszości narodowych znajdują się w nieco innej sytuacji niż języki funkcjonujące wyłącznie na
danym terenie. Mniejszości językowe posiadające oparcie w narodzie zamieszkującym we własnym państwie
mają dodatkową motywację do uczenia się języka, mogą też używać niektórych materiałów zapożyczonych z tego
państwa. Tymczasem autochtoniczne mniejszości językowe mogą liczyć wyłącznie na siebie oraz na państwo, na
terenie którego mieszkają.
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w Niemczech, walijską w Wielkiej Brytanii oraz bretońską we Francji. Te trzy bardzo odmienne systemy pozwolą ukazać możliwe rozwiązania i naświetlić ich mocne i słabe strony.

3.1. Mniejszość serbołużycka w Niemczech
Serbołużyczanie są uznani za mniejszość narodową w Niemczech. Jest to naród słowiański,
nieposiadający nigdzie organizmu państwowego, nie mają więc szansy na otrzymanie wsparcia organizacyjnego i finansowego z zewnątrz. Trudno jest dziś ustalić wielkość wspólnoty
łużyckiej. Szacuje się, że Łużyczan jest do 60 000. Dodatkowo, dzielą się oni na dwa narody: górnołużycki zamieszkujący w Saksonii i dolnołużycki mieszkający w Brandenburgii.
Ich prawa zapisane są w konstytucjach dwóch landów, które regulują również koordynację
kwestii politycznych związanych z funkcjonowaniem tych mniejszości. Dwa ludy łużyckie
posługują się dwoma językami, uznanymi przez Niemcy za języki mniejszościowe w Europejskiej Karcie Języków. Po górnołużycku mówi dziś około 15 000 Górnołużyczan, zaś na
niewielkim obszarze wokół Budziszyna (Bautzen), górnołużycki jest językiem wspólnoty,
w której przekaz międzypokoleniowy został zachowany. W związku z mobilnością Łużyczan,
coraz większą liczbą mieszanych małżeństw i niskim prestiżem górnołużyckiego, obserwuje
się wzrastającą tendencję wychowywania dzieci w języku niemieckim. Na Górnych Łużycach
istnieją immersyjne przedszkola Witaj, szkoły podstawowe i Liceum Łużyckie w Budziszynie,
gdzie można uczyć się w języku łużyckim. Na Uniwersytecie w Lipsku funkcjonuje sorabistyka.
Sytuacja języka dolnołużyckiego jest znacznie trudniejsza. Na skutek przerwania transmisji
tego języka już w latach 30. XX wieku, obecnie posługuje się nim jedynie do 2 000 osób,
należących do najstarszego pokolenia. Od kilkunastu lat funkcjonuje na Dolnych Łużycach
program rewitalizacji tego języka poprzez nauczanie immersyjne, jednak w związku z brakiem
wykwalifikowanych nauczycieli oraz niewielkimi możliwościami posługiwania się tym językiem poza szkołą, brak na razie pozytywnych rezultatów tego programu14.
Po II wojnie światowej Łużyczanie zostali objęci w NRD specjalną ochroną. Stworzono
łużyckojęzyczne szkolnictwo, instytucje edukacyjne, naukowe i kulturalne. Działania Łużyczan były finansowane z budżetu państwa. Po zjednoczeniu Niemiec powołano nowy system
finansowania mniejszości łużyckiej. W ramach postanowień między landami Brandenburgii
i Saksonii została w 1991 roku założona Fundacja na rzecz Narodu Łużyckiego (Załožba
za serbski lud/ Stiftung für das sorbische Volk), której celem jest ochrona i wsparcie języka
i kultury łużyckiej. W jej statucie wpisane jest wspieranie łużyckich instytucji kulturalnych,
łużyckiej sztuki, kultury i tradycji, pomoc w przygotowaniu i finansowaniu dokumentacji,
publikacji i prezentacji kultury i sztuki łużyckiej, opieka nad utrzymaniem i rozwojem języka łużyckiego i tożsamości kulturowej poprzez wspieranie łużyckich instytucji naukowych
i edukacyjnych, umacnianie łużyckiej pozycji w życiu publicznym i zawodowym, wspieranie
projektów współpracy Łużyczan z innymi narodami i mniejszościami kulturowymi w Europie
oraz podtrzymywanie więzi z sąsiadującymi narodami słowiańskimi, przyczyniających się do
budowania pomostów między Niemcami a Europą Środkowowschodnią, a także wspieranie
finansowe programów, które realizują założenia Fundacji. Fundacja na rzecz Narodu Łużyckiego finansowana jest ze środków pochodzących z budżetu państwa (50%) oraz rządów krajowych Saksonii (34%) i Brandenburgii (16%). W roku 2015 całkowity nakład finansowy wyniósł ponad 18 milionów euro. Pieniądze te stanowią podstawowe źródło finansowania kultury
łużyckiej (część odpowiedzialności spada na gminy i okręgi, w których żyją Łużyczanie).

14

Trzeba jednak zaznaczyć, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilku lat, zaobserwować można poprawę.
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Ze środków Fundacji finansowane są m.in.: utrzymanie i prowadzenie łużyckich gimnazjów i internatów, łużyckich podręczników, Łużyckiego Zespołu Ludowego (Serbski ludowy
ansambl) w Budziszynie i kilku mniejszych zespołów ludowych. Dotacje otrzymują także
Domowina, Językowe Centrum Witaj (Rěčny centrum WITAJ/ WITAJ-Sprachzentrum) oraz
Instytut Łużycki, muzea łużyckie w Budziszynie i Chociebużu oraz mniejsze muzea łużyckie
znajdujące się w różnych miejscach na Łużycach, szkoły języka i kultury dolnołużyckiej, Łużycko-Niemiecki Teatr w Budziszynie, wystawiający sztuki po łużycku i po niemiecku i jeżdżący z łużyckimi spektaklami po całym regionie Łużyc. Gazety łużyckie oraz modernizacja sprzętu, Dom Łużycki, pełniący funkcję centrum kulturalnego na Łużycach są finansowo
wspomagane ze środków fundacji. Do ważnych zadań Fundacji należy także finansowanie
i wspieranie przedsięwzięć i projektów towarzystw łużyckich wchodzących w skład Domowiny.
Łużyczanie mają więc – w porównaniu z innymi mniejszościami zamieszkującymi w Niemczech – dobrą sytuację finansową. Krytyczne głosy dotyczą zmniejszających się wraz z kryzysem nakładów na mniejszość, nieuwzględniających inflacji oraz scentralizowanego systemu
dotowania, który wyklucza czasem dobre i potrzebne pomysły Łużyczan. Dzięki regularnemu
i istotnemu finansowaniu możliwe jest jednak istnienie specjalistycznych instytucji, takich jak
Językowe Centrum Witaj, które pełni funkcje edukacyjne i animacyjne.

3.2. Bretończycy we Francji
Bretończycy nie posiadają we Francji statusu mniejszości, ich język nie jest oficjalnie uznany za język mniejszościowy bądź regionalny. Francja nie ratyfikowała też Europejskiej Karty
Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Mimo to działania instytucjonalne oraz finansowanie zadań związanych z rozwojem i ochroną języka i kultury bretońskiej są coraz silniejsze, m.in. dzięki stopniowej decentralizacji Francji i przeniesieniu większości obowiązków
związanych z finansowaniem tych działań na region.
Po bretońsku mówi dziś około 200 000 osób, ale ponad 60% z nich należy do najstarszego
pokolenia. Przekaz języka został niemal całkowicie przerwany po II wojnie światowej. Odrodzenie etniczne lat 70. XX wieku doprowadziło do powstania kilkudziesięciotysięcznej grupy néo-bretonnants, nowych użytkowników języka bretońskiego. Jednak nie wszyscy, którzy
nauczyli się języka, są w stanie i mają okazję, żeby go używać. Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, że w ponad 4 milionowym regionie osoby bretońskojęzyczne stanowią niewielki
procent mieszkańców. Ze względu na brak uznania przez państwo języka oraz jego wciąż
niewystarczające finansowanie, bardzo powoli następują zmiany w dwujęzyczności wizualnej
(np. wstawianiu dwujęzycznych tablic i znaków na ulicach). Język bretoński nie jest też często
używany w życiu publicznym.
W Bretanii działa bardzo dużo organizacji społecznych, istnieje zatem wiele organizacji
i stowarzyszeń działających na rzecz kultury i języka bretońskiego. W Bretanii od końca lat 70.
XX wieku działa szkolnictwo immersyjne (szkoły Diwan), zaś w latach 80. XX wieku założone zostały szkoły dwujęzyczne (prywatne i publiczne). Szkoły te również działają na zasadzie
stowarzyszenia rodziców uczniów. Obecnie we wszystkich typach szkół uczy się około 15 000
dzieci. Prowadzone są także liczne kursy językowe dla dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat
Region, zauważając rosnącą potrzebę kształcenia nauczycieli bretońskiego oraz potrafiących
nauczać po bretońsku innych przedmiotów, wsparł finansowo prowadzenie tych kursów. Sześciomiesięczne staże, podczas których można nauczyć się języka bretońskiego (35 godzin/
tydzień) finansowane są w całości z budżetu regionalnego. Język i kulturę Bretanii można
studiować na uniwersytetach (w Rennes i Brest).
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Opiekę nad językiem i kulturą bretońską sprawuje kilka instytucji, w tym Rada Kultury
Bretanii (utworzona w 1981 roku, zrzeszająca około 50 federacji i stowarzyszeń działających
w różnych obszarach, takich jak muzyka, media, taniec, nauczanie, gry tradycyjne, sztuki plastyczne). Od kilku lat Rada stanowi ciało opiniodawcze działające przy Radzie Regionalnej
Bretanii; może składać propozycje i opiniować działania dotyczące polityki kulturalnej w Regionie. Działa także Instytut Kultury Bretanii (zajmujący się zwłaszcza działalnością kulturalną i wydawniczą), a także Publiczne Biuro Języka Bretońskiego, jedyna instytucja działająca
wyłącznie na rzecz języka bretońskiego.
Publiczne Biuro Języka Bretońskiego, utworzone w 2010 roku (od 1999 istniało Biuro Języka Bretońskiego, jednak jego budżet i zakres działań był ograniczony), jest instytucją działającą pod auspicjami państwa, Rady Regionu Bretanii (rodzaju regionalnego sejmiku) oraz
Rad poszczególnych departamentów wchodzących w jego skład. Biuro zorganizowane jest
wokół dwóch najważniejszych zadań: językowego (w skład którego wchodzi Serwis Tłumaczeń, Serwis Dziedzictwa Językowego oraz „TermBret” – Centrum terminologii), zajmującego się przystosowywaniem bretońskiego do wymogów życia współczesnego, tłumaczeniami
potrzebnymi do wprowadzania dwujęzyczności w Bretanii oraz ochroną dziedzictwa oralnego
i piśmiennego (w szczególności toponimią). Drugi zakres to dział studiów i rozwoju, w skład
którego wchodzą Obserwatorium Języka Bretońskiego, zajmujące się analizami socjolingwistycznymi i socjologicznymi odnoszącymi się do stanu i używania języka bretońskiego oraz
Agencja Rozwoju Języka Bretońskiego, zajmująca się wprowadzaniem w życie konkretnych
rozwiązań dotyczących rozwoju językowego. Jednym z najważniejszych działań prowadzonych przez Publiczne Biuro Języka Bretońskiego jest kampania „Tak dla języka bretońskiego” (Ya d’ar brezhoneg), promująca stopniowe wprowadzanie dwujęzyczności na różnych
poziomach: w prywatnych i publicznych przedsiębiorstwach, a także mniejszych i większych
wspólnotach terytorialnych. Kampania jest nadzorowana przez Biuro, jednak zadanie jej realizacji, w tym częściowo nakłady finansowe, spoczywają na sygnatariuszach porozumień. Roczny budżet tej organizacji wynosi około 1 miliona euro. Pieniądze pochodzą przede wszystkim
z Regionu Bretanii, pięciu departamentów oraz z Ministerstwa Kultury.
Działalność związana z rozwojem i ochroną języka bretońskiego jest finansowana z różnych
źródeł. Przede wszystkim zajmuje się nim Rada Regionu Bretanii. Oprócz środków celowych,
przeznaczonych na rozwój języków Bretanii15, istnieją dodatkowe dotacje przeznaczone na
rozwój młodzieży, edukację, ochronę dziedzictwa kulturowego itd. Trudno więc jednoznacznie oszacować wysokość dotacji przeznaczonych na sam język. Brak uznania przez Francję
języków mniejszościowych, w tym również bretońskiego, powoduje znaczne osłabienie możliwości działania na ich rzecz. Z jednej strony nie ma na nie celowych pieniędzy, z drugiej,
nie są traktowane przez Region jako priorytetowe. To z kolei osłabia motywację mieszkańców
Bretanii do uczenia się języka i używania go.

3.3. Język walijski w Walii (Wielka Brytania)
Na tle omawianych wcześniej języków mniejszościowych, sytuacja walijskiego wydaje się
bardzo dobra. Około 562 000 mieszkańców Walii jest walijskojęzycznych, co stanowi 1/6
populacji zamieszkującej w tym kraju. Istnieją wciąż miejsca w północnej Walii, gdzie większość osób zna język i tworzy zwartą wspólnotę, choć badania wykazują, że właśnie te tradycyjnie walijskie obszary są dziś najbardziej zagrożone (na skutek wewnętrznej i zewnętrznej
15

Trzecim, po francuskim i bretońskim, językiem Bretanii jest gallo, język romański, który można nazwać
językiem regionalnym Francji ze względu na jego bliskość z językiem państwowym.
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migracji, osłabienia transmisji języka itd.). Na południu Walii trudno odnaleźć walijskich native-speakerów. Stowarzyszenie Języka Walijskiego (Cymdeithas yr Iaith Gymraeg), walczące
o uznanie języka, zostało założone w 1962 roku. W wyniku dewolucji Walia uzyskała częściową autonomię. Od 2011 roku język walijski jest uznany za drugi, obok angielskiego, oficjalny
język Walii. Co więcej, Akt Języka Walijskiego nakazuje stosowanie tego języka w sferach
publicznych, dzieci obowiązkowo uczą się go w szkole, obecny jest także w mediach. Istnieje
nawet walijskojęzyczna stacja telewizyjna S4C.
Walijski jest obecnie chroniony i rozwijany przez szereg instytucji. Najważniejszą rolę pełni, działający od kilku lat Komisarz Języka Walijskiego, którego zadaniem jest nadzór nad
rozwojem tego języka, interweniowanie, gdy prawa językowe ludzi są ograniczane bądź nierespektowane, promocja języka walijskiego i używania go w różnych sferach życia. Praca
Komisarza ma dwa podstawowe założenia: walijski nie może być traktowany gorzej niż język
angielski; każdy mieszkaniec Walii, który tego chce, powinien mieć pełną swobodę w korzystaniu z języka walijskiego.
W związku z tym podjęto starania, żeby umożliwić rozwój języka walijskiego w różnych
sferach. W Walii każde dziecko do ukończenia 16 roku życia obowiązkowo uczy się języka
walijskiego jako języka obcego; 30% dzieci chodzi zaś do szkół dwujęzycznych lub walijskojęzycznych. Możliwe jest także studiowanie w języku walijskim na różnych kierunkach
na uniwersytetach. Agencja Inicjatywa Językowa (Menter Iaith) funkcjonuje w ramach wielu
oddziałów lokalnych, finansowanych z budżetu. Ich zadaniem jest koordynacja działań upowszechniających użycie języka walijskiego na danym terenie. Zajmują się więc monitorowaniem używania języka w firmach prywatnych i państwowych, tworzeniem dwujęzycznych
przedszkoli, ułatwianiem rodzicom wychowywania dzieci po walijsku, np. oferując im specjalne kursy języka i materiały edukacyjne.
W celu zwiększenia skuteczności działań rząd walijski przeznacza na te cele budżet w wysokości ok. 27 milionów funtów rocznie. Dodatkowe inicjatywy wspierane są z innych, pozarządowych źródeł. Kwota ta wydaje się duża, jeśli jednak weźmie się pod uwagę, że język
walijski dąży do zdobycia w kraju pozycji równorzędnej z angielskim, finansowanie wszechstronnych działań wydaje się jednak ograniczone.

4.  Rekomendacje dla Polski
Jak pokazał przykład kilku omówionych mniejszości, każdy kraj w zależności od swoich
możliwości, sytuacji języka mniejszościowego oraz zapotrzebowania wspólnoty językowej,
wspiera w inny sposób i przy użyciu innych środków finansowych działania na rzecz rozwoju
i ochrony danej mniejszości. Aby podejmowane działania mogły być skuteczne, konieczna jest
jednak współpraca między wspólnotą językową, decydentami politycznymi odpowiedzialnymi za rozwój polityki językowej oraz badaczami monitorującymi sytuację języków mniejszościowych i regionalnych. Ocena, na jakim etapie rozwoju/rewitalizacji znajduje się dany język
może pomóc skutecznie wykorzystać środki przyznawane poszczególnym mniejszościom.
Bardzo istotne, zwłaszcza w przypadku języków mniejszościowych, które nie są językami
oficjalnymi w innych państwach, byłoby stworzenie instytucji edukacyjno-naukowej, która
koordynowałaby i wprowadzała programy i działania przeznaczone dla konkretnych mniejszości. W skład takich instytucji powinni wejść zarówno działacze etniczni, jak i naukowcy
oraz osoby odpowiedzialne za różne szczeble planowania językowego i polityki językowej. Na
funkcjonowanie takich organizacji jak Publiczne Biuro Języka Bretońskiego, Językowe Centrum Witaj czy Menter Iaith powinny znaleźć się dodatkowe środki finansowe, tzn. działalność

16

Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje...

tych organizacji nie powinna być prowadzona kosztem funkcjonowania innych albo redukcji
dobrze działających programów.
Mniejszości oraz ich języki powinny być w państwie objęte tzw. pozytywną dyskryminacją,
a więc działaniami afirmatywnymi, polegającymi na stwarzaniu takich uregulowań prawnych,
które preferują mniejszości i języki mniejszościowe i regionalne. W praktyce oznacza to, że
działania edukacyjne, kulturowe i innego rodzaju inicjatywy podejmowane przez mniejszości
w celu ochrony własnych języków nie powinny być rozliczane na tych samych zasadach, co
działania podejmowane przez społeczności dominujące. Dobrym przykładem jest funkcjonowanie na uniwersytetach kierunków, na których nauczany jest język i kultura mniejszościowa.
Jeśli przepisy obowiązujące na uniwersytecie, określające zasady otworzenia danego kierunku wymagają zgłoszenia się 25 kandydatów, zaś zgłasza się ich jedynie 10, różnicę finansową
powinno pokryć państwo. Wyszkolenie 10 nauczycieli języka mniejszościowego lub regionalnego może w przyszłości mieć niebagatelne znaczenie. Tymczasem brak tych nauczycieli
przyczynia się do niepowodzenia również innych inicjatyw, na które łoży państwo, a więc
w dłuższej perspektywie ich finansowanie nie jest opłacalne.
Przy podziale środków przeznaczonych na języki mniejszościowe i regionalne powinno się
także pamiętać, że ich przetrwanie i rozwój nie zależą wyłącznie od istnienia szeroko pojętej
infrastruktury językowej takiej jak media, dwujęzyczne tablice, publikacje, szkolnictwo, choć
pełni ona rolę zasadniczą i musi być dotowana. Ważne jest także uwzględnienie lokalnych
projektów kulturalno-językowych, które mogą mieć duże znaczenie dla dzieci i młodych osób,
które języka mniejszościowego uczą się poza domem. Udział w zajęciach takich jak np. amatorskie teatry, grupy muzyczne, obozy wakacyjne itd. może mieć istotne znaczenie dla zmiany
negatywnego nastawienia, jakie często młodzi ludzie wykazują w stosunku do języków etnicznych. Z tych samych względów ważne jest finansowanie i wspomaganie rozwoju nowych
technologii przekazu w językach mniejszościowych i regionalnych. Zmiana nastawienia młodych ludzi do języka przodków jest pierwszym, istotnym krokiem na drodze do rewitalizacji
języków mniejszościowych i regionalnych.
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