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Języki zagrożone wymarciem  
w wybranych krajach Europy,  
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1. Sytuacja językowa na świecie. Języki i dialekty

Niemożliwa do ustalenia jest ścisła liczba istniejących współcześnie ję-
zyków, nie istnieje możliwość sporządzenia pełnego i usystematyzowa-
nego spisu. Spowodowane jest to przede wszystkim brakiem definicji 
pozwalającej na precyzyjne oddzielenie języka od dialektu. Często przyj-
muje się, że język ma formę pisaną, a dialekt tylko mówioną. Ale tylko 
około jednej trzeciej języków świata ma własny sposób zapisu, pozostałe 
dwie trzecie takiego nie posiada. Innym stosowanym kryterium jest 
wzajemna zrozumiałość dialektów, a odmienność języków. Nie jest to 
prawdziwe rozróżnienie: większość użytkowników języka czeskiego, 
słowackiego, ukraińskiego, rosyjskiego i polskiego porozumiewa się ze 
sobą bez znaczących przeszkód, podobnie użytkownicy języków duń-
skiego, norweskiego i szwedzkiego. Z kolei język chiński traktowany 
jest jako jeden, a użytkownicy poszczególnych dialektów (np. manda-
ryńskiego i kantońskiego) wzajemnie się nie rozumieją. 

Problem braku ostrości przy rozróżnianiu języków i dialektów 
w sposób ciekawy ilustrują dzieje języka niderlandzkiego. Jeszcze 30 lat 
temu w Europie wyróżniano język holenderski, będący językiem naro-
dowym w Holandii, oraz język flamandzki, posiadający kilka dialek-
tów, jeden z trzech języków urzędowych w Belgii. Nadto, w Republice 
Południowej Afryki język afrikaans powstał na bazie języka holender-
skiego, ale od 1925 roku został on uznany za język urzędowy, w miejsce 
języka holenderskiego. W roku 1980 Holandia i Belgia podpisały traktat 
o unii języka niderlandzkiego (Nederlandse Taalunie), ponieważ stan-
dardowy język niderlandzki używany w obu krajach jest identyczny pod 
względem ortografii. Istnieją jednak pewne odmienności fonetyczne 
oraz leksykalne. Celem ich ujednolicenia w 1995 roku wprowadzono 
zmiany w oficjalnym słowniku języka niderlandzkiego. Pomimo to nie-
którzy językoznawcy nadal uważają, że język flamandzki jest językiem 
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odrębnym od języka holenderskiego. Podobnie, niektórzy językoznawcy 
uznają język afrikaans za dialekt języka niderlandzkiego, inni zaś za 
język całkowicie autonomiczny. 

Warto zwrócić uwagę na konstatację filologa Doroty Melerskiej: 
Odrębność szwedzkiego skądinąd dialektu, jakim jest älvdalski polega 
na jego niezrozumiałości dla przeciętnego Szweda. Fakt ten z pewnością 
mógłby przyczynić się do uznania go za odrębny język. Uważa się często, 
że języki szwedzki, norweski i duński są do siebie tak podobne, iż można 
by traktować je jako dialekty jednego języka skandynawskiego. Właśnie 
to podobieństwo językowe w połączeniu z podobieństwami kulturowymi, 
ekonomicznymi i politycznymi spowodowało utworzenie terminu „skan-
dynawskiej wspólnoty językowej”. Zatem o klasyfikacji jakiegoś etnolektu 
i przyznaniu mu statusu odrębnego języka decyduje często polityka, a nie 
jego cechy inherentne. Najwięcej kontrowersji budzi stosunek polityki ję-
zykowej Szwecji do älvdalskiego. Jak dotąd, nie został on uznany za ję-
zyk mniejszościowy – ani przez dokumenty europejskie, ani przez prawo 
szwedzkie. Główną tego przyczyną może być nieprecyzyjna definicja języ-
ka mniejszościowego – przyznanie dialektowi czy językowi statusu języka 
mniejszościowego jest obecnie kwestią bardziej społeczno-polityczną niż 
stricte językową1.

Przedstawione egzemplifikacje ostro wskazują, że istnieje zasad-
niczy problem przy tworzeniu katalogu języków. UNESCO szacuje, że 
na świecie istnieje od 6 do 8 tysięcy języków. Z kolei baza obecnie ist-
niejących języków, stworzona i aktualizowana przez SIL International, 
amerykańską chrześcijańską naukową organizację non-profit, której 
głównym celem jest studiowanie i dokumentowanie mniej znanych języ-
ków w celu poszerzania wiedzy lingwistycznej, promocji piśmiennictwa 
i pomocy w rozwijaniu rzadkich języków, obejmuje listę 6912 języków, 
z których ogromna większość to drobne języki plemienne, używane 
przez kilka tysięcy, kilkaset lub nawet kilkadziesiąt osób, głównie w Azji 
i Afryce. Ponad połowa języków traci swoich użytkowników, co oznacza 
śmierć języka. Z kolei profesor Peter K. Austin, australijski językoznaw-
ca, pracujący m.in. na University of London, w pracy opublikowanej pod 
swoją redakcją w 2008 roku 1000 languages. The worldwide history of 
living and lost tongues2 oszacował liczbę żywych języków na 6900. War-
te zacytowania są jego ustalenia dotyczące użytkowników języków na 

 1 Dorota Melerska, Älvdalska - język czy dialekt? Acta Sueco-Polonica nr 14 (2006-
2007), s. 175. 

 2 Austin Peter red., 1000 languages. The worldwide history of living and lost tongues. 
London 2008, Thames & Hudson. Wydanie polskie: 1000 języków, Żywe, zagrożo-
ne, wymarłe, Lesko 2009, Wydawnictwo Bosz.



5

świecie. 96% ludności świata posługuje się 4% języków (czyli około 275 
językami), a więc na 4% ludności świata przypada pozostałych 96% ję-
zyków znanych ludzkości. Każdy z ośmiu głównych języków świata ma 
ponad 150 milionów użytkowników i łącznie mówi nimi 40% ludności 
świata. A zarazem liczba użytkowników każdego z ponad połowy języ-
ków świata jest mniejsza niż 10 tysięcy osób. Ponad jedna czwarta języ-
ków świata ma mniej niż tysiąc użytkowników. Niektóre z tych języków 
zna zaledwie kilka osób, a w skrajnych przypadkach śmierć ostatniego 
z użytkowników języka oznacza definitywną śmierć tego języka. 

Bezpośrednią przyczyną wymierania języka jest zawsze niemożność 
przekazania go następnemu pokoleniu. Przyczyny tej niemożności są 
konsekwencjami zaburzeń politycznych lub społecznych. W ostatnich 
stuleciach główne przyczyny to narzucanie przez rządy państw jednoli-
tej formy szkolnictwa oraz oddziaływanie globalnych systemów gospo-
darczych. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat globalizacja wywiera 
swoją miażdżącą presję na wszystkie lokalne kultury i na lokalne języki. 

Szczegółowe przyczyny zagrożeń języków są jednak wielorakie, 
wśród najważniejszych można wymienić3:

 • znaczną mobilność przestrzenną jednostek, niemającą preceden-
su w historii świata, powodującą olbrzymi wzrost liczby mał-
żeństw czy związków partnerskich, w których jedno z rodziców 
mówi językiem mniejszościowym, a drugie wyłącznie językiem 
większości. Może to spowodować całkowitą rezygnację ze sto-
sowania przez dzieci języka mniejszościowego, regułą w takich 
związkach jest stosowanie i przekazywanie języka większości;

 • migracje, zarówno dobrowolne jak przymusowe, grup ludzkich 
przyczyniają się do przesunięcia/zastąpienia języka. Gdy człon-
kowie wspólnoty językowej migrują, pozostała na miejscu jej 
część zmniejsza się i ma ograniczone możliwości zachowania 
swego języka;

 • procesy asymilacji zachodzące na skutek przewagi grupy więk-
szościowej przy istnieniu niewielkich różnic w  stylu życia, 
zwyczajach i w kulturze pomiędzy grupami posługującymi się 
językami mniejszości a większością. Brak znaczących różnic uła-
twia przebieg procesów akulturacyjnych;

 3 Systematyka bazuje na systematyce przedstawionej przez Michaela Hornsby, Za-
grożenie języków, w: Księga Wiedzy. Języki w niebezpieczeństwie, red. nauk. Nicole 
Nau, Michael Hornsby, Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa, Tomasz Wicherkie-
wicz, Radosław Wójtowicz, Poznań 2016, UAM, s. 91-104. 

  https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17548/1/Jezyki_w_niebez-
pieczenstwie_Ksiega_wiedzy_Nau_i_in_Wydanie_I.pdf  
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 • w wypieraniu języków mniejszościowych mają zastosowanie 
mechanizmy rynkowe: wybór języka odzwierciedla funkcjo-
nowanie rynku, a ludzie dokonują wyboru tego języka, który 
w dłuższej perspektywie przyniesie im więcej korzyści. Ponad-
to proces polegający na zaprzestaniu użycia jednego języka na 
rzecz innego, bardziej prestiżowego, jest nieuniknionym proce-
sem w obrębie grupy mniejszościowej, jeśli jej język (mniejszo-
ściowy) nie pomaga użytkownikom w poprawie ich położenia 
społeczno-ekonomicznego lub społecznej mobilności/awan-
su. Grupa mniejszościowa zatem zastąpi swój język językiem 
dominującym;

 • procesy modernizacji również sprzyjają procesowi przesunię-
cia/zastępowania języka. Gdy na teren, gdzie używany jest język 
mniejszościowy wkracza industrializacja, to w procesie szkole-
nia pracowników w nowych zakładach i fabrykach używany jest 
język większości i ten język większości funkcjonuje jako lingua 
franca. Nadto języki mniejszościowe często nie posiadają słów na 
określanie czynności i przedmiotów związanych z modernizacją, 
co powoduje wypieranie języka mniejszościowego;

 • upowszechnienie od początku XX wieku edukacji narodowych, 
w celu budowy państw narodowych za pomocą szkolnictwa (po-
przez edukowanie uczniów w języku narodowym) przyczyni-
ło się do przesunięcia/zastąpienia języków. Języki mniejszości 
nie stawały się częścią systemu szkolnictwa, a presja instytucji 
szkoły nastawiona była na „czyste” posługiwanie się językiem 
narodowym i nieposługiwanie się językami mniejszościowymi, 
lokalnymi;

 • powszechna mobilność, związana również z turystyką w skali 
światowej, prowadzi do wzrostu znaczenia języków między-
narodowych, języków wehikularnych (czyli języków stosowa-
nych dla porozumienia się na obszarach o dużej różnorodności 
językowej); 

 • postawy osobnicze: związane z ocenami/poglądami rodziców, 
którzy ze względu na globalizację zachęcają swoje dzieci do na-
uki języków ponadnarodowych w miejsce swoich języków lokal-
nych, gdyż dzięki takiej znajomości łatwiej im będzie odnieść 
sukces: otrzymać lepszą pracę i zapewnić lepsze perspektywy 
życiowe. 
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2. Język a kultura 

Gdy język staje się martwy – umiera także związana z nim kultura. Dla 
zrozumienia znaczenia śmierci języka następującej w rezultacie rezy-
gnacji z jego użytkowania przez przedstawicieli danego ludu konieczne 
jest zrozumienie związku języka i kultury. 

Podstawowa rola, jaką pełni język wobec całości kultury, nie jest 
przez nikogo kwestionowana. 

Warto zacytować w tym miejscu lapidarne ustalenia socjologów4: 
komunikacja kreuje albo co najmniej umożliwia consensus społeczny, po-
rozumienie między poszczególnymi składnikami każdej społecznej całości 
(czy składnikami tymi będą pojedyncze osobniki ludzkie czy też grupy 
społeczne), nadając owej całości jednolity charakter, zapewniając jej in-
tegrację, a jednocześnie oddzielając od innych całości. 

Można nawet przyjąć, że wytworzenie wszelkich całości społecznych, 
niezależnie od ich charakteru i stopnia złożoności, od grupy rodzinnej 
czy zabawowej aż po kultury narodowe czy kręgi cywilizacyjne, następuje 
przede wszystkim poprzez mniejsze lub większe natężenie komunikacji 
dokonującej się za pomocą znaków. Komunikacja znakowa umożliwia 
wreszcie przekazywanie tradycji, a przez to kumulację dorobku kulturo-
wego przeszłych pokoleń. Ogólnie można przyjąć, że elementy znakowe, 
symboliczne są niezbędnym składnikiem każdego systemu społecznego, 
wśród nich zaś język zajmuje pozycję podstawową.

Mówienie stanowi rodzaj ludzkiego zachowania poddany szcze-
gólnie ścisłym regułom. Język powszechnie definiuje się jako system 
abstrakcyjnych symboli (wyrazów), powiązanych regułami syntaktycz-
nymi (regułami gramatyki). Aby w pełni sprawnie posługiwać się ję-
zykiem, należy poznać znaczenia tych symboli oraz stosować właściwe 
danemu językowi reguły gramatyczne. Każda ludzka kultura wykształ-
ciła właściwy sobie język: nie ma na świecie ludzkiej społeczności, która 
nie posiadałaby symbolicznego systemu komunikacji. Równocześnie 
kultura ta przekazywana jest poprzez komunikację językową. Warto 
przywołać w tym miejscu przemyślenia socjolog Antoniny Kłoskowskiej 
na temat kultury jako czynnika zespalającego grupę kulturową. Pisała 
ona, że kultura: stanowi szeroki i złożony układ (syndrom) sposobów 
działania, norm, wartości i symboli, wierzeń i dzieł symbolicznych, który 
przez jakąś zbiorowość społeczną uważany jest za własny, jej w szczegól-
ności przysługujący, wyrosły z jej tradycji i historycznych doświadczeń 

 4 Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura spo-
łeczna, Warszawa 1976, PWN, s. 19-26. 
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oraz obowiązujący w jej obrębie5. Podobnie, choć znaczniej lapidarniej 
ujął to słynny antropolog amerykański Ralph Linton, dla którego kul-
tura jest społecznym dziedzictwem członków społeczeństwa6. Jak zazna-
czała Antonina Kłoskowska, komunikacja językowa odgrywa szczególnie 
ważną rolę w całości kultury. Szczegółowe badania empiryczne wykazały 
istnienie ścisłego związku między uczeniem się nowego języka, a przyswa-
janiem sobie innych elementów nowej kultury. (…) Różne cechy systemu 
językowego, stanowiące o jego doskonałości jako narzędzia komuniko-
wania, sprawiają, że język przenikać może wszystkie sfery działalności 
kulturalnej7. 

Dla każdego człowieka język ojczysty jest niezmiernie ważny, gdyż 
określa on jego przynależność do danej grupy etniczno-kulturowej, jego 
tożsamość, tradycję, historię. Język to nie tylko wypowiadane słowa, 
ale także bagaż historii, tradycji, zwyczajów danego społeczeństwa. 
Z utratą języka traci się dostęp do źródeł i do zrozumienia przeszłości. 
Śmierć języka oznacza więc odejście unikalnej kultury i zejście ze sceny 
światowej danej grupy etniczno-kulturowej. Antropolodzy i lingwiści 
oceniają, że w  XXI wieku zanikanie języków uległo znacznemu 
przyśpieszeniu, zanika jeden język co 2 tygodnie oraz że do końca 
bieżącego wieku zaniknie połowa obecnie istniejących języków. Wraz 
z każdym językiem znika kawałek wiedzy o świecie: niestety, procesu 
tego nie da się zapewne zatrzymać. Według szacunków, już obecnie 
istnieje 500 języków, którymi mówi mniej niż 100 osób. Naukowcy alar-
mują, że języki wymierają na ziemi szybciej, niż wymierają gatunki. 

Ochroną ginących języków zajęło się UNESCO. W 2009 r. grupa 
lingwistów przygotowała pod egidą tej organizacji internetowy atlas 
zagrożonych języków, którego  ostatnia aktualizacja dokonana została 
w 2017 r.8 Aktualnie języki zagrożone dzielą się według kryteriów Atlasu 
języków zagrożonych UNESCO na cztery grupy. Podobnie internetowa 
strona UNESCO kategoryzuje 2 500 z istniejących w bazie języków w pięć 
poziomów zagrożenia:

 • zagrożone (unsafe) – językiem posługują się tylko niektóre dzieci 
lub też wszystkie dzieci, ale w ograniczonym zakresie;

 • zdecydowanie zagrożone (definitely endangered) – językiem po-
sługuje się głównie pokolenie rodziców i starsze;

 5 Antonina Kłoskowska, Kultura narodowa, w: A. Kłoskowska red. Encyklopedia 
kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. Wrocław1991, Wy-
dawnictwo „Wiedza o Kulturze”, s. 51.

 6 Ralf Linton, Kulturowe podstawy osobowości, Warszawa 1975, PWN, s. 67.
 7 Antonina Kłoskowska, Socjologia kultury, Warszawa 1981, PWN, s. 162 i164. 
 8 http://www.unesco.org/languages-atlas/ 
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 • poważnie zagrożone (severely endangered) – języka używa głów-
nie pokolenie dziadków i starsze;

 • krytycznie zagrożone (critically endangered) – język zna tylko 
garstka osób z najstarszego pokolenia;

 • wymarłe (extinct) – językiem nikt się już nie posługuje.
Osobną kategorię wyłonioną w opracowaniu UNESCO są języki od-

tworzone (Revitalized).
Z kolei Red Book of Endangered Languages („Czerwona księga zagro-

żonych języków”) opublikowana przez UNESCO stosuje trzy kategorie:
 • potencjalnie zagrożone (potentially endangered);
 • zagrożone (endangered);
 • poważnie zagrożone (severelly endangered).

Również w 2009 roku opublikowany został raport UNESCO World 
Report Investing in Cultural Diversity and Intercultural Dialogue9, sze-
roko ujmujący problemy zagrożonych kultur i zagrożonych języków.

W ciągu ostatnich 70 lat wymarło ponad 200 różnych języków. 
Według UNESCO najwięcej zagrożonych języków na świecie jest kolejno: 
w Indiach (197), USA (191), Chinach (144), w Indonezji (143), Meksyku 
(143), w Rosji (131), Australii (108), w Papui Nowej Gwinei (98) i w Ka-
nadzie (87). 

W Atlasie UNESCO przedstawiono interesujące zestawienie:

Liczba użytkowników 1– 9999 10 000-
99 999

100 000 
i więcej

Bez danych 
n. t. liczby 

użytkowników
Łącznie

Języki wrażliwe 331 152 103 5 591

Zdecydowanie 
zagrożone

400 151 63 25 639

Poważnie zagrożone 438 50 10 39 537

Krytycznie zagrożone 519 15 0 42 576

Wymarłe 218 0 0 10 228

Inne 1 1

Razem 1907 368 176 121 2572

Uwaga: Powyższa tabela zlicza każdą społeczność językową zmapowaną w Atlasie, a nie agrego-
wane jednostki językowe 

Dr Greg Anderson i  dr K. David Harrison, naukowcy z  Living 
Tongues Institute for Endangered Languages10 wraz ze stowarzysze-
niem National Geographic przystąpili do projektu National Geographic 

 9 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001847/184755e.pdf 
 10  https://livingtongues.wordpress.com/ 
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Enduring Voices Project, mającego za zadanie za wszelką cenę zacho-
wanie zagrożonych języków. W tym celu opracowana jest mapa tzw. 
hotspotów, czyli miejsc na świecie z najbardziej niezwykłymi, słabo 
znanymi czy zagrożonymi językami11. 

Mapę taką można było opracować i stanowi ona na pewno wkład 
w naukę, ale niestety w ten sposób nie da się zachować języków. Biolo-
gowie stworzyli na Spitsbergenie Globalny Bank Nasion (norw. Svalbard 
globale frøhvelv), gdzie w tunelu wydrążonym w wiecznej zmarzlinie 
postanowili bezpiecznie przechować nasiona roślin jadalnych z całego 
świata. Języka natomiast, wraz z całym związanym z nim bagażem 
kulturowym, nie da się zachować, jeśli nie będzie ludzi, którzy będą 
nim chcieli i umieli się posługiwać oraz którzy będą przekazywali go 
młodszym. Tworzenie internetowych archiwów języków zagrożonych, 
tak jak w Holandii, służy tworzeniu dokumentacji językowej, ale nie 
kulturowej. Nie spowoduje to ożywienia zanikającego języka, gdyż pod-
stawowym warunkiem jest transmisja tego języka i związanej z nim 
kultury następnym pokoleniom. 

Inną inicjatywą utrwalania i klasyfikowania zagrożonych języków 
jest stworzenie portalu internetowego www.endangeredlanguages.com 
przez firmę Google, przy udziale koalicji Alliance for Linguistic Diver-
sity. Internauci korzystający z tej strony mogą zapoznać się z zagrożo-
nymi wymarciem lub już martwymi językami, skatalogowanymi przez 

 11 https://livingtongues.wordpress.com/national-geographic-enduring-voices-pro-
ject/ i  https://livingtongues.files.wordpress.com/2012/06/screen-shot-2012-11-
20-at-3-00-07-pm.png 
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Uniwersytet Hawajski w Manoa oraz Wschodni Uniwersytet Michigan. 
Strona zawiera dane o ponad trzech tysiącach języków i dialektów. Na 
portalu tym zawarte zostały podstawowe informacje o każdym z tych ję-
zyków, a także w wielu wypadkach można odsłuchać nagranych próbek 
czy obejrzeć nagranie wideo, np. z koncertu zespołu śpiewającego w za-
grożonym języku. Na interaktywnej mapie można sprawdzić, w którym 
kraju czy regionie występuje najwięcej zagrożonych języków. W bazie 
tej w Polsce, jako „poważnie zagrożone”, wymienia się trzy języki: ka-
szubski, dolnośląski i górnośląski. Mapa ta, jak inne w tym opracowaniu 
przytaczane,  nie jest doskonała, wolna od błędów - jedną z przyczyn 
jest  brak precyzyjnego rozróżnienia między językiem a dialektem oraz 
stosowanie subiektywnych kryteriów.

3. Zagrożone języki Europy

Przeważająca liczba mieszkańców Europy wywodzi się z ludów indo-
europejskich, wokół których pochodzenia trwają od XIX wieku spory 
naukowe. Obecnie konkurują ze sobą dwie teorie. Według pierwszej 
z nich, sformułowanej przez Mariję Gimbutas, archeolog pochodzenia 
litewskiego zamieszkującą na stałe w Stanach Zjednoczonych, ekspan-
sja tych ludów w kierunku Europy rozpoczęła się z centrum położone-
go na stepach na północ od Morza Czarnego i dokonywana była drogą 
agresywnych podbojów. Zgodnie z drugą koncepcją, opracowaną przez 
Colina Renfew, archeologa brytyjskiego, Indoeuropejczycy stanowili 
rolniczą społeczność Anatolii. Ich kultura miała rozprzestrzeniać się 
dyfuzyjnie, nie zaś przez podbój. Brak jest dowodów przemawiają-
cych jednoznacznie za którąkolwiek z dwóch teorii, uznaje się więc, że 
obie są prawdopodobne. Za okres rozpoczęcia ich wędrówki na zachód 
w kierunku Europy i doliny Dunaju przyjmuje się lata 4200-3900 przed 
Chrystusem. 

Europę zamieszkiwały wówczas ludy nieindoeuropejskie, które na-
dal istnieją, choć raczej marginalnie, a ich języki określane są jako sta-
roeuropejskie. Należą do nich wymarły język etruski oraz żyjące języki: 
baskijski i grupa języków ugrofińskich. Do najważniejszych języków tej 
grupy należą: język węgierski, fiński, estoński oraz mordwiński, a także 
języki lapońskie (saami). Wymienić można również mniejsze, zanika-
jące czy wymarłe języki zaliczane do podgrupy bałtofińskiej, takie jak: 
język karelski (ok. 150 tys. użytkowników), język wepski (ok. 5 tysięcy 
użytkowników), język izoriański (ok. 500 mówiących), język liwski  (ina-
czej zwany liwoński – poniżej 100 mówiących, należących do narodu 
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Liwów, zamieszkujących kilka wsi w północno-zachodnim skrawku Ło-
twy, jednak jest on dla nich językiem wyuczonym, gdyż ostatnia osoba, 
dla której język liwski był językiem rodzinnym, zmarła w 2013 r. w Ka-
nadzie w wieku 103 lat) oraz wymarły język wotycki.    

Wśród języków indoeuropejskich w Europie również jest wiele ję-
zyków wymarłych oraz języków zagrożonych.

Według cytowanego powyżej raportu UNESCO, również nie wol-
nego od błędów (według spisu w Polsce zagrożonych jest 8 języków, na 
mapie natomiast zaznaczone są dwa zagrożone języki: kaszubski i wila-
mowicki oraz jeden język wymarły: słowiński), sytuacja zagrożonych ję-
zyków w poszczególnych państwach europejskich wygląda następująco:

 • Albania –    4;
 • Austria –    5;
 • Belgia:     8;
 • Białoruś:   3;
 • Bośnia i Hercegowina:  2;
 • Bułgaria:   6;
 • Chorwacja:    8;
 • Czarnogóra:    1;
 • Czechy:    4;
 • Dania:    3;
 • Finlandia:   7;
 • Francja:   26;
 • Grecja:    10;
 • Hiszpania:   5;
 • Holandia:   6; 
 • Irlandia:   1;
 • Litwa:    4;
 • Luksemburg:   3;
 • Łotwa:    5;
 • Była Jugosłowiańska  

Republika Macedonii  7;
 • Mołdawia:   2;
 • Niemcy:   13;
 • Norwegia:    6;
 • Polska:    2 (w spisie omyłka: 8);
 • Portugalia:   1;
 • Rumunia:   11;
 • Słowacja:   5;
 • Słowenia:   3;
 • Szwajcaria:   8;
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 • Szwecja:   8;
 • Ukraina:   14;
 • Węgry:    5;
 • Wielka Brytania:  11;
 • Włochy:    30.

Przedstawiona statystyka odnosi się zarówno do języków, jak i dia-
lektów, obejmuje 231 języków zagrożonych w 34 państwach Europy: te 
same języki bywają zagrożone w różnym stopniu w różnych państwach, 
jednak szczegółowa analiza wszystkich przypadków zdecydowanie wy-
chodzi poza ramy opracowania. Warto jednak podać dane sumarycz-
ne: według cytowanej pracy Petera K. Austina szacuje się, iż w Europie 
funkcjonuje 239 języków, co stanowi 3,5% całkowitej liczby języków na 
świecie (Autor w rozważaniach tych ujmuje wyłącznie część europejską 
Rosji). W przybliżeniu ponad sto z tych języków uważa się za zagrożone. 
Jak podaje Autor, część z ekspertów sądzi, że jedynym językiem niepań-
stwowym, który ma szansę na przetrwanie, jest język kataloński z 7,5 
miliona użytkowników.

Tak jak na całym świecie i w Europie zdefiniowanie języka w od-
różnieniu od dialektu jest niepewne, a określenie liczby użytkowników 
danego języka też nieproste. Dodatkowo nakłada się na to polityka. I tak 
istnieje we Francji język pikardyjski, obecnie zagrożony, używany w Pi-
kardii, Nord-Pas-de-Calais oraz w Belgii. Językoznawcy i rząd belgijski 
traktują go jako oddzielny język, natomiast rząd francuski uważa go 
wyłącznie za dialekt lokalny (patois). Jest on obecnie znacząco zagro-
żony wyginięciem, gdyż mówią nim wyłącznie osoby, które ukończyły 
50 rok życia. 

W Europie współistnieją rozmaite modele polityki językowej12:
 – państwa o jednym silnym języku oficjalnym (Bułgaria, Estonia, 

Francja, Grecja, Litwa i Łotwa);
 – państwa o jednym silnym języku oficjalnym, w których jednak 

inne języki wspierane są na poziomie np. poszczególnych gmin 
(Austria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Polska, Portugalia, Węgry, 
Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania);

 – państwa, które uznają inne języki niż oficjalny w poszczegól-
nych regionach (Dania, Hiszpania, Niderlandy, Wielka Brytania, 
Włochy);

 12 Klasyfikacja cytowana za: Tomasz Wicherkiewicz, Europejskie standardy 
ochrony języków zagrożonych, w: Konferencja Europejskie i regionalne instru-
menty ochrony języków zagrożonych, Warszawa, 5 listopada 2013 r. pod redakcją 
Lecha M. Nijakowskiego, Warszawa 2014, Wydawnictwo Sejmowe BAS, s. 13.
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 – państwa o charakterze językowej federacji (Belgia);
 – państwa dwu- lub wielojęzyczne (Cypr, Finlandia, Irlandia, Luk-

semburg, Malta).
Bardzo specjalne miejsce wśród zagrożonych języków zajmuje ję-

zyk białoruski na Białorusi. Oficjalnie jest on językiem urzędowym, 
jednym z dwóch, obok rosyjskiego, ale jest całkowicie wypierany przez 
język rosyjski. Jeszcze w 1999 r. 61% Białorusinów przyznawało się do 
używania tego języka na co dzień, 10 lat później było to już tylko 35% 
(dane z dwóch kolejnych spisów powszechnych). Odsetek ten nieustan-
nie maleje, gdyż językiem dnia codziennego jest rosyjski, a białoruski 
jest używany co najwyżej w sytuacjach nieformalnych. W języku ro-
syjskim nadaje telewizja państwowa, w nim prowadzone są zajęcia 
w szkołach: jedynie 6,4% uczniów na Białorusi uczy się wszystkich 
przedmiotów w szkole po białorusku, studenci studiujący wyłącznie 
w tym języku stanowią 0,2% wszystkich pobierających naukę w szko-
łach wyższych, sprawy w urzędach każdego szczebla załatwia się po 
rosyjsku.  

W Unii Europejskiej mówi się wieloma językami. 24 języki są oficjal-
nie uznane za języki robocze Unii. Istnieje ponad 60 rdzennych języków 
regionalnych i języków mniejszości, z których pięć zostało uznanych za 
języki półoficjalne UE (kataloński, galicyjski, baskijski, szkocki gaelic-
ki oraz walijski). Wszystkie pozostałe języki nie mają statusu języków 
oficjalnych UE.

Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych 
(ECRML) jest europejskim traktatem przyjętym w 1992 r. pod auspi-
cjami Rady Europy w celu ochrony i promowania historycznych języków 
regionalnych i mniejszościowych w Europie. 

Europejska Karta Języków weszła w życie w 1998 roku. Do 2015 roku 
podpisały ją 33 państwa, ratyfikowało zaś 25. Polska podpisała Kartę 
w 2003, zaś ratyfikowała w 2009 roku. 

Celem Karty jest ochrona nie określonych grup, ale języków. W pre-
ambule zapisano m.in., że: ochrona historycznych języków regionalnych 
lub mniejszościowych Europy, spośród których niektórym grozi całko-
wite wyginięcie, przyczynia się do utrzymania i rozwoju kulturowego 
bogactwa i tradycji Europy – podkreślając wartość wielokulturowości 
i wielojęzyczności, a także uznając, że ochrona języków regionalnych lub 
mniejszościowych i poparcie dla nich nie powinny przebiegać ze szkodą 
dla języków oficjalnych i potrzeby ich poznawania. 

W Karcie przyjęto, że za „języki regionalne lub mniejszościowe” 
uważa się języki, które są tradycyjnie używane na określonym teryto-
rium państwa przez obywateli tego państwa tworzących grupę mniejszą 
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liczebnie od pozostałej części ludności tego państwa oraz różnią się od 
oficjalnego języka (języków) tego państwa. Definicja ta nie obejmuje 
ani dialektów oficjalnego języka (języków) tego państwa, ani języków 
migrantów.

Warto zwrócić uwagę na paradoksalne efekty przyjętych w Kar-
cie założeń. Zasadniczo, Europejska Karta Języków obejmować może 
wszystkie języki, które nie posiadają statusu języka oficjalnego w danym 
państwie. Z tego powodu tak silny język jak kataloński w Hiszpanii mógł 
się znaleźć w Karcie, zaś irlandzki, jako język oficjalny Irlandii, będący 
w sposób oczywisty językiem zagrożonym,  nie mógł zostać uwzględ-
niony, 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 państwowego13. 

Francja, w której według przedstawionej powyżej statystyki istnie-
je 26 języków zagrożonych wymarciem, nie ratyfikowała Europejskiej 
karty języków regionalnych lub mniejszościowych. 

W Karcie przewidziano wiele różnorodnych działań, jakie mogą 
podjąć państwa członkowskie, aby chronić i promować języki regionalne 
i mniejszościowe. Kartę tę podpisało i ratyfikowało osiemnaście państw, 
trzy państwa są jej sygnatariuszami, ale jej nie ratyfikowały. Wiele kra-
jów nie podpisało karty. Ocenia się, że w karcie nie uniknięto pewnych 
nieścisłości i braku precyzji przy ustalaniu zaleceń, co pozwala nawet jej 
sygnatariuszom na niepełne respektowanie jej podstawowych założeń14

Karta jest ważnym instrumentem międzynarodowym służącym 
ochronie języków regionalnych i mniejszościowych. Komitet ekspertów, 
będący organem doradczym Rady Europy, stwierdził, że wiele państw 
nadal nie posiada metodycznego podejścia do zagadnienia ochrony i pro-
mocji języków. Rada Europy zaleca, by państwa te opracowały długo-
terminowe ustrukturyzowane strategie, aby zapewnić ochronę języków 
mniejszościowych15.

Warto zaznaczyć, że zdaniem eksperta Tomasza Wicherkiewi-
cza zastosowanie postanowień Karty w państwach-stronach, które ją 

 13 Cyt. za dr Nicole Dołowy-Rybińska, Sytuacja języków mniejszościowych i regional-
nych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla Polski, Biuro Analiz i Do-
kumentacji Kancelarii Senatu, OE-236, Warszawa 2015, s. 7. https://www.senat.
gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3098/plik/oe-236_internet.pdf 

 14 Nicole Dołowy-Rybińska przedstawia skrótowo a precyzyjnie najważniejsze sła-
bości Karty: ibidem, s. 8 – 9. 

 15 Cyt. za Opracowaniem Tematycznym Języki zagrożone wymarciem a różnorod-
ność językowa w Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Polityk Wewnętrznych 
Parlamentu Europejskiego, marzec 2013. 
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ratyfikowały i włączyły do całości zakresu polityki językowej, przyczy-
niło się do ustalenia ram polityki wspierania, ochrony i rozwoju takich 
zagrożonych języków europejskich, jak:

 – arański w hiszpańskiej Katalonii,
 – albański (różne archaiczne odmiany) m.in. w  Rumunii 

i południowych Włoszech,
 – arabski cypryjskich Maronitów,
 – arabski i berberyjski w hiszpańskich enklawach Ceucie i Melilli,
 – asyryjski w Armenii,
 – jeniski w Szwajcarii,
 – jezydzko-kurdyjski w Armenii,
 – kornwalijski i mański w Wielkiej Brytanii (języki skutecznie 

zrewitalizowane),
 – kveński w Norwegii,
 – dolnołużycki w Niemczech,
 – niemieckie archaiczne odmiany górskie w północnych Włoszech,
 – rusiński na Węgrzech,
 – saterfryzyjski w Niemczech,
 – tatarski w Finlandii,
 – włoski na chorwackiej i słoweńskiej Istrii,
 – języki żydowskie (zwłaszcza jidysz i ladino) w większości państw 

europejskich,
 – języki romskie w większości państw europejskich16. 

Istotnym dokumentem Unii Europejskiej jest Rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z dnia 11 września 2013 r. w sprawie języków europej-
skich zagrożonych wymarciem oraz różnorodności językowej w Unii 
Europejskiej (2013/2007(INI) Zagrożone języki europejskie i różnorod-
ność językowa w Unii Europejskiej, w której zawarte zostały, w 37 punk-
tach, zalecenia Parlamentu dla państw członkowskich i dla Komisji 
Europejskiej do zwracania większej uwagi na ekstremalne zagrożenie, 
jakie dotyczy wielu europejskich języków zakwalifikowanych do kate-
gorii języków zagrożonych wymarciem, a także do pełnego zaangażo-
wania się w ochronę i propagowanie niepowtarzalnej różnorodności 
dziedzictwa kulturowego i językowego Unii, wraz z wezwaniem do ra-
tyfikowania i wdrożenia Europejskiej karty języków regionalnych lub 
mniejszościowych przez państwa, które tego nie uczyniły. Wśród tych 
37 postulatów są bardzo konkretne zalecenia, wyraźnie wskazujące, iż 
nadal brak jest właściwego podejścia państw Unii do problemu języków 
mniejszościowych i ludzi nimi się posługujących.  

 16 op. cit. s. 15. 
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Przedstawiciele mniejszości politycznych w Europie potrafią wy-
korzystać obowiązujące prawa, gwarantujące mniejszościom ochronę, 
potrafią również samoorganizować się oraz działać poprzez organizacje 
pozarządowe i lokalne reprezentacje polityczne w celu uzyskania pew-
nej autonomii czy choćby aby zapewnić sobie ochronę kultury i języka. 
Prawo Unii Europejskiej gwarantuje ochronę języków lokalnych oraz 
mniejszości etnicznych: ale prawo to bywa bezsilne, gdy rządy odmawia-
ją jego respektowania lub pełnego wdrożenia prawa unijnego. Przykła-
dami związanymi z Polską jest odmowa uznania Polaków w Niemczech 
za mniejszość narodową (choć Niemcy w Polsce, znacznie mniej liczni, 
są uznani za mniejszość narodową i posiadają związane z tym statu-
sem szerokie uprawnienia) oraz odmowa Litwinów respektowania praw 
Polaków na Litwie. 

Wyjątkowa w Europie jest pozycja języka północno-lapońskiego, któ-
ry uzyskał częściową autonomię w Finlandii oraz uznanie polityczne 
w Norwegii i Szwecji. W każdym z tych państw języki lapońskie mają 
status regionalnych języków urzędowych. 

Poniżej zostaną przedstawione przykłady dwóch ludów europej-
skich, które potencjalnie posiadały wszelkie atrybuty do ukształtowania 
się w państwa narodowe, ale historia im nie sprzyjała, a terytoria ich 
zostały podzielone przez kilka sąsiadujących państw narodowych. Taki 
mógłby być i los Polski, która odrodziła się sto lat temu, po trwającym 
123 lata podziale jej ziem przez zaborczych sąsiadów. 

 

4. Fryzowie w Danii, Holandii i w Niemczech 

Fryzowie, współcześnie zamieszkujący Danię, Holandię i Niemcy, są 
ludem stosunkowo słabo znanym w historii Europy. Zamieszkiwa-
li oni trudne gospodarczo, choć bardzo żyzne (mady) tereny nizin-
ne w północno-zachodniej Europie, nad Morzem Północnym oraz 
na Wyspach Fryzyjskich. Jest to cały archipelag złożony z 33 wysp, 
położonych wzdłuż wybrzeży Holandii, Niemiec i Danii (Półwysep 
Jutlandzki). Te zamieszkałe i niezamieszkałe wysepki, otoczone są 
z jednej strony Morzem Północnym, z drugiej, od stałego lądu, Mo-
rzem Wattowym. 

Od II w. p.n.e. Fryzja zamieszkiwana była przez Fryzów, którzy pier-
wotnie przynależeli do ludów germańskich. Zajmowali się głównie rol-
nictwem, hodowlą zwierząt, a także kupiectwem. 

Historyczna Fryzja miała burzliwą historię, miała swoich władców, 
z których ostatni pokonany przez został przez króla Franków Karola 
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Młota w 719 r., a podbój całej Fryzji trwał przez wiek VIII. Fryzja na 
przestrzeni wieków dostawała się pod rozmaite panowanie. 

Współcześnie Fryzowie to autochtoniczna mniejszość narodowa, 
zamieszkująca w trzech państwach17: 

 • w Holandii – Fryzja Zachodnia: w prowincji Fryzja, w północnej 
części prowincji Holandia Północna, w północnej części prowin-
cji Groningen (Ommelanden) oraz na należących do Holandii 
Wyspach Fryzyjskich. Liczba użytkowników języka fryzyjskiego 
jest obecnie szacowana na 354 000 osób;

 • w Niemczech – Fryzja Wschodnia, obecnie pod względem ad-
ministracyjnym stanowiąca część Dolnej Saksonii, wraz z Wy-
spami Wschodnio-fryzyjskimi, oraz Fryzja Północna, w kraju 
związkowym Szlezwik-Holsztyn wraz z wydzielonym okręgiem 
Fryzji Północnej (Nordfriesen) i na Helgolandzie. W Niemczech 
populacja Fryzów obecnie szacowana jest na 12 tysięcy osób; 

 •  w Danii – druga część Fryzji Północnej: w prowincji Jutlandia 
Południowa.

Język fryzyjski należy do grupy anglofryzyjskiej zachodniej gałę-
zi języków germańskich, a genetycznie powiązany jest z językiem sta-
roangielskim. Szacuje się, że współcześnie językiem fryzyjskim mówi 
kilkaset tysięcy osób (od 400 do 700 tysięcy). Istnieje wiele dialektów 
języka fryzyjskiego, ale nie występuje on w postaci jednolitego języka 
ponaddialektalnego.

Wyróżnia się trzy zasadnicze grupy tych dialektów:
 • język fryzyjski zachodni (Westerlauwersk Frysk), na który skła-

da się kilka dialektów, używany jest od wczesnego średniowiecza 
we Fryzji Zachodniej, czyli prowincji Fryzja (Vriesland lub Frie-
sland), w prowincji Groningen oraz na Wyspach Zachodnio-fry-
zyjskich. Język fryzyjski, którym posługuje się ludność osiadła 
w miastach, zawiera silne naleciałości języka niderlandzkiego;

 • język wschodnio-fryzyjski, zwany dialektem saterlandzkim. 
Posługuje się nim 2 – 3  tysiące osób zamieszkujących krainę 
Zeeterland (Saterland) koło Oltenburga w północnozachodnich 
Niemczech. Posiada on swoje własne cechy językowe, wyraźnie 

 17 Najobszerniejszym opracowaniem dotyczącym Fryzów w literaturze polskiej jest 
praca profesora Bernarda Piotrowskiego, Język fryzyjski w Niemczech. Dylematy 
jego rozwoju i dalszego przetrwania, w: Glottodidactica. Festschrift fϋr Professor 
Waldemar Pfeiffer zum 60. Geburtstag. An International Journal of Applied Lin-
guistics. Vol. XXVI, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 1998, ss. 187 – 220. 
Przedstawione poniżej informacje lingwistyczne są w głównej mierze oparte na 
tej pracy.
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zaznacza się w nim wpływ języka (dialektu) dolnoniemieckiego 
(języka starosaksońskiego, języka starosaskiego). Współcześnie 
język ten jest silnie zagrożony wyginięciem. 

 • język północno-fryzyjski. Mówi nim kilka tysięcy osób, głównie 
chłopów i rybaków w Niemczech Północnych, liczba użytkow-
ników stale spada, również wśród Fryzów zachowujących iden-
tyfikację etnosu północno-fryzyjskiego. Nie ma jednego języka 
północno-fryzyjskiego, występuje w nim kilka dialektów i gwar18. 
We Fryzji Północnej w Niemczech stosowane są głównie dwa 
dialekty: 

 – kontynentalny, w obrębie którego wyróżnia się cztery gwary, 
a którymi posługują się mieszkańcy terenów nadbrzeżnych od granicy 
duńsko-niemieckiej na północy do miasta Husum na południu;

– wyspiarski, używany przez Fryzów na wyspach Helgoland, Oom-
ran (niem. Amrum), Feer (niem. Föhr) i Söl (niem. Sylt). W przypadku 
tych dwóch ostatnich wysp języki tam stosowane określa się jako Fering 
i Sölring. 

Problem identyfikacji etnicznej czy narodowościowej Fryzów jest 
równie skomplikowany, jak ich historia. Po pełnej utracie niepodległości 
w końcu VIII wieku i podboju przez państwo Franków byli poddanymi 
różnych państw, zawsze domagając się uznania swego ustnego rodzime-
go prawa fryzyjskiego, na który wpływ miało prawo starogermańskie. 
Fryzowie domagali się poszanowania swej wolności, co oznaczało prawo 
do niepłacenia podatków kolejnym władcom. Fryzja była w istocie zlep-
kiem autonomicznych  republik chłopskich. Ich przywódcy corocznie 
przybywali do Upstalboom w Aurich (obecne Niemcy), aby próbować 
uzgodnić wspólną politykę. Nawet ich prawo i system kar, znane od roku 
800, były różnie interpretowane w różnych regionach. 

Sprzyjało to również konserwowaniu lingwistycznych i  kultu-
rowych różnic terytorialnych, przeciwdziałało natomiast myśleniu 
o jedności. 

 18 Pierwszy amatorski słownik języka północno-fryzyjskiego został wydany 
przez kupca Boy-Jacobsena w 1743 roku. Niewątpliwie u źródeł zaintere-
sowania folklorem i językiem fryzyjskim było oddziaływanie niemieckie-
go i duńskiego romantyzmu.  W 1819 roku ukazała się pierwsza książka 
z  literatury fryzyjskiej, która była komedią Petera Hansena opartą na 
motywach ludowych: Di Gidtshals, of di Sölring Pid’ ersdei (Skąpiec lub 
dzień Św. Piotra na Sylt). Syn autora, Christian Peter Hansen pisał wier-
sze i zbierał baśnie z wyspy Sylt w rodzimym dialekcie Sölring. Pierwszy 
podręcznik do nauki języka fryzyjskiego wydany został w 1867 roku. – cyt. 
za B. Piotrowski, op. cit. s. 205. 
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a. Fryzowie w Niemczech

Początki powstawania fryzyjskiej identyfikacji etnicznej na ziemiach 
niemieckich to lata 40. XIX wieku i okres Wiosny Ludów. Badacze mó-
wią o powstawaniu fryzyjskiego ruchu narodowego właśnie po 1840 
roku19. Rozwój stowarzyszeń społecznych mających za zadanie integra-
cje społeczności fryzyjskiej i ochronę języka to zjawisko ukształtowane 
na początku XX wieku20. 

Po II wojnie światowej w 1948 roku powstała nowa organizacja 
Fryzów: Foriining für nationale Friiske (Stowarzyszenie narodowych 
Fryzów), która opowiedziała się, zgodnie z żądaniami Danii, do zwrotu 

jej południowego Szlezwiku, wraz z terenami fryzyjskimi. W wybo-
rach do władz krajowych Szlezwiku-Holsztynu Fryzowie zjednoczyli 
się z mniejszością duńską. Władze Niemiec ustąpiły jedynie w jednym 

 19 Konflikt między społecznością duńską i niemiecką na terenie Szlezwiku (Fryzja 
Północna) miał decydujący wpływ na formowanie się fryzyjskiej identyfikacji 
etnicznej (bądź narodowej), choć Fryzowie wspierali wówczas społeczność nie-
miecką. 

       Od 1867 roku, gdy Prusowie po wygranej z Duńczykami wojnie o Szlezwik-
-Holsztyn zajęli całą Fryzję Północną, pojawiły się inicjatywy na rzecz kształto-
wania ruchu fryzyjskiego. W 1879 roku powstało pierwsze Północno-fryzyjskie 
Stowarzyszenie (Nordfriesischer Verein). Podjęto inicjatywę utworzenia jednego 
północno-fryzyjskiego języka literackiego, ale zakończyła się ona niepowodze-
niem, a działalność Stowarzyszenia osłabła.

 20  W 1913 roku w Szlezwiku powstało Północno-fryzyjskie Towarzystwo (Der  Nord-
friesische Verein für Heimatkunde und Heimatliebe). Cele tego Towarzystwa były 
ambitne: poszerzanie wiedzy i wzmacnianie więzi Fryzów Północnych, a  także 
badania nad folklorem, przeszłością i  językiem fryzyjskim. Władze pruskie nie 
akceptowały tych dążeń. 

        Po I wojnie światowej powstało kolejne stowarzyszenie Fryzów Północnych: 
Fiesisch-schleswigscher Verein, które opowiadało się za szeroką autonomią 
gminną, za samoobroną gospodarczą oraz deklarowało niejasno „niezależność 
ludu fryzyjskiego”, wskazując na perspektywy powstania odrębnego narodu 
fryzyjskiego, z  własną kulturą i  własnym językiem. Fryzyjsko-Szlezwickie Sto-
warzyszenie dążyło do uzyskania przez Fryzów statusu mniejszości narodowej, 
posiadającej samorząd o szerokich uprawnieniach. 

       Od 1925 roku władze niemieckie wyraziły zgodę na nauczanie języka fryzyj-
skiego w szkołach elementarnych w tych gminach, w których Fryzowie posiadali 
większość. Zgoda ta była ograniczona do nauczania jednej godziny w  tygodniu. 
W 1931 roku rozpoczęto sporadyczne nadawanie audycji radiowych w języku pół-
nocno-fryzyjskim.  

       Na kolejnym kongresie Fryzów w Husum w 1930 r. powołano Radę Fryzów 
(Friesenrat), będącą wspólna reprezentacją Fryzów Północnych, Wschodnich 
i Zachodnich. Dojście Hitlera do władzy zakończyło wszelkie marzenia o jedności 
Fryzów i  uznania ich za mniejszość narodową. Działacze fryzyjscy znaleźli się 
w obozach koncentracyjnych.
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punkcie: zezwoliły na nauczanie języka fryzyjskiego w szkołach elemen-
tarnych, ale na zasadzie dobrowolności i w wymiarze jednej godziny 
tygodniowo. 

W latach 50-ych XX wieku począł aktywować się ruch panfryzyjski, 
łączący Fryzów z Holandii, Danii i Niemiec. Na kongresie w sierpniu 
1955 roku ogłoszono „Manifest fryzyjski”, nawołujący do odbudowy jed-
ności etnicznej, kulturowej i językowej wszystkich Fryzów. Postanowio-
no organizować stałe kongresy co trzy lata. 

Dopiero w 1965 roku powstał na terenie Szlezwiku-Holsztynu 
w miejscowości Bredstedt (fryz. Braist) Instytut Północno-fryzyjski, 
którego zadaniem było badanie oraz upowszechnianie języka, kul-
tury i historii Fryzów, a także wydawanie książek w językach fry-
zyjskich. Powstawały takie książki, również marginalne czasopisma, 
ale bardzo długo zasadniczy cel Północnych i Wschodnich Fryzów: 
uzyskanie statusu mniejszości narodowej, w powojennych Niemczech 
przez kilkadziesiąt lat okazywał się tak samo nierealny, jak w przed-
wojennych. Fryzowie w latach 70-ych minionego wieku uzyskali sta-
tus grupy etnicznej – Volksgruppe. Od kwietnia 1970 roku na terenie 
Szlezwiku-Holsztyna powołany został okręg Północno-fryzyjski (Kreis 
Nordfriesland)  

Od roku szkolnego 1976/1977 na terytoriach Fryzów w szkołach roz-
poczęto systematyczną naukę języka fryzyjskiego w szkołach elementar-
nych w Szlezwiku-Holsztynie, choć nie ujednolicono różnych dialektów 
tego języka. Nie oznaczało to jednak uznania autonomii kulturowej Fry-
zów, ich język określa się jako zwykły dialekt, na swoich terytoriach  nie 
posiadają prawa do dwujęzycznych tablic. 

W 1990 roku w nowej konstytucji Szlezwiku-Holsztyna Fryzom po-
twierdzono status grupy etnicznej, nie zaś mniejszości narodowej, a ich 
język nie uzyskał statusu języka mniejszościowego. 

Niemcy w 1997 roku podpisali Konwencję Ramową Rady Europy 
o ochronie mniejszości narodowych. Jest to pierwsza wiążąca umowa 
międzynarodowa, ale nie zawiera definicji takiej mniejszości. Niemcy 
uznali, że prawo do statusu mniejszości  narodowej posiadają wyłącznie 
zasiedziałe grupy narodowe i w ten sposób są cztery uznane mniejszo-
ści narodowe w Niemczech: duńska, serbołużycka, fryzyjska oraz nie-
mieccy Romowie i Sinti. Mniejszości narodowe w Niemczech otrzymują 
dotacje na działalność kulturalną i edukacyjną oraz na media, ale każda 
z nich na innych zasadach. 

Niezależnie od tego, w obliczu procesów modernizacji i globalizacji 
Fryzom Północnym i Wschodnim grozi rozpłyniecie się w żywiole nie-
mieckim, a ich języki traktowane są jako zagrożony i skrajnie zagrożony. 
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b. Fryzowie w Holandii 

Odmienna była i jest sytuacja Fryzów Zachodnich, zamieszkujących 
Holandię – znajdowali się oni i znajdują w znacznie lepszym położeniu. 
Historycznie rzecz ujmując Fryzowie zasiedlili w przybliżeniu obecną 
prowincję Fryzję, Północną Holandię, Południową Holandię, Zelandię 
oraz zachodnią część Utrechtu, który aż do średniowiecza był ich stoli-
cą. Fryzowie byli faktycznymi założycielami Holandii i przetrwało to 
mocno w świadomości społecznej21. Fryzowie Zachodni, Fryzowie ho-
lenderscy, korzystali z dobrobytu tych terenów i go współtworzyli. Nie 
było tam potrzeby silnego podkreślania swej autonomii. Na terenach 
Niderlandów również pod wpływem ideologii romantycznej w latach 
20-tych XIX wieku powstał Fryzyjski Ruch Narodowy. Walczył on o od-
rodzenie języka ojczystego i kultury narodowej. Jednak dopiero od 1937 
roku język fryzyjski został dopuszczony do szkół, a od 1975 roku jest 
obowiązkowym językiem na terenie prowincji Fryzja na wszystkich 
poziomach nauczania. Wykładany jest na pięciu holenderskich uniwer-
sytetach. Współcześnie we Fryzji Zachodniej większość Fryzów zacho-
wuje poczucie autoidentyfikacji fryzyjskiej, choć nie zawsze oznacza to 
posługiwanie się językiem fryzyjskim. Język fryzyjski, którym posłu-
guje się ludność osiadła w miastach, zawiera silne naleciałości języka 
niderlandzkiego. Dopiero w 1990 roku język fryzyjski we Fryzji otrzymał 
status „oficjalnego języka regionalnego”. Teraz używany jest w urzę-
dach, szkołach, uczelniach wyższych, rozprawach sądowych, kościołach, 
w miejscowym radiu i telewizji, a także na posiedzeniu sejmiku prowin-
cjonalnego. Fryzyjskie miejscowości oznakowane są w dwóch językach, 
natomiast nauka języka fryzyjskiego w szkołach jest powszechna.

Od 1954 roku w Holandii działa ogólnonarodowa Rada Fryzyjska. 
Fryzowie w Holandii mają autonomię kulturalną i językową, a tożsa-
mość i kultura fryzyjska przeżywają aktualnie odrodzenie22. Wśród 

 21 W dawnych czasach stosowano nazwę Fryz na określenie wszystkich mieszkań-
ców Niderlandów, a Morze Północne było zwane Morzem Fryzyjskim.

 22  Ciekawa jest symbolika herbu i flagi prowincji Fryzja w Królestwie Niderlandów. 
Herb Fryzji jest podtrzymywany przez dwa lwy holenderskie i jest nakryty koro-
ną. Tarcza pokazuje dwa lwy, jeden symbolizujący ziemie fryzyjskie w Holandii, 
drugi ziemie w Niemczech i Danii. Siedem złotych kostek symbolizuje oryginalne 
kraje Fryzji. Także na fladze te siedem krain jest symbolicznie odwzorowanych 
poprzez tzw. pompeblâren (czerwone liście-serca). Niebieskie pasy odnoszą się 
do czterech głównych rzek przecinających Fryzję: Weser, Mozy, Renu i  Skaldy. 
Fryzowie Zachodni w ten sposób jasno opowiadają się za jednością historycznej 
Fryzji (Informacje o symbolice flagi Fryzji podane za opracowaniem Holandia bez 
tajemnic. Fryzja. http://www.holandiabeztajemnic.pl/?page_id=8997 .
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Fryzów działają dwie partie polityczne: Fryzyjska Partia Narodowa 
i Fryzyjska Partia Narodowa Ljouwert (Leeuwaarden).

c. Fryzowie w Danii 

Duńscy Fryzowie zamieszkują prowincję Jutlandia Południowa, na duń-
skich Wyspach Fryzyjskich,  z których główne to Fanø, Mandø, Rømø 
i Skallingen (obecnie to półwysep). Niemiecką nazwą okręgu południo-
wej Jutlandii jest Nordschleswig (Północny Szlezwik). 

Historia Fryzów w Danii jest nierozłącznie związana z historią  
Szlezwiku. Kraina ta, w średniowieczu lenno Danii, a następnie do niej 
włączona, w XIX wieku w całości została włączona do Prus. Po I wojnie 
światowej, w 1920 roku, na mocy traktatu wersalskiego przeprowadzo-
no na jego terytorium plebiscyt, w wyniku którego w strefie północnej 
zdecydowana większość ludności opowiedziała się za przyłączeniem do 
Danii, w strefie południowej – za pozostaniem przy Niemczech. 

W dostępnych źródłach brak informacji na temat posługiwania się 
językiem północno-fryzyjskim i jego statusu w Danii (nie występuje on 
w dostępnych opracowaniach lingwistycznych).

5. Saamowie w Finlandii, Norwegii i Szwecji

a. Uwagi ogólne 

Największą mniejszością w trzech wymienionych państwach skan-
dynawskich jest ich rdzenna ludność, znana u nas pod nazwą Lapoń-
czycy, obecnie we wszystkich tych państwach używana jest nazwa 
Saamowie bądź Samowie (ta pierwsza pisownia jest bardziej prawi-
dłowa, pochodzi od nazwy własnej Saami). Zamieszkują oni również 
na Półwyspie Kolskim, na terenie Federacji Rosyjskiej. Jest to naród 
finojęzyczny, dzielący się na kilka grup etnograficznych, mówiących 
różnymi dialektami języka saamskiego, wzajemnie trudno albo całkiem 
niezrozumiałego.

1.  Saamowie Terscy, zamieszkujący północnowschodnią część Pół-
wyspu Kolskiego; najmniej liczna grupa Saamów;

2.  Saamowie Kildyńscy, zamieszkujący teren całego Półwyspu Kol-
skiego. Ich dialekt jest podstawą języka Saamów zamieszkują-
cych terytorium Federacji Rosyjskiej. 

3.  Saamowie Skoltcy, zamieszkujący zachodni pas terytorium Pół-
wyspu Kolskiego i północnowschodnią Finlandię.
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4.  Saamowie – Inari lub Saamowie – Enare, zamieszkujący pół-
nocnowschodnią Finlandię. 

5.  Północni Saamowie, zamieszkujący fińską Laponię, z wyjątkiem 
regionu jeziora Enare, norweską Laponię i szwedzką Laponię do 
połowy prowincji Norbotten. Jest to najliczniejsza etnograficzna 
grupa Saamów. 

6.  Saamowie wybrzeża zamieszkujący wzdłuż północnej i północ-
nowschodniej linii wybrzeża norweskiego. 

7.  Saamowie Lule, zamieszkujący górzystą i leśną część Norwegii 
i Szwecji. 

8.  Saamowie Piccy (inaczej zwani Leśni), zamieszkujący środkową 
i wschodnią część szwedzkiej Laponii oraz w Norwegii między 
Saltenfjord i Ranenfjord. 

9.  Umesaamowie, zamieszkujący górską część szwedzkiej Laponii 
i środkową część Norwegii. 

10.  Saamowie, zamieszkający w środkowej części Szwecji i Norwegii. 
Wśród wszystkich Saamów, niezależnie od różnic językowych oraz 

niewykształcenia centralnej tradycyjnej organizacji politycznej, istnieje 
świadomość wspólnoty łączącej wszystkie grupy etnograficzne. Wyra-
zem tej świadomości jest stosowanie jednej nazwy na całe terytorium 
zamieszkiwane przez ten naród: terytorium Sapmi zamieszkuje łącznie 
około 80 tysięcy Saamów. 

We wszystkich państwach, które zajęły ziemie Saamów, prowadzo-
no działania na rzecz asymilacji kulturowej i chrystianizacji. Począwszy 
od wieku XVI część Saamów zasymilowała się z Norwegami, Szwedami 
i Finami23. 

Najłagodniej z Saamami obchodzono się w Finlandii. Po II wojnie 
światowej wielu rosyjskich Saamów przesiedliło się z Rosji do Finlandii. 

Efektem polityki prowadzonej przez wszystkie te państwa jest to, że 
według szacunków zaledwie jedna trzecia tego narodu potrafi posługi-
wać się ojczystym językiem. 

 23 Na marginesie warto dodać, że najostrzejsza polityka wynaradawiania Saamów pro-
wadzona była przez Rosję, większość z nich uległa rusyfikacji. W czasach sowieckich 
większość tradycyjnych terenów rosyjskich Saamów została zaanektowana przez wła-
dze w celu eksploatacji złóż i bogactw naturalnych. Samych Saamów natomiast wy-
siedlono. Obecnie większość z około 2000 osób mieszka w Murmańsku, Lovozierze, 
Revdzie, Manczegorsku i Olenegorsku. Niektórzy osiedlili się w mniejszych miastach: 
Murmaszii, Szongui, Vierhnietulomsku i Loparskaja między Murmańskiem i Lovozie-
rem oraz po wsiach w tundrze takich jak Krasnoschelie, Sosnovka i Kanevka.

       W okresie stalinowskim, około 1930 roku, władza sowiecka wprowadziła zakaz po-
sługiwania się językiem saami.
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Połowa ostatniego wieku to początek łagodzenia polityki dekultu-
racyjnej wobec Saamów w omawianych trzech państwach skandynaw-
skich. Przyjęto szereg ustaw o ochronie języka saamskiego i tego narodu.

b. Sytuacja języków mniejszościowych w Finlandii

Konstytucja fińska w artykule 17 określa, że językami narodowymi Fin-
landii są języki fiński i szwedzki. Zasada ta obowiązuje od 1922 roku. 
Następnie Konstytucja precyzuje, iż Lapończycy, jako ludność autochto-
niczna, oraz Romowie i inne grupy etniczne, mają prawo do zachowa-
nia i rozwijania swojego języka ojczystego i kultury. Prawo Lapończyków 
do używania własnego języka w urzędach państwowych określa usta-
wa. Prawa osób używających języka migowego oraz tych, które z powodu 
swojego inwalidztwa potrzebują pomocy w mówieniu lub tłumaczeniu, 
gwarantuje ustawa. 

Jest to ciekawa konstrukcja, mająca głębokie umocowanie w histo-
rii. Finlandia od roku 1249 przez 560 lat pozostawała pod panowaniem 
szwedzkim, aby w 1809 r. dostać się pod władzę cara. Dopiero w 1917 r. 
została proklamowana niepodległa Finlandia. Największą mniejszością 
językową w Finlandii jest mniejszość szwedzkojęzyczna. W języku  pol-
skim używane są określenia: szwedzkojęzyczna mniejszość w Finlandii,, 
szwedzkojęzyczni Finowie, potocznie nazywa się ich Szwedofinami. Żyje 
ich w Finlandii 275 tysięcy osób, co stanowi 5,5 proc. populacji Finlandii. 
25 tysięcy Szwedofinów mieszka na Wyspach Alandzkich, gdzie język 
szwedzki jest jedynym obowiązującym i ma ten status zagwarantowany 
politycznie w latach 1951 i 1991. Większość Szwedofinów jest dwujęzycz-
na. Szwedzkojęzyczna mniejszość językowa bywa również postrzegana 
jako odrębna grupa etniczna, rozróżnialna zarówno od fińskojęzycz-
nych Finów jak i Szwedów. Szwedzkojęzyczni obywatele Finlandii mają 
zagwarantowane prawo do zachowania odrębności językowej, istnieją 
również instytucje pozarządowe, jak np. Finlandssvensksamling, któ-
re obserwują przestrzeganie praw językowych, a także służą pomocą. 
W całej Finlandii obowiązują napisy dwujęzyczne i wszystkie oficjalne 
informacje publikowane są w obu językach urzędowych. Jednak liczba 
osób mówiących po szwedzku jest niewielka. Jeszcze na przełomie XIX 
i XX w. było to kilkanaście procent ludności Finlandii.

W szkołach fińskich nauczanie języka szwedzkiego jest obowiąz-
kowe w najwyższych klasach szkoły podstawowej, w liceach oraz na 
niektórych kierunkach studiów. Ostatnio jednak zakwestionowane to 
obowiązkowe nauczanie języka szwedzkiego. Komisja konstytucyjna 
parlamentu przyjęła rządowy projekt, zgodnie z którym 2200 uczniów 
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będzie miało możliwość wyboru innego języka niż szwedzki. Nauka 
będzie się odbywała na zasadzie dobrowolności, w ramach ekspery-
mentu i dotyczy uczniów, którzy zaczną piątą lub szóstą klasę jesienią. 
Ponieważ eksperyment obejmuje jedynie 3,7% aktualnej grupy wiekowej 
dzieci, nie uważa się, by kolidował z konstytucją.

Inne mniejszości językowe to języki: saami, rosyjski, estoński, fiński 
społeczności romskiej oraz fiński język migowy.

Saamowie uzyskali w Finlandii w 1973 roku prawo do powołania 
swojego parlamentu, Parlamentu Saamów, który jest ich organem przed-
stawicielskim i doradczym w sprawach dotyczących narodu Saamów 
w Finlandii.

W roku 1992 uchwalono ustawę, która weszła w życie na początku 
2004 roku, w celu  ochrony i rozwoju języka lapońskiego: Sámi Langu-
age Act. 

c. Sytuacja języków mniejszościowych w Norwegii 

Norwegia jest specyficznym krajem, w pewnym stopniu zbliżonym 
do Kanady. Jest tu znacząca grupa imigrantów, co znajduje odzwier-
ciedlenie w składzie społeczeństwa. Według danych z 2016 roku Nor-
wegowie stanowią 87,3% społeczeństwa (4 mln 329 tys.). Na drugim 
miejscu są Polacy, którzy stanowią 1,83% społeczeństwa (95,7 tys.). 
Trzecią pod względem liczebności grupę stanowią Urdu (Pakistań-
czycy) – 1,1% (57 tys.), a dopiero czwartą Saamowie, których jest 42,4 
tys., czyli 0,8% ogółu. Kolejne miejsca zajmują Szwedzi, Irakijczycy, 
Somalijczycy i Niemcy. 

Saamowie norwescy byli ofiarami dyskryminacji w Norwegii, po-
dobnie jak w innych krajach ich zamieszkiwania. Storting (parlament 
norweski) wprowadził ustawy, które tylko obywatelom posługującym 
się językiem norweskim w piśmie i w mowie przyznawały prawo za-
kupu i uprawy ziemi. Wielu Saamów prowadzących osiadły tryb życia 
zostało wypędzonych ze swoich siedlisk. Krok po kroku Saamowie byli 
wykluczani z norweskiego społeczeństwa. Jedyną możliwością ocalenia 
statusu była akceptacja akulturacji, poddanie się norwegizacji, rezygna-
cja z własnej kultury i języka oraz posyłanie dzieci do norweskich szkół, 
w których lekcje prowadzono tylko i wyłącznie w języku norweskim, któ-
rego mali Saamowie w większości zupełnie nie rozumieli. Dodatkowo 
nauczyciele nie posługiwali się językiem saamskim. Sytuacja taka była 
niezwykle uciążliwa zarówno dla uczniów, jak i nauczyciela. Saamskim 
dzieciom, które w warunkach szkolnych spędzały cały tydzień, za wyjąt-
kiem weekendów, zabraniano porozumiewania się w języku ojczystym.
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Po II wojnie światowej Norwedzy dostrzegli problem Saamów, lud-
ności rdzennej. Przyjęto szereg ustaw o ochronie języka saamskiego, 
a także powołano do życia Radę Saamów, która od powstania w 1956 
roku aktywnie zajmuje się problemami społeczności Saamów. Wybrani 
przez nich przedstawiciele wchodzą dodatkowo w skład Rady Arktycznej, 
która uczestniczy w rozwiązywaniu problemów Arktyki i zamieszkują-
cych ją ludów autochtonicznych.

Dopiero w 1959 roku wprowadzono nauczanie w języku saamskim 
w szkołach, a państwo jednocześnie postanowiło zadośćuczynić tym, 
którzy z powodu wcześniejszego systemu byli analfabetami. Inicjatywa 
ta nie spotkała się z gorącym poparciem Norwegów.

27 maja 1988 roku uchwalona została poprawka do  Konstytucji, 
w której przyjęto następujący przepis: § 110a Władze państwa są zobo-
wiązane do stworzenia warunków umożliwiających Lapońskiej grupie 
narodowościowej zachowanie i rozwój ich języka, kultury i stylu życia. 

W ramach tej zmiany polityki Saamowie w Norwegii uzyskali prawo 
utworzenia Parlamentu Saamów w 1989 r. Otwarto wówczas pierwsze 
obrady Sametinget w Norwegii, do którego wybory, podobnie jak w przy-
padku norweskiego parlamentu, Stortingu,  odbywają się co 4 lata. Par-
lament ten nie posiada realnej władzy politycznej, zajmuje się natomiast 
sprawami, które dotyczą przede wszystkim kultury, szkolnictwa oraz 
rozwoju gospodarczego terenów zamieszkałych przez społeczność sa-
amską. Ponadto parlamenty norweski, szwedzki i fiński mają obowiązek 
wysłuchać przedstawiciela Saamów w sprawach ich dotyczących. 

W 1990 roku parlament przyjął ustawę mającą na celu przeciwdzia-
łanie norwegizacji i jej następstwom z przeszłości. Nowe prawo o języku 
dopuściło, że na terenie sześciu gmin w północnej części Norwegii języki 
Saami i norweski są równoprawnymi językami urzędowymi. 

Według norweskiej ustawy dotyczącej Saamów, status członka spo-
łeczności Saami uzyskuje się na podstawie połączonych kryteriów su-
biektywnych i językowych. Ustawa stanowi, że wszystkie osoby, które 
zadeklarują się jako Saami i przedstawią stwierdzające ten fakt oświad-
czenie, i które albo używają języka Sami jako języka rodzimego, czy też 
występował on lub występuje u starszych pokoleń (rodziców lub dziad-
ków) jako język rodzimy, mają prawo być wpisane do rejestru wyborców 
Saami w ich miejscowości zamieszkania i mają prawo do kandydowania 
w wyborach do Zgromadzenia Saami. 

W 2000 roku Storting ustanowił specjalny fundusz, z którego środki 
są przeznaczane na działania mające wspierać rozwój języka, kultury 
i  stylu życia Saamów, a  także są zbiorczą rekompensatą za szkody 
i niesprawiedliwości, jakie spotkały ten naród w przeszłości. 
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W Norwegii funkcjonuje też radio NRK Sápmi, nadające wiadomości 
i programy poświęcone Saamom, a publiczna telewizja nadaje komuni-
katy w języku saamskim. 

d. Sytuacja języków mniejszościowych w Szwecji 

W 2017 roku w Szwecji obcokrajowcy, czyli osoby urodzone poza 
granicami, stanowili łącznie już 18% ogółu mieszkańców. Najliczniej-
si byli Syryjczycy: było ich 158 tys. (ponad 1,5% ogółu mieszkańców), 
którzy wyprzedzili dotychczas dominujących imigrantów z sąsiedniej 
Finlandii, których było 152 tys. Finowie przyjeżdżali do Szwecji po II 
wojnie światowej jako siła robocza. Trzecią największą grupę obcokra-
jowców w Szwecji stanowią Irakijczycy, a Polacy znaleźli się na czwar-
tym miejscu. 

W zestawieniu mniejszości Saami znajdują się na szarym końcu: 
według rozmaitych statystyk żyje ich w Szwecji od 10 do 30 tysięcy, po-
siadają oni jednak przyznany im w 1999 roku status mniejszości narodo-
wej. Zróżnicowanie statystyk zależne jest od przyjmowanych kryteriów: 
czy za Saami uznaje się osoba wywodzącą się etnicznie z tego narodu, 
czy też władająca ojczystym językiem.

Przez wieki Samowie zamieszkujący terytorium Szwecji byli obiek-
tem dyskryminacji, a żadne prawa czy uregulowania ich dotyczące nie 
były ustanawiane w porozumieniu z ich społecznością. Pozbawieni byli 
wszelkich praw, a najdotkliwsza dla całej ich społeczności była koloniza-
cja ich terytorium przez Szwedów, co uniemożliwiało im prowadzenie 
tradycyjnej gospodarki  opartej na hodowli reniferów i życie zgodnie 
z własną kulturą. Obok tej hodowli innymi ważnymi źródłami utrzy-
mania pozostawały myślistwo oraz połów ryb, również nierozerwal-
nie związane z dostępem do zasobów naturalnych północnej Szwecji. 
W dodatku, podobnie jak w Norwegii, Szwedzi usiłowali wyrugować 
język Saami. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku w związku z plana-
mi rządu dotyczącymi edukacji, język Saamów został zdelegalizowany. 
Ponowna legalizacja nastąpiła dopiero w 1959 roku. 

Do lat czterdziestych XX wieku lapońskie dzieci nie mogły nawet 
chodzić do szwedzkich szkół. Miały tylko jedną ścieżkę kariery życiowej: 
zostanie hodowcami reniferów, a do tego nie było potrzebne europejskie 
wykształcenie. Wielu Lapończyków musiało zmienić swoje tradycyjne 
nazwiska na szwedzkie, by móc poddać się asymilacji i dzięki temu prze-
trwać. W tych samych latach czterdziestych XX wieku władze szwedz-
kie w ogóle zakazały im używania języka ojczystego. To dlatego aż 75% 
szwedzkich Lapończyków nie zna swojego ojczystego języka.
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Pierwsza w Szwecji specjalna szkoła dla Lapończyków utworzona 
została w 1944 r., od 1950 roku mieści się w Jokkmokk. Samernas folkhog-
skola została utworzona przez Szwedzkie Towarzystwo Misyjne. Szkoła 
ta ma wielkie zasługi w podtrzymywaniu i wzmacnianiu wspólnoty 
lapońskiej w Szwecji, stała się ona niejako centrum rozwoju kultury Sa-
amów w Szwecji. Studiować w niej mogą nie tylko Saamowie, ale także 
wszyscy, którzy chcą poznać język lapoński, lapońskie rękodzieło, oby-
czaje i środowisko przyrodnicze szwedzkiej Laponii. Oprócz tego szkoła 
prowadzi ożywioną działalność oświatową i wystawienniczą dotyczącą 
historii Saami; współpracuje z placówkami naukowo-badawczymi, któ-
re zainteresowane są kulturą lapońską (Nordiska Museet w Sztokholmie, 
Samemuseum Ajtte w Jokkmokk, Etnologiska Institutionen Uniwersy-
tetu w Umea).

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że proces uznawania praw rdzen-
nych mieszkańców Szwecji rozpoczął się dopiero od drugiej połowy XX 
wieku. 

Od 1953 roku szwedzcy Saami uzyskali możliwość emitowania pro-
gramu radiowego (210 minut tygodniowo) oraz telewizyjnego, co ma 
przybliżyć społeczność lapońską do szwedzkiej i stworzyć możliwość 
jej poznania. Nie zmienia to faktu, że wielu Szwedów traktuje Saami 
jako lud kulturowo niżej rozwinięty. 

Od 1974 roku działa Katedra Języka Lapońskiego na Uniwersytecie 
w  Uppsali w ramach Katedry Języków Ugro-Fińskich. 

W 1987 roku szwedzki parlament przyznał Saamom status lud-
ności rdzennej: stanowiło to potwierdzenie ze strony państwa, iż 
należą się im szczególne prawa. Efektem zmiany statusu było m.in. 
utworzenie w Szwecji w 1993 r. Parlamentu Saamów, wzorem Parla-
mentów w Finlandii i Norwegii24. Podstawą powołania tej instytucji 
była przyjęta w 1992 r. Ustawa o Parlamencie Saamów. Parlament ten 
został zdefiniowany jako instytucja przedstawicielska oraz państwo-
wa, co oznaczało, że ma realizować politykę rządu szwedzkiego i nie 
jest samodzielny. Jest to publiczna niezależna instytucja, która nie 
posiada atrybutu władzy państwowej i nie jest częścią administracji 
państwowej. Składa się on z 21 członków wybieranych co 4 lata na dro-
dze wyborów powszechnych i obraduje na 4-5 posiedzeniach w roku. 
Stanowi natomiast organ doradczy i reprezentuje Saamów na scenie 
politycznej w kraju i za granicą. 

 24 Informacje n.t. Parlamentu Saamów za: Justyna Magiera, Parlament Samów 
w Szwecji – forma przejściowa czy ostateczna? Poliarchia 2/2014, s. 181-198. http://
www.uj.edu.pl/documents/123362602/89e9a4c3-796f-4ea4-9656-8f8d4f6dabf9



30

Ustawa o Parlamencie Saamów wymienia również uprawnienia, ja-
kie zostały przyznane tej instytucji przez państwo szwedzkie. Znalazły 
się one w art. 1 rozdziału 2 tej ustawy. Zgodnie z nim główną funkcją 
Parlamentu Saamów pozostaje działanie na rzecz zachowania i roz-
woju kultury Saamów. Przyznano mu prawo do rozdzielania między 
saamskie organizacje środków pochodzących od państwa szwedzkiego, 
w szczególności środków pochodzących ze specjalnego funduszu Same-
fonden, powstałego w 1993 r., by wspierać hodowlę reniferów, kulturę 
Saamów oraz saamskie organizacje. Wśród dalszych kompetencji znaj-
dują się: mianowanie członków organu odpowiedzialnego za szkolnic-
two Saamów Sameskolstyrelse; kierowanie polityką językową, a także 
wyznaczanie jej celów; nadzór nad interesami Saamów, w szczególności 
nad kwestiami związanymi z dostępem do ziemi i wody; informowanie 
o sprawach Saamów; wykonywanie wszelkich innych zadań, które zgod-
nie z prawem znajdą się w kompetencjach Parlamentu Saamów. Kolej-
nym zadaniem Parlamentu Saamów pozostaje udzielanie finansowego 
wsparcia partiom lub innym organizacjom, które wprowadziły swoich 
reprezentantów do parlamentu. O zakresie oraz formach tego wsparcia 
decyduje rząd Szwecji. Wszystkie uprawnienia Parlamentu Saamów 
zostały wyliczone w jednej ustawie, stanowią zatem katalog zamknięty.

Pierwsze posiedzenie Parlamentu Saamów zwołano 25 sierpnia 
1993 r., w dzień wprowadzenia w Szwecji ustawy znoszącej prawo La-
pończyków do polowania na dziką zwierzynę oraz do łowienia ryb na 
terenach górskich. Ustawa ta, obowiązująca do dziś, odebrała wielu Sa-
amom źródło utrzymania. Same zapowiedzi przywrócenia Saamom 
utraconych praw do samostanowienia i administrowania swoją zie-
mią wywołały ostre sprzeciwy Szwedów, którzy zajęli ziemie saamskie. 
Problem jest niebłahy: chodzi tu o 130 tysięcy km2, które do 1846 roku 
należały do Saamów. W późniejszym okresie urzędnicy szwedzcy za-
częli odbierać Saamom dokumenty potwierdzające ich własność ziemi. 
Saamom nie chodzi o przepędzenie z tych ziem kolonistów szwedzkich, 
ale o nadanie prawa administrowania tymi ziemiami. Saamowie doma-
gają się, by Szwecja wprowadziła do swego systemu prawnego przyjętą 
13 września 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Deklarację praw lu-
dów tubylczych  (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples). Wtedy Sztokholm byłby obowiazany oddać pod administrację 
Saamów ich rdzenne ziemie. 

Znaczącą zmianę położenia ludności Saami przyniosło uchwalenie 
przez parlament 2 grudnia 1999 roku ustawy o mniejszościach, a tak-
że ratyfikowanie przez rząd dokumentów prawa międzynarodowe-
go: uchwalonej przez Radę Europy Konwencji o Ochronie Mniejszości 
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Narodowych (Framework Convention for the Protection of National Mi-
norities) oraz Europejskiej karty języków regionalnych lub  mniejszo-
ściowych (European Charter for Regional and Minority Languages).

Na podstawie przyjętej ustawy w Szwecji uznanych jest obecnie 
pięć odrębnych mniejszości. Należą do nich: Saami, Finowie (Szwedzcy 
Finowie), Finowie zamieszkujący region Szwecji pod nazwą Tornedalen 
(Tornedalczycy), Romowie oraz Żydzi. 

Uzyskanie tego statusu oznaczało, że kultura, tradycje i obyczaje, 
będące przejawami tożsamości poszczególnych mniejszości, zostały ob-
jęte szczególną ochroną. 

Status języków mniejszościowych posiadają tylko trzy z pięciu języ-
ków: fiński, Saami oraz Meankieli (język Tornedalczyków). Uzasadnie-
niem dla takiego stanu rzeczy jest fakt, że członkowie tych mniejszości 
od wielu lat zamieszkują określone regiony geograficzne kraju, czyli 
można o nich powiedzieć, że cechuje ich tożsamość regionalna oznacza-
jąca emocjonalny związek z regionem. Uznanie języka za język mniej-
szości oznacza uzyskanie prawa do posługiwania się własnym językiem 
w urzędach państwowych oraz prawo do kształcenia we własnym języku. 

e. Współpraca ponadnarodowa parlamentów Saamów

Saamowie od momentu złagodzenia stosowanej wobec nich opresyjnej 
polityki podjęli współpracę ponadnarodową. Już w 1956 roku powołali 
oni w Karasjokk w Norwegii Radę Saamów (szw. Sameradet). Rada zrze-
sza organizacje Samów, niezależnie od tego, czy są w Rosji, Norwegii, 
Finlandii czy Szwecji– czyli z całego Sapmi. 

Podstawowymi celami tej Rady jest wzmocnienie ponadgranicznej 
solidarności Saamów i praca na rzecz interesów Saamów. 

Szczegółowe zadania Rady to:
 • ochrona interesów Saamów jako jednostek i jako narodu; 
 • wzmacnianie poczucia wspólnoty Saamów; 
 • dążenie do zagwarantowania iż Saami są uznawani i traktowani 

jak ludzie; 
 • działanie w celu zapewnienia, że prawa gospodarcze, społecz-

ne i kulturowe Saamów są zagwarantowane w ustawodawstwie 
poszczególnych krajów, w ramach porozumień między różnymi 
krajami i reprezentatywnymi organami Saamów. 

Rada Saamów składa się z ośmiu organizacji członkowskich, trzech 
w Norwegii, dwóch w Rosji, jednej w Finlandii i dwóch w Szwecji. Rada 
Saamów jest podzielona na różne sekcje. Najwyższym organem decyzyj-
nym Rady Saamów jest Konferencja Saamów. Odbywa się co cztery lata 
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w różnych miejscach w Sápmi, a uczestniczy w niej 65 delegatów: z Rosji 
5, z Finlandii 20, z Norwegii 20 i ze Szwecji 20. Organem wykonawczym 
Rady Saamów jest Rada. Składa się z 15 członków, którzy spotykają się 
co najmniej dwa razy w roku. 

Na konferencjach Rady Saamów podpisano szereg wspólnych dekla-
racji. Na przykład podczas konferencji w Murmańsku w 1996 r. organi-
zacje członkowskie podpisały deklarację o zwiększeniu samookreślenia 
Saamów i administracji Saamów w rejonie Saamów. Rada Saamów wy-
daje również oświadczenia i wnioski w sprawach dotyczących biznesu, 
praw, języka i kultury Saamów, a także jest siłą napędową w różnych 
projektach transgranicznych, takich jak utworzenie stacji radiowej Sa-
ami na półwyspie Kola w Rosji.

Gdy funkcjonowały już parlamenty Saamów w trzech omawianych 
państwach, ich przedstawiciele podjęli decyzję o nawiązaniu zinstytu-
cjonalizowanej współpracy w ramach Parlamentarnej Rady Saamów, 
utworzonej w 2000 r. przez przedstawicieli wybranych przez Parlament 
Samów w Norwegii i w Finlandii. Reprezentanci szwedzkich Saamów 
uczestniczą w obradach Rady od 2002 r. W pracach tej ponadpaństwowej 
instytucji biorą również udział przedstawiciele Saamów z Rosji, którym 
przyznano status obserwatorów. 

To działanie zdaje się świadczyć o tym, że dążenie do integracji 
Saamów i wzrostu ich świadomości politycznej pozostaje głównym dą-
żeniem Saamów.

6. Zagrożone języki w Federacji Rosyjskiej

Sytuacja w państwach byłego Związku Sowieckiego, szczególnie 
w Federacji Rosyjskiej, jest całkowicie odmienna. Jak wspomniano po-
wyżej, według raportu UNESCO w samej Rosji zagrożonych jest wygi-
nięciem 131 języków. 

Rosja jest największym pod względem obszaru państwem na świecie, 
znacznie przewyższającym powierzchniowo kolejne na liście państwa. 
Na obszarze ponad 17 milionów km2 zamieszkuje około 150 milionów 
mieszkańców. Ludność ta jest rozmieszczona w sposób wyjątkowo nie-
równomierny: obok obszarów bardzo intensywnie zamieszkałych są też 
obszary bezludne czy charakteryzujące się niezmiernie niską gęstością 
zaludnienia. 

Obecny podział terytorialny Federacji Rosyjskiej ma swe korzenie 
w organizacji Związku Sowieckiego po objęciu władzy przez komunistów. 
Zlikwidowano wówczas istniejący podział na gubernie i na podstawie 



33

kryteriów narodowościowych utworzono tzw. republiki związkowe. 
Obecna Federacja Rosyjska jest narodowościowo dość homogeniczna. Jed-
nak choć udział ludności nierosyjskiej dochodzi zaledwie do ok. 20%, to 
w liczbach bezwzględnych jest to duża populacja: blisko 30 mln obywateli.

Skład narodowościowy Federacji Rosyjskiej, przedstawiony na pod-
stawie danych spisu powszechnego z 2010 roku, jest następujący:

1. Rosjanie:   111 mln 017 tys.
2. Tatarzy:   5 mln 311 tys.
3. Ukraińcy:   1 mln 928 tys.
4. Baszkirzy:  1 mln 584 tys.
5. Czuwasze:  1 mln 436 tys.
6. Czeczeńcy:  1 mln 432 tys.
7. Ormianie:  1 mln 182 tys.
8. Awarowie:  912 tys.
9. Mordwini:  744 tys.

10. Kazachowie:  648 tys.
11. Dargijczycy:  589 tys.
12. Udmurci:  552 tys.
13. Maryjczycy:  547 tys.
14. Osetyńczycy:  528 tys.
15. Białorusini:  521 tys.
16. Kabardyjczycy: 517 tys.
17. Kumycy:  503 tys.
18. Jakuci (Sacha):  478 tys.
19. Lezgini:  474 tys.
20. Buriaci:  461 tys.
21.  Ingusze:  445 tys.
22. Niemcy:  394 tys.
23.  Komi:   228 tys.
24. Tuwińczycy:  263 tys.
25.  Żydzi:   157 tys.
26. Inne narodowości i nieokreśleni:  9 mln 406 tys. 
      Ogółem ludność Rosji w 2010 r.: 142 mln 860 tys. 

Na terenie Rosji sytuacja językowa jest bardzo skomplikowana, brak 
również możliwości przedstawienia pełnego spisu istniejących języków 
oraz dokładnej liczby języków zagrożonych wymarciem i wymarłych: 
można jedynie oprzeć się na cytowanym Atlasie UNESCO, który w edycji 
z roku 2017 podaje liczbę 131 zagrożonych języków. 

W całej Federacji Rosyjskiej językiem urzędowym jest język rosyj-
ski, ale republiki federacyjne miały prawo do przyjęcia innych języków 
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urzędowych i z niego skorzystały. Do języków urzędowych innych niż 
rosyjski, przyjętych w republikach Federacji, należą:

1. Republika Adygei (Adygeja): język adygejski; 
2. Republika Ałtaju (Ałtaj): język ałtajski;
3. Republika Baszkirii (Baszkiria): język baszkirski;
4. Republika Buriacji (Buriacja): język buriacki; 
5. Republika Chakasji (Chakasja): język chakaski; 
6. Republika Czeczeńska (Czeczenia): język czeczeński; 

7. Republika Czuwaska (Czuwaszja): język czuwaski;
8. Republika Dagestanu (Dagestan): języki narodów Dagestanu 

(bez wyszczególnienia);
9. Republika Inguska (Inguszetia): język inguski;

10. Republika Sacha (Jakucja): język jakucki;
11. Republika Kabardyjsko-Bałkarska (Kabardo-Bałkaria): język 

kabardyjski, język bałkarski;
12. Republika Kałmucji (Kałmucja): język kałmucki;
13. Republika Karaczajsko-Czerkieska (Karaczajo-Czerkiesja): język 

abazyński, język karaczajski, język nogajski, język czerkieski;
14. Republika Komi (Komi): język Komi;
15. Republika Maryjska (Mari El): język maryjski (górnomaryjski 

i wschodniomaryjski); 
16.  Republika Mordwińska (Mordowia): język mordwiński (w dwóch 

dialektach: język erzja i język moksza);
17. Republika Północnoosetyjska – Alania (Osetia Północna): język 

osetyński; 
18.  Republika Tatarstanu (Tatarstan): język tatarski;
19.  Republika Tuwy (Tuwa): język tuwiński; 
20. Republika Udmurcka (Udmurcja): język udmurcki; 

21. Republika Krymu (Krym): język ukraiński, język 
krymsko-tatarski.

O skomplikowaniu sytuacji języków urzędowych najdobitniej świad-
czy przykład Dagestanu. Jak przyjęto oficjalnie, językami urzędowymi 
w Republice są „języki narodów Dagestanu”, ale brak ich oficjalnej li-
sty. Choć władze dagestańskie podają, że przy ludności 2 miliony 910 
tysięcy osób (2010 r.) na terenie Republiki istnieją 102 narody i narodo-
wości, z czego 14 jest „obdarzonych politycznymi atrybutami”, a 30 to 
narody i narodowości „rdzenne”, to żaden z języków wprost nie został 
określony jako urzędowy. Innym przykładem może być Republika Ka-
raczajo-Czerkieska, w której określono jako języki urzędowe obok ro-
syjskiego również „język abazyński, język karaczajski, język nogajski, 
język czerkieski”. Lingwiści natomiast uznają język kabardyjski jako 
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ten sam język, co i język czerkieski. Tak samo język bałkarski i język 
karaczajski są uznawane przez lingwistów za jeden wspólny język kara-
czajsko-bałkarski. Z kolei konstytucja Republiki Ałtaju określa jako język 
urzędowy, obok rosyjskiego, język ałtajski, lecz w nauce współczesnej 
przyjęte jest dzielenie go na dwa oddzielne języki: południowoałtajski 
oraz północnoałtajski. 

Niezależnie od wprowadzania przez republiki federacyjne lokalnego 
języka jako języka urzędowego, na obszarach zwartego zamieszkiwania 
mniejszości narodowych języki tych mniejszości mogą być wprowa-
dzane jako języki z oficjalnym (urzędowym) statusem. Języki te mogą 
wprowadzać wszystkie jednostki administracyjne Rosji, bez względu 
na ich status, co oznacza, że decyzje takie mogą podejmować poza re-
publikami również kraje, obwody, czy okręgi autonomiczne, a języki te 
wprowadzane są przeważnie tylko na części obszaru takiej jednostki. 

Do takich języków należą:
1. chantyjski: Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Jamalsko-

-Nieniecki Okręg Autonomiczny;
2. czukocki: Jakucja; 

3. dołgański: Jakucja;
4. ewenkijski: Jakucja;
5. eweński: Jakucja; 
6. fiński: Karelia;
7. jukagirski: Jakucja; 
8. karelski: Karelia; 
9. kazachski: Republika Ałtaju; 

10. komi-perniacki: Okręg Komi-Permiacki Kraju Permskiego;
11. mansyjski: Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny;
12. nieniecki: Chanty-Mansyjski Okręg Autonomiczny, Jamalsko-

-Nieniecki Okręg Autonomiczny; 
13. selkupski:  Jamalsko-Nieniecki Okręg Autonomiczny;
14. wepski: Karelia.  
Niezależnie od przedstawionych powyżej języków uznanych za urzę-

dowe, w republikach czy mniejszych jednostkach administracyjnych na 
obszarze Federacji istnieje olbrzymie bogactwo języków lokalnych.

Warto przytoczyć oficjalny spis tych języków, dla uświadomienia 
sobie stopnia skomplikowania językowego w Federacji Rosyjskiej25.

1. Języki: 
abaza, adyghe, aghul, akhvakh, altai płd., andi, armeński, asy-

ryjski-nowoaramejski, avar, azerbejdżański pół., bagvalal, baszkirski, 

25  Źródło: http://www.pro-tran.com/pl/Laender-Information/Russland.html 
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białoruski, bezhta, botlikh, buriat-rosyjski, butańsko-neoaramejski, 
chamalal, chechen, chiński, mandaryński, chukot, chuvash, dargwa, 
dido, dolgan, domari, erzya, estoński, even, evenki, fiński, ghodoberi, 
grecki, gruziński, hunzib, ingush, jidisz wsch., judeo tat, kabardian, kal-
myk oirat, karachay balkar, karata, karelian, kazakh, khakas, khanty, 
khvarshi, komi permyak, komi zyrian, koreański, koryak, kumyk, lak, 
lettisch, lezgi, litewski, livvi, mansi, mari wsch., mari zach., moksha, 
mongolski halh, nanai, nenets, niemiecki standardowy, nogai, osetin, 
plattdeutsch, polski, romańsko-bałtyjski, romani vlax, rosyjski, rumuń-
ski, rutul, selkup, serbo-chorwacki, shor, tabassaran, tajiki, tatar, tindi, 
tsakhur, türkisch, turkmeński, tuvin, udi, udmurt, ukraiński, uzbedzki 
pół., veps, yakut, yupik centralna Syberia. 

2. Alternatywne oznaczenia języków:
aba, abakan tatar, abazin, abazintsy, adygei, adygey, aghulshuy, agul, 

aguly, altai, andii, andiy, ashuwa, avanki, avankil, avaro, axvax, azja-
tycki eskimo, bagulal, bagvalin, barbalin, basquort, bechitin, beslenei, 
bexita, bezheta, bezhita, bezhti, botlix, bulgar, buriat-mongolski, buryat, 
camalal, cez, chal, chamalin, chapogir, cheremis, cheremiss, chuchee, 
chudy, chuhari, chukcha, chukchee, chukchi, chukhari, circassian, da-
gestani, dargin, dargintsy, diba, didoi, dolny circassian, eben, enzeb, 
erzia, europejski oirat, ewen, górny circassian, galancho, ghalghay, 
ghumghum, godoberi, godoberin, gogulich, gold, goldi, gorno-mariy, 
gunzib, hanty, hebrajski tat, heche, hezhe, hezhen, ilqan, ingus, kabar-
dino-cherkes, kabardo-cherkes, kalmack, kalmuck, kalmuk, kalmytskii 
jazyk, kama permyak, kapucha, kapuchin, karacaylar, karachai, kara-
chaitsy, karachay, karachayla, karatai, karatin, karelian proper, kare-
l’skogo jazyka, karely, kazikumukhtsy, khakhas, khakhass, khal:mag, 
khanti, khiurkilinskii, khunzal, khunzaly, khvarshin, kiakh, kirdi, 
kiurinsty, kjax, kök mungak, komi, komi-perm, komi-permyat, kondo-
ma tatar, kumuk, kumuklar, kumyki, kupuca, kuznets tatar, kvanada, 
kvanadin, laki, lamut, lezghi, lezgian, lezgin, livvikovian, livvikovskij 
jazyk, lugovo mari, luoravetlan, mansiy, mari, mari-hills, mari-woods, 
mokshan, mordoff, mordov, mordvin, mordvin-erzya, mordvin-moksha, 
mras tatar, mukhad, mykhanidy, nanaj, nenec, nenetsy, nentse, nogaitsy, 
nogalar, nogay, noghai, noghay, noghaylar, nokchiin muott, nokhchiin, 
nymylan, oirat, oirot, olonets, olonetsian, orich, ostyak, ostyak samoy-
ed, oyrot, północno-mongolski, płd. karelian, permyak, qalmaq, qwan-
nab, russki, rutal, rutultsy, rutuly, sakha, severno-karel’skij, shortsy, 
sobstvenno-karel’skij-jazyk, soyod, soyon, soyot, syberyjski yupik, ta-
basaran, tabasarantsy, tannu-tuva, tartar, tindal, tindin, tofa, tokha, 
tom-kuznets tatar, tsez, tsezy, tsuntin, tuba, tuva, tuvan, tuvia, tuvinian, 
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tyva, uriankhai, uriankhai-monchak, uryankhai, vepsian, vogul, voguly, 
volga oirat, votiak, votyak, wsch. circassian, wsch. mari, xanty, xunzal, 
xvarshi, yakut-sakha, yenisei tatar, yoit, yuit, yuk, yurak, yurak samoy-
ed, zach. circassian, zachodnio-mongolski. 

3. Dialekty:
środkowo-tatarski, abadzex, agul, aiwanat, akani, akhty, akkin, 

akusha, alar, aldan timpton, altai proper, anatri, anchix, ancux, 
andalal-gxdatl, anyx, apokinskij, arman, ashkaraua, ashtikulin, ayan-
maya, bacadin, baksan, balkar, balxar-calakan, barguzin, batlux, beltir, 
beslenei, bezhedukh, bezhta, bezshagh, birar, black nogai, bohaan, 
borch, botlikh, buinaksk, bulagat, burzhan, buzawa, cavcuvenskij, 
cemdalsk, central nogai, centralny tuvin, centralny veps, centralny 
vlax romani, chaplino, chaun, cheberloi, cherkes, cis-baikalia, cudaxar, 
dariganga, dejbuk, derbend, dolny nepa tungir, dorbot, eaykit, ekhirit, 
enmylinskij, enurmin, forest yurak, górna kołyma, gadyri, gagatl, 
gakvari, garkin, gekxun, gigatl, gin, gjunej, grassland mari, greater 
kabardian, hid, ilimpeya, indigirka, inxokvari, itkan, itumkala, 
ixreko-muxrek, jeltulak, kacha, kajtak, kalar, kalderash, kamassian, 
kamchatka, kamenskij, karachay, karachi, karax, kaxib, keleb, keren, 
khaikent, khalkha, khasavyurt, khocharkhotin, kila, kirmico-lek, 
kistin, kiuri, kołyma-omolon, kondoma, koshan, kozymodemyan, 
kuba, kubachi, kuban, kumux, kunzakh, kuro-urmi, kur-urmi, 
kuvakan, kvanxidatl, kyzyl, lamunkhin, lesser kabardian, luli, malka, 
maznoug, melkhin, mikik, misles, mozdok, mrassa, muirin, munin, 
nakanna, narym, natuzaj, nepa, ninzne-udinsk, noohalit, novgorod, 
nunligranskij, oirat, oka, okhotsk, ola, pół. akhvakh, pół. karelian, pół. 
khanti, pół. permyak, pół. tabasaran, pół. udmurt, pół. vogul, pół.-
wsch. tuvin, północno-rosyjski, płd. akhvakh, płd. karelian, płd. khan-
ti, płd. permyak, płd. tabasaran, płd. udmurt, płd. veps, płd. vogul, 
płd.-wsch. tuvin, palan, paren, pevekskij, ploskost, połudnowo-rosyj-
ski, podkamennaya tunguska, poligus, prionezh, rikvani, sagadin, sa-
gai, sakhalin, sakkyryr, salatav, samagir, sart qalmaq, shapsug, shina, 
shor, shulanin, sirxin, srednyaya ob-ket, stal, sunggari, sym, talangit, 
tapanta, taz, tlisi, tlyadaly, tokita, tokko, tokmo-górna lena, tommot, 
tompon, torgon, torgut, tuba-kizhi, tuguro-chumikan, tundra yurak, 
tunka, tutoncana, tver, tym, uchama, uchur, uellanskij, ujumuchin, 
unga, untib, urat, uraxa-axusha, ussuri, vach, vanavara, vicxin, viry-
al, vixlin, white nogai, wooteelit, wsch. khanti, wsch. vogul, wschod-
nio-tatarski, xakuchi, xarbuk, xatyrskij, xvarshi, yanrakinot, yaran, 
yazva, yerbogocen, yurmaty, zach. tuvin, zach. vogul, zachodnio-ta-
tarski, zakataly, zeya-bureya, zibirkhalin, zilo, zyudin. 
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4. Alternatywne oznaczenia dialektów:
abadekh, abadzeg, agvali-richaganik-tsumada-urukh, ak, akkhu-

sha, altai-kizhi, altaj kizi, antsukh, apukin, aux, balkar-tsalakan, be-
slenej, bezhehux-temirgoi, bokhan, bzedux, bzhedug, central sel’kup, 
central selk’up, char, chavchuven, chemgui, chuy, derbet, dörböd, ga-
chitl-kvankhi, halh, inyven, kaca, kaitak, kalinin, kamen, kara, karakh, 
kaytak, kazan, kety, khanag, kochin-kam, kondin, kubachin, kubachint-
sy, kumkh, lower lozyvin, maina-kizhi, middle lozyvin, misher, mounta-
in bashkir, natukhai, north veps, northern avar, northern sel’kup, peekit, 
pelym, sagaj, sapsug, sernur-morkin, shatoi, siberian tatar, sos’va, sosy-
vin, southern altai, southern sel’kup, southwestern udmurt, steppe ba-
shkir, talangit-tolos, tavdin, tazov-baishyan, temirgoj, tlyanub, todzhin, 
tokitin, torghoud, torghud, torguud, tsegob, tsudakhar, udmurt, ughbug, 
upper lozyvin, urakha-akhush, urkarax, vagily, vasyugan, vesermyan, 
vikhlin, vitskhin, volga, western bashkir, xajdak, xunzax, yoshkar-olin.

Politykę Rosji zawsze, czy to w czasach carskich, sowieckich czy 
najnowszych, cechował i cechuje wielkoruski nacjonalizm, dążność do 
unifikacji kulturowej poprzez celową rusyfikację, prowadzoną w sposób 
zaprogramowany i intensywny. Celem było i jest konsekwentne dążenie 
do utworzenia jednego wielkiego i jednolitego narodu ponad podziałami 
językowymi i narodowościowymi. W wieku XXI zmieniła się jedynie 
warstwa werbalna: w czasach Związku Sowieckiego mówiono o naro-
dzie sowieckim, a po upadku tego państwa zaczęto posługiwać się poję-
ciem wielkiego ponadetnicznego narodu rosyjskiego (tzw. super-etnosu), 
używającego języka rosyjskiego i kultywującego imperialną tradycję 
wielkoruską26. W ten sposób w Federacji Rosyjskiej w większym stopniu 
na zagrożeniach wyginięcia języków odciska się polityka, niezależnie 
od powszechnych na całym świecie efektów globalizacji. 

Języki mniejszości w Federacji Rosyjskiej współcześnie nadal są 
istotnie zagrożone i jak widać na zamieszczonej powyżej mapie hotspo-
tów największe obszarowo występowanie skrajnych zagrożeń wymie-
rania języków na świecie znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, 
w Centralnej Syberii i we Wschodniej Syberii. Znacząca grupa języków 
zagrożonych to języki ludów osiadłych pomiędzy Morzem Kaspijskim 
a Morzem Czarnym, zwłaszcza na Kaukazie. Na terenie europejskiej 
Rosji większość języków zagrożonych znajduje się w części północnej 

 26 Patrz szczegółowe rozważania Piotr Eberhardt, Skład narodowościowy ludności 
Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku, Studia z Geografii Politycznej 
i Historycznej, tom 5 (2016), s. 209–236, oparte m. in. na pracy Lwa Gumilowa Od 
Rusi do Rosji, wyd. 2 popr., Warszawa 2004, Polski Instytut Wydawniczy, 318 s. 
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kraju (dotyczy to zwłaszcza wschodnich Lapończyków i Karelczyków) 
oraz w części południowozachodniej, przy granicy kontynentu euro-
pejskiego i azjatyckiego.

Przekracza ramy niniejszego opracowania przedstawienie charak-
terystyki wszystkich 131 zagrożonych języków mniejszości etniczno-

-kulturowych Federacji Rosyjskiej, warto wymienić choćby kilka grup:
1. Rodzina językowa języków czukocko-kamczackich:  
północne: 
 • język alutorski (około 25 użytkowników): wymierający język, 

z rodziny czukocko-kamczackiej, używany na Półwyspie Kam-
czackim w Rosji;

 • język czukocki (ponad 7000 użytkowników);
 • język koriacki (około 3500 użytkowników);
 • język kerecki (wymarły w 2005 r.);

południowe:
 • język itelmeński (poniżej 100 użytkowników). 

2. Języki Wschodnich Lapończyków (Saami):
 • Akkala Saami (wymarły);
 • Skolt Saami (około 20 użytkowników);
 • Ter Saami (około 20 użytkowników);
 • Kildin Saami (około 300-700 użytkowników).

3. Języki karelskie:
 • Tikhvin;
 • Valday.

4.  Język Jukagirów: Jukagirzy są jednym z najmniej licznych naro-
dów świata,  żyje ich zaledwie ok. 600 osób. Obecnie mieszkają nad 
Kołymą oraz u ujścia Indygirki do Morza Wschodniosyberyjskie-
go, niegdyś byli bardzo dużą społecznością. Wraz z Czuwańcami 
(Eteli) zaludniali północno-wschodnią Azję, lecz w przeciągu 300 
lat zostali prawie całkowicie wyniszczeni przez Kozaków. Przy-
puszcza się, że Jukagirzy (za czasów swej świetności) docierali 
aż za Ural, do Skandynawii, jak też do Ameryki Północnej. Ist-
nieje hipoteza, że to właśnie Jukagirzy dali początek osadnictwu 
w Ameryce Północnej i są protoplastami amerykańskich Indian, 
a przynajmniej niektórych z ich plemion. Zdają się na to wskazy-
wać badania języka jukagirskiego. Wprawdzie zaliczany jest on 
do języków paleoazjatyckich, podobnie jak język Czukczów, czy 
Koriaków, ale nie ma między nimi żadnych związków. Są nato-
miast pewne podobieństwa języka Jukagirów do amerykańskich 
Indian.
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5. Język niwchijski lub giliacki – to język o niepewnej przynależno-
ści językowej, zaliczany tradycyjnie, aczkolwiek bez poważnych 
podstaw językoznawczych, do grupy paleoazjatyckiej. Posługują 
się nim Niwchowie, zamieszkujący północny i zachodni Sachalin, 
brzegi Amuru i część wybrzeża Morza Ochockiego. Dawniej łą-
czono go z językiem sąsiednich Ajnów, tworząc rodzinę niwchij-
sko-ajnuską. Jego badaniem zajmował się Bronisław Piłsudski, 
znawca kultury i języka Ajnów. W roku 1989 używało go 1089 
osób. 

     Ostatnio naukowcy skłaniają się do znajdowania pokrewień-
stwa pomiędzy językiem niwchijskim a  językami algijskimi 
Ameryki Północnej (jak np. języki odżibue, algonkiński czy kri).

6. Język ketyjski (lub język kecki), zaliczany do rodziny jenisejskiej 
w obrębie hipotetycznych języków dene-jenisejskich. Liczba użyt-
kowników języka szacowana jest na 210 osób. Ketowie, niegdyś 
nazywani Ostiakami Nadjenisejskimi, są najbardziej wysuniętą 
na zachód enklawą Paleoazjatów. Mieszkają oni w dolinie dolnego 
Jeniseju w Kraju Krasnojarskim, w Syberii Środkowej.  Nie wia-
domo jak kształtowała się ich historia, wiadomo jedynie, że ongiś 
wraz z wymarłymi dziś zupełnie Arianami i Asanami stanowili 
bardzo liczne zachodnie odgałęzienie grupy paleoazjatyckiej. 

7.  Język maryjski:
 • wschodni maryjski;
 • zachodni maryjski. 

Według innej klasyfikacji wyróżnia się cztery dialekty języka 
maryjskiego:

 • dialekt górski;
 • dialekt północno-zachodni, stanowiący obszar przejściowy mię-

dzy dialektem górskim; i łąkowym;
 • dialekt łąkowy;
 • dialekt wschodni, stanowiący kontynuację dialektu łąkowego.

     Duże różnice między dialektem górskim i łąkowym, głównie 
w zakresie fonetyki i słownictwa, przyczyniły się do powstania 
dwóch standardów literackich, rozwijających się szczególnie wy-
raźnie od lat dwudziestych XX wieku, po powstaniu Maryjskiego 
Obwodu Autonomicznego. W 2010 roku w Rosji język maryjski 
był używany przez ok. 388 tys. osób, z czego ok. 23 tys. przypa-
dało na użytkowników dialektu górskiego.  

8. Język itelmeński: Itelmeni, zwani niegdyś Kamczadalami, za-
mieszkują obecnie kilka osad na zachodnim wybrzeżu Kam-
czatki. Żyje ich obecnie ok. tysiąca osób. Stanowią oni relikt 
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autochtonicznych ludów Azji północno-wschodniej, autochto-
niczną ludność Kamczatki. 

9. Język ingryjski, zwany także iżorskim, używany przez niewiel-
ką liczbę osób należących do narodu Iżorian, zamieszkującego 
Ingrię, krainę historyczną w okolicach Petersburga. Liczba uży-
wających ojczystego języka jest nieznana, prawdopodobnie jest 
to ok. 100-150 osób.

10. Języki samojedzkie: 
 • język nganasański (język tawgijski, tawgijsko-samojedzki): użyt-

kowników około 100 spośród 1000 żyjących Nganasan;
 • język nieniecki (język juracki), język zamieszkujących na północ-

no-wschodnim krańcu Europy i przyległym doń północno-za-
chodnim krańcu Azji. Obecnie język nieniecki jest mową ojczystą 
dla ok. 31 tys. Nieńców, spośród ok. 41,5 tys. osób deklarujących 
przynależność do tego narodu, ale jego użycie zanika. 

11. Język mansyjski (dawniej: język wogulski), język zaliczany do gru-
py ugryjskiej. Najbliżej spokrewniony z chantyjskim (ostiackim) 
i węgierskim. Jest językiem zagrożonym wymarciem, spośród 
ok. 10 000 Mansów (Wogułów) ojczystym językiem posługuje się 
tylko ok. 3000 osób zamieszkujących zachodnią Syberię. 

12. Języki północnokaukaskie: 
 • język ubyski, ubychski lub ubychijski, wymarły język, należą-

cy do północnozachodniokaukaskiej rodziny językowej (także: 
abchasko-adygejskiej). Ostatni jego użytkownik zmarł w 1992 r.

 • Homshetsi, „język Hamshen”, archaiczny dialekt zachodni or-
miański, którym posługują się wschodnia i północna grupa 
ludów Hemshin, ludzie żyjący w północnowschodniej Turcji, 
Abchazji, Rosji i Azji Środkowej, uważany za skrajnie zagrożony.

13. Niezwykle ciekawym jest język istniejący w Rosji i w Gruzji, 
zwany Bohtan neoaramejski. Język ten wywodzi się z północ-
no-wschodnich języków neoaramejskich, zachował on wiele cech 
języka chaldejskiego i asyryjskiego27. 

 27 Społeczności mówiące językiem Bohtan zamieszkiwały obszar między rzeką 
Tygrys i Bohtan w prowincji Sirnak w Turcji. Przed I wojną światową żyło tam oko-
ło 30 tysięcy użytkowników tego języka, którzy byli głównie członkami Asyryjskiego 
Kościoła Wschodu. Podczas I wojny światowej i po niej, w latach 1914-1920, armia 
turecka przystąpiła do eksterminacji ludności chrześcijańskiej zamieszkującej imperium 
osmańskie. Najbardziej znane jest ludobójstwo Ormian, których zamordowano około 
1,5 miliona. Wymordowanych zostało także na terenie Turcji kilkaset tysięcy Greków 
(greckie ludobójstwo, w tym ludobójstwo pontyjskie) oraz około 300 tysięcy Asyryjczy-
ków z wschodniej Turcji. Niedobitki Asyryjczyków z Bohtan ostatecznie osiadły w Gar-
badani w południowowschodniej Gruzji, 530 km od ich pierwotnego domu. Obecnie 
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7. Języki mniejszościowe i ich ochrona w Kanadzie 

Kanada stanowi pewien fenomen pod względem składu etnicznego 
i używanych języków: bez wątpienia jest jednym z najbardziej wielokul-
turowych krajów współczesnego świata. Wynika to zarówno ze skompli-
kowanej historii tego państwa, jak i z polityki prowadzonej przez rządy 
Kanady od drugiej połowy XX wieku. 

Przed przybyciem Europejczyków Kanadę zamieszkiwały dwie 
główne grupy rdzennych mieszkańców. Były to bardzo liczne plemio-
na Indian oraz w strefie północnej –Eskimosi. Po przyjeździe Europej-
czyków, których część zawierała związki z rdzennymi mieszkańcami 
Kanady, pojawiła się grupa Metysów, która również prawnie uznawana 
jest za część rdzennej ludności. 

Zgodnie z konstytucją kanadyjską z 1982 roku, kraj zamieszkują 
trzy grupy ludności tubylczej. Są to Indianie, obecnie nazwani oficjalnie 
w Kanadzie „First Nations”, czyli „pierwsze narody”, Eskimosi (nazy-
wani oficjalnie jako Inuici) i Metysi (Métis). Stosowana jest też wspólna 
nazwa dla tych trzech grup – Aboriginal peoples (Indigenious People in 
Canada). 

Przed przybyciem Europejczyków w Kanadzie istniało kilkaset ple-
mion indiańskich, podzielonych na 8 głównych grup:  

 • grupa Pacyficzna (Wybrzeże Oceanu Spokojnego i Góry Nadmor-
skie), spośród których najbardziej znani są Kwakiutlowie;

 • grupa Preriowa  najbardziej znani to Czarne Stopy, Odżibuejowie, 
Siuksowie i Kri Preriowi;

 • grupa Lasów Północno-Wschodnich, jak np. Kri i Odżibuejowie;
 • grupa Regionu Atlantyckiego, jak np. Mikmakowie;
 • grupa Doliny św. Wawrzyńca: Algonkinowie, Delawarowie, Hu-

roni i plemiona należące do Ligi Irokezów (Mohawkowie, Oneida, 
Onondaga, Kajuga, Seneca, Tuscarora, kanadyjscy Wyandoci);

 • grupa arktyczna, czyli plemiona grupy Dene.

społeczności Bohtan przeniosły się do południowej Rosji, do miast Krymsk i Nowopaw-
łowsk. Język ten jest zagrożony wyginięciem: większość użytkowników Bohtan neoara-
mejskiego ma ponad sześćdziesiąt lat, a przedstawiciele młodszych pokoleń używają 
gruzińskiego lub rosyjskiego.

       Mówiący tym językiem zamieszkują również w Belgii, w Mechelen, gdzie jest ponad 
10 tysięcy Asyro-Chaldejczyków, mówiących językiem Bohtan neoaramejskim, przeka-
zujących go swoim dzieciom. Również we Francji zamieszkuje ponad 35 tysięcy Asy-
ro-Chaldejczyków, którzy mówią językiem Bohtan neoaramejskim. We wszystkich tych 
państwach język ten ma status zagrożonego, gdyż ze względu na migracje i małżeństwa 
mieszane młodsze pokolenia posługują się językiem mniej płynnie i  w coraz mniejszym 
stopniu. Dzieje tego ludu ukazuje niezwykłe bogactwo historii oraz jej pokomplikowanie.
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Każde z tych plemion posiadało własny język, na terenie Kanady 
wyróżnia się cztery rodziny językowe: języki algonkińskie, języki na-

-dene, języki salisz i języki wakaskie. 
Grupy Eskimosów, które nie wykształciły organizacji społecznej 

ponadrodzinnej, zamieszkiwały strefę arktyczną, teren rozciągający 
się wokół bieguna północnego. Struktura społeczna Eskimosów dosto-
sowana była do ich warunków życia, które uniemożliwiały utrzymanie 
się na jednym terytorium grupy większej niż kilkadziesiąt osób. Wyją-
tek stanowili Eskimosi żyjący na stosunkowo zasobnym terenie Alaski, 
którzy utrzymali elementy tradycyjnej struktury plemiennej, z osobą 
pełniącą rolę wodza. 

Nazwa „Eskimos”, obecnie uważana za niepoprawną politycznie i za-
stępowana nazwą Inuit, wywodzi się z nazwy nadanej tym ludom przez 
Indian Algonkinów — eskimantsik, czyli „zjadacz surowego mięsa”. 

Pod względem kulturowym dzielą się Eskimosi, obok wielu drob-
nych odłamów lokalnych, na trzy grupy podstawowe: Inupiak, Yupik 
oraz Aleutów. 

1) Inupiak: 
 • Eskimosi Cieśniny Beringa,
 • Eskimosi regionu Kotzebue,
 • Eskimosi wnętrza Północnej Alaski,
 • Eskimosi północnego wybrzeża Alaski,
 • Eskimosi Mackenzie,
 • Eskimosi Miedzi,
 • Eskimosi Netsilik,
 • Eskimosi Karibu,
 • Eskimosi Wyspy Southampton,
 • Eskimosi Iglulik,
 • Eskimosi Ziemi Baffina,
 • Eskimosi Labradoru,
 • Eskimosi polarni,
 • Eskimosi Grenlandii Zachodniej,
 • Eskimosi Grenlandii Wschodniej.

2) Yupik:
 • Eskimosi syberyjscy,
 • Eskimosi Pacyfiku,
 • Eskimosi Południowo-Zachodniej Alaski.

3) Aleuci.
Eskimosi używają zasadniczo jednego języka eskimoskiego, zali-

czonego  do grupy eskimo-aleuckiej,  ale posiadającego liczne odmiany 
i dialekty.
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Dzielone są one przez naukowców na następujące grupy: 
 • wschodnie języki eskimo-aleuckie (języki Inuktitut): Inuktitut, 

używany w Kanadzie, Inupiaq (Unupiaq), stosowany na Alasce 
oraz w Kanadzie oraz Kalaallisut (grenlandzki) – oficjalny język 
Grenlandii; 

 • zachodnie języki eskimo-aleuckie (języki Yupik): Yupik środko-
wej Alaski, Pacific Gulf Yupik, stosowany na Alasce oraz Yupik 
syberyjski, jest używany na Syberii, Alasce oraz w Kanadzie. 

Współcześnie Eskimosi, niezależnie od używanej odmiany czy dia-
lektu, mówią również w językach narodowych zamieszkiwanych przez 
nich państw: Eskimosi Grenlandzcy mówią po duńsku, Eskimosi sy-
beryjscy po rosyjsku, a Eskimosi kanadyjscy, alaskańscy i Aleuci  po 
angielsku. 

Historia europejskiego osadnictwa w  Kanadzie nie mieści się 
w granicach opracowania, jak również historia najnowszych migracji, 
która doprowadziła do funkcjonowania w Kanadzie ponad 200 grup 
kulturowych.

Należy jednak podkreślić, że prowadzona w Kanadzie przez wie-
ki przemoc wobec ludności rodzimej, Indian i Eskimosów, a następnie 
przymusowa jej asymilacja doprowadziły do całkowitej kulturowej mar-
ginalizacji grup rodzimych mieszkańców. 

Dzieci Indian i Eskimosów były poddawane przymusowej akul-
turacji poprzez przymusową naukę w szkołach prowadzonych przez 
duchownych katolickich i protestanckich. Do tych łącznie 170 szkół, 
funkcjonujących od 1835 roku aż do 1996, kiedy to zamknięto ostatnią 
z nich, trafiło około 150 tysięcy dzieci Indian, Eskimosów i Metysów, 
czyli grup określanych przez prawo kanadyjskie jako pierwotni miesz-
kańcy kraju. Od 1928 roku szkoły te stały się obowiązkowe dla indiań-
skich dzieci i były opłacane przez państwo: obowiązywało to aż do lat 
70-ych  XX wieku.

Szkoły miały przystosowywać dzieci do życia w „białym” społeczeń-
stwie, jednak nie otrzymywały one tam wykształcenia, które pozwoli-
łoby im funkcjonować w kanadyjskim społeczeństwie. Dzieci uczyły się 
religii, języka angielskiego i francuskiego, fizyki i matematyki. Miesz-
kały w szkolnych internatach. Miało to na celu wykorzenienie ich z ro-
dzimej kultury: określano to jako „ucywilizowanie”. Połączenie tego 
z chrystianizacją miało przygotować dzieci do życia w szybko unowo-
cześniającym się kraju. W dodatku bardzo często szkoły stawały się 
dla nich miejscem poniżenia, molestowania seksualnego i pozbawiania 
wiedzy o własnych korzeniach. Rodzeństwa rozdzielano, dzieciom zaka-
zywano posługiwania się rodzimym językiem, zmuszano do mówienia 
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po angielsku lub francusku i siłą nawracano na chrześcijaństwo. Za 
nieposłuszeństwo groziły surowe kary. Rząd nazywał to „agresywną 
asymilacją”.

Dopiero w 1996 roku, po akcji przeprowadzonej przez wodzów in-
diańskich plemion, którzy wzywali Kościoły do przyjęcia odpowiedzial-
ności za krzywdy wyrządzone dzieciom pierwotnych mieszkańców 
Kanady, pozbawianie ich własnej kultury i nawracanie siłą na chrześci-
jaństwo, specjalny raport zalecił przeprowadzenie dochodzenia w spra-
wie szkół. Następnie w 2007 roku rząd, po konsultacjach z Kościołami, 
rozpoczął wypłacanie łącznie 1,9 mld dolarów kanadyjskich (1,86 mld 
USD) odszkodowań.

Następnie, w 2008 roku, została powołana Komisja Prawdy i Pojed-
nania (Truth and Reconciliation Commission), przed którą zeznawali 
świadkowie-pokrzywdzeni. Mogli oni  zeznawać zarówno publicznie, 
jak i jedynie przed komisją. Mogli poprosić o nagranie swojej historii. 
Zapewniono też opiekę lekarską dla osób, które w trakcie zeznań mogą 
źle się poczuć: zarówno opiekę medyczną „zachodnią”, jak i tradycyjną.

Jak zostało to podkreślone już powyżej, obecnie rodzimi mieszkańcy 
stanowią margines społeczeństwa kanadyjskiego.

Według spisu powszechnego w 2016 roku ludność Kanady (Rządowe 
Biuro Statystyczne Kanady) wynosiła 36,29 miliona osób. Wśród nich 
było 1 673 785 przedstawicieli ludów określanych jako tubylcze czy ro-
dzime, co stanowiło 4,9% ogółu ludności. Najliczniejsi byli wśród nich 
Indianie: 977 230 osób. Druga pod względem liczebności grupa ludności 
tubylczej to Metysi, których było 587 545, a Eskimosów, nazywanych 
Inuitami, było zaledwie 65 025. Należy tutaj podkreślić, że w ostatnim 
dwudziestoleciu rośnie liczba osób o rodowodzie wywodzącym się od 
rdzennych mieszkańców Kanady: w roku 1996 stanowili oni 3,8% lud-
ności, zaś w roku 2001 - 4,4%. 

Jednak od 1970 rośnie liczba imigrantów, zwłaszcza nieeuropejskie-
go pochodzenia. W latach 1991-2001 przybyło około 1,8 miliona imigran-
tów, z których 58% pochodziło z Azji i Bliskiego Wschodu, 20% z Europy, 
11% z Karaibów, Ameryki Środkowej i Południowej, 8% z Afryki i 3% 
ze Stanów Zjednoczonych. Największa grupa imigrantów pochodziła 
z Chin, a następnie z Indii, Filipin i Hongkongu.

Faktem znaczącym jest to, że tylko około 23% ludności kanadyjskiej 
uważa się za Kanadyjczyków, około 20% deklaruje się być Kanadyjczyka-
mi o określonym pochodzeniu etnicznym, a pozostali poczuwają się do 
bycia przedstawicielami jednej z ponad 200 grup kulturowo-etnicznych. 

Inaczej, niezwykle ciekawie, wygląda statystyka pochodzenia et-
nicznego ludności przedstawiona w spisie powszechnym z 2016 r.:
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1. Kanadyjczycy – 32,32%,
2. Anglicy – 18,34%;
3. Szkoci – 13,93%;
4. Francuzi – 13,55%;
5. Irlandczycy – 13,43%;
6. Niemcy – 9,64%;
7. Chińczycy – 5,13%;
8. Włosi – 4,61%;
9. First Nations – 4,43%;

10. Wschodni Indianie – 3,99%;
11. Ukraińcy – 3,95%;
12. Holendrzy – 3,23%;
13. Polacy – 3,21%;
14. Filipińczycy – 2,43%;
15. Brytyjczycy (poza wymienionymi powyżej) – 1,87 %;
16. Rosjanie – 1,81%;
17. Metysi – 1,74%;
18. Portugalczycy – 1,40%;
19. Walijczycy – 1,38%;
20. Norwegowie – 1,34%;
21. Hiszpanie – 1,15%;
22. Amerykanie – 1,10%;
23. Szwedzi – 1,02%;
24. Węgrzy – 1,01%. 

Sytuacja ta rzutuje na sytuację językową w Kanadzie. Według da-
nych spisu z 2016 r. najczęściej stosowanym w pracy jest język angiel-
ski (78,3%) i język francuski (21,7%). Językiem mówionym w domu jest 
angielski w 67,1%, francuski w 21,5%, natomiast 11,4% ludności Kanady 
w domu używa języka nieurzędowego.

Osobna cytowana statystyka dotyczy języka ojczystego i tu dane są 
zaskakujące.

Angielski jest językiem ojczystym dla blisko 20 mln Kanadyjczy-
ków, czyli 55,97%. Na drugim miejscu jest francuski: stanowi on język 
ojczysty dla 7 166 700 osób, czyli 20,61% obywateli. 

Na trzecim miejscu są różne odmiany chińskiego: dotyczy to 
1 227 680 osób, czyli 3,57% ogółu ludności. Na czwartym miejscu jest 
język pendżabski: 501 680, czyli 1,44%. Piąte miejsce zajmuje język hisz-
pański: 458 850 osób, czyli 1,32%. Kolejne miejsca, dotyczące grup repre-
zentujących pomiędzy 1,3 a 1% ogółu ludności, to języki tagalog (Filipiny), 
arabski, niemiecki i włoski. 



47

Język rosyjski stanowi język ojczysty dla 0,54% ludności Kanady, 
czyli 188 225 osób (13 miejsce), a język polski zajmuje kolejne, 14 miejsce, 
ze 181 705 osobami (0,52% ogółu). 

W tej statystyce pierwszy z rodzimych języków to język Indian Kri, 
znajdujący się na 24 miejscu statystyki, z 64 045 osobami, co stanowi 
0,28% ogółu ludności Kanady. Drugą pozycję wśród języków rodzimych 
stanowi język eskimoski Inuktitut, który jest językiem ojczystym dla 1 
promila ludności Kanady, czyli 35 215 osób.

Statystyki te wiernie oddają miejsce języków ludności rodzimej 
w społeczeństwie kanadyjskim. Społeczeństwo kanadyjskie jest, jak 
zostało to podkreślone, społeczeństwem wielokulturowym, w którym 
rdzenni mieszkańcy stali się marginalną grupą kulturową. Kanada jako 
kraj próbuje sprostać związanym z tym zróżnicowaniem kulturowym 
wyzwaniom poprzez wprowadzenie polityki wielokulturowości.

W roku 1963 rząd kanadyjski powołał Królewską Komisję ds. Bi-
lingwizmu i Dwukulturowości. W wyniku prac Komisji stwierdzono, 
między innymi, iż istnieją grupy mniejszościowe, które pragną podtrzy-
mywać swoje językowe i kulturowe dziedzictwo w Kanadzie. W roku 
1971 rząd premiera Pierre’a Trudeau przyjął politykę oficjalnej wielo-
kulturowości, która miała na celu: 

 • wspieranie mniejszościowych grup kulturowych w utrzymywa-
niu i rozwijaniu ich tożsamości; 

 • wspieranie grup kulturowych w przezwyciężaniu trudności na 
drodze do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie kanadyjskim; 

 • promocja wymiany twórczej pomiędzy wszystkimi grupami 
kulturowymi Kanady w celu zapewnienia jedności narodowej; 

 • pomoc dla imigrantów w zakresie przyswojenia przynajmniej 
jednego z urzędowych języków Kanady. 

W ramach tej polityki rząd kanadyjski zaczął dostrzegać potrzeby 
rdzennych mieszkańców Kanady. Pierwszy raz dopiero w roku 1973 
Sąd Najwyższy Kanady uznał prawo rdzennych mieszkańców Kanady 
do ziemi w oparciu o jej odwieczne użytkowanie i zajmowanie przez te 
grupy ludności. 

W roku 1982 uchwalona została „Kanadyjska karta praw i wolności”, 
która nakazywała, aby Konstytucja Kanady była interpretowana „w spo-
sób właściwy dla zachowania i umacniania wielokulturowego dziedzic-
twa Kanadyjczyków”. „Karta” zakazywała dyskryminacji i uznawała 
prawa traktatowe rdzennych mieszkańców Kanady do ochrony ich kul-
tur, obyczajów, tradycji i języków. 

W  roku 1988 Parlament przyjął „Ustawę o  wielokulturowości”. 
Ustawa chroni prawnie wielokulturowość jako podstawową cechę 
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charakterystyczną społeczeństwa kanadyjskiego i ma na celu wspie-
ranie zachowania kultury i języka, ograniczanie dyskryminacji, wzmac-
nianie kulturowej świadomości i porozumienia. W ramach tej ustawy 
wprowadzony został „Program na rzecz dziedzictwa, kultur i języków”, 
którego głównym zadaniem było zachowanie kultur i języków poszcze-
gólnych grup kulturowo-etnicznych. Inny program, „Program społecz-
nego wsparcia i uczestnictwa”, miał na celu wspieranie pełnego udziału 
mniejszości rasowych i etnicznych Kanady w życiu społecznym.

W roku 1991 utworzono Departament Wielokulturowości i Obywa-
telstwa, którego zadaniem była promocja zasad równości społecznej 
i wielokulturowości, pomoc dla grup etniczno-kulturowych w zachowa-
niu ich kultur i języków oraz wspieranie pełnego i równego uczestnictwa 
mniejszości w życiu społecznym Kanady. W 1993 został on zlikwidowa-
ny, a prowadzone w jego ramach programy zostały przekazane nowo-
utworzonemu Departamentowi Dziedzictwa Kanadyjskiego. W ramach 
tego Departamentu został powołany Sekretarz stanu ds. wielokulturo-
wości, minister niebędący członkiem gabinetu. 

Praktycznie realizowana polityka wielokulturowości budziła pewne 
zastrzeżenia. Niektórzy członkowie mniejszości etnicznych twierdzi-
li, że celem polityki wielokulturowości jest ochrona istniejącej kultury 
w oderwaniu od kultury kanadyjskiej. Postrzegali to jako uniemożli-
wianie im dalszego rozwoju. 

W okresie tym powołana została Królewska Komisja Rdzennych 
Mieszkańców Kanady, której zadaniem było zbadanie ewolucji stosun-
ków pomiędzy rdzennymi mieszkańcami Kanady, jej rządem i całym 
społeczeństwem kanadyjskim. Komisja ta w 1996 r. złożyła przed parla-
mentem sprawozdanie ze swojej  pracy. W sprawozdaniu tym podniosła 
liczne problemy, do których rząd ustosunkował się w dokumencie za-
tytułowanym „Rosnąc w siłę: plan działań Kanady w odniesieniu do jej 
rdzennych mieszkańców”, zgodnie z którym rząd miał podjąć współpra-
cę z rdzennymi mieszkańcami Kanady w celu poprawy ich warunków 
życia oraz pomocy w organizacji samorządów lokalnych. 

Kilkadziesiąt lat prowadzenia polityki wielokulturowości ujawniło 
błędy samych jej założeń. Ochrona różnorodności  nie może oznaczać wy-
łącznie konserwowania odmienności, ale wiązać się musi również z pro-
cesami włączania oraz nawiązywania więzi pomiędzy różnymi grupami. 

Jak sobie uświadomiły władze Kanady, ważnym i ciągle nierozwią-
zanym problemem jest to, że to właśnie rdzenni mieszkańcy czuli się 
dyskryminowani i nieuwzględniani przez politykę wielokulturowości. 
Sytuacja ta wywołała długą, właściwie trwającą do dzisiaj, dyskusję na 
temat współczesnego miejsca Indian w społeczeństwie Kanady. 
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Indianie kanadyjscy nie cieszą się znaczącym zainteresowaniem 
władz, zdecydowanie większą uwagę poświęcono Eskimosom (Inu-
itom), którzy od 1999 roku zarządzają autonomiczną prowincją Nuna-
vut. Indianie do tej pory nigdy nie zostali obdarzeni autonomią, ich 
sytuacja prawna nigdy też nie została rozwiązana w sposób dla nich 
satysfakcjonujący. 

Idea uczynienia z nich obywateli zamiast poddanych traktowana 
jest przez Indian z wielką nieufnością i określana koncepcją „wielkiego 
kłamstwa” (big lie). Jeszcze nieodległe w czasie przymuszanie do do-
konania wyboru między byciem Kanadyjczykiem a Indianinem było 
źródłem konfliktów. Do ich zaostrzenia doszło pod koniec lat osiem-
dziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych XX wieku. Wtedy to pró-
bowano uchwalić tzw. White Paper, dokument mający zrównać Indian 
w prawach i obowiązkach z Kanadyjczykami. Znosił on krzywdzące i ra-
sistowskie prawa, ale też nie dawał żadnych przywilejów First Nations. 
Powstał bez konsultacji z tubylcami i był dla nich nie do zaakceptowania. 
Indianie uważali, że jeśli któraś z grup ludności rodzimej zasługuje na 
przywileje prawne i autonomię, to jest nią przede wszystkim ich spo-
łeczność. Władze dwóch prowincji nie zaakceptowały założeń tego po-
rozumienia, uniemożliwiając tym samym włączenie go do konstytucji. 
Sytuacja ta doprowadziła do szeregu napięć, a w rezultacie i starć między 
Indianami a policją, których rezultatem były nawet ofiary śmiertelne. 
Władze federalne zostały zmuszone do zaproszenia do rozmów przed-
stawicieli ludów rodzimych. Powołano Królewską Komisję do Spraw 
Aborygenów, która wypracowała tzw. porozumienie z Charlottetown. 
Zostało ono odrzucone przez Kanadyjczyków w referendum, ale było 
ważnym impulsem w dyskusji o prawie Indigenious People in Canada do 
samostanowienia. Komisja opracowała pięciotomowy raport, który miał 
być wyznacznikiem nowych stosunków między rządem a tubylcami. 
Jednym z jego najbardziej spektakularnych efektów było powołanie 
autonomicznej prowincji Nunavut – pierwszego terenu zarządzanego 
przez Inuitów. 

Problem statusu i ewentualnej autonomii kanadyjskiej ludności ro-
dzimej jest ciągle nierozwiązany. Indianie domagają się traktowania 
ich jak równorzędnego partnera, tymczasem wielu Kanadyjczyków nie 
może zaakceptować stawiania ich na równym poziomie z narodem. Stąd 
wśród Kanadyjczyków występują dwa typy podejścia do roszczeń Indian. 
Pierwszy zakłada, że państwo powinno aktywnie, przede wszystkim 
finansowo, wspierać Indian. Aborygenom jakoby należy się to w ra-
mach rekompensaty ze poniesione krzywdy i straty na przestrzeni wie-
ków. Zgodnie z drugim podejściem takie rozwiązanie byłoby wysoce 
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demoralizujące, nieprowadzące do aktywizacji Indian na żadnym polu, 
a wręcz przeciwnie – uzależniające ich wyłącznie od subwencji, odcina-
jące ich od aktywnego uczestnictwa w gospodarce i w życiu społecznym. 
To z kolei prowadzić może jedynie do zaostrzenia konfliktów i roszczeń 
w przyszłości28 

Kanada, zgodnie ze swoją konstytucją, jest krajem wielokulturo-
wym. Rząd ma obowiązek wspierać organizacyjnie i finansowo rozwój 
mniejszości kulturowych. Sprowadza się to do udzielania grantów dla 
organizacji mniejszościowych, wspierania etnicznych imprez kultu-
ralnych oraz innych inicjatyw. Lokalne wydziały oświaty organizują 
sobotnie szkoły nauczające języków mniejszości, także na poziomie śred-
nim. Oceny uzyskane w tych szkołach wliczane są do ogólnego dorobku 
ucznia. Także każda biblioteka publiczna ma sekcję wielojęzykową za-
wierającą książki wydawane w językach mniejszości zamieszkujących 
daną okolicę.

Rezultatem rządowej akcji akulturacyjnej jest doprowadzenie do 
sytuacji, w której, zgodnie z danymi rządowymi, tylko jeden na sześciu 
Indian potrafi komunikować się w swoim rodzimym języku29. 

Współcześnie Indianie kanadyjscy posługują się ponad sześćdzie-
sięcioma językami, z czego największą grupę stanowią języki z grupy 
Kri (Cree), którymi posługuje się blisko 88 tysięcy osób. Drugą grupę 
stanowią języki z Odżibuejów (Ojibwa), z ponad 23 000 użytkowników. 
Najmniejsze z grup indiańskich posługujących się ojczystym językiem 
liczą niewiele ponad sto osób. 

8. Uwagi końcowe: o możliwościach zatrzymania  
procesów zanikania języków 

Niezależnie od kontekstu politycznego, w zmieniającym się świecie 
XXI wieku wobec presji globalizacji szanse przetrwania mają tylko języ-
ki dużych narodów i dużych grup etnicznych. Przedstawiony powyżej 
przegląd sytuacji językowej i kulturowej w poszczególnych państwach 

 28 Problem statusu ludności indiańskiej w Kanadzie opracowany na podstawie pracy 
Agaty A. Konczal Sytuacja ludów tubylczych w najbardziej rozwiniętych i wielokul-
turowych krajach świata – przykład Indian kanadyjskich, http://www.etnologia.pl/
swiat/teksty/sytuacja-ludow-tubylczych-w-najbardziej-rozwinietych-krajach-1.
php 

 29 http://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-011-x/99-011-x2011003_1-
eng.cfm 
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wykazuje jednoznacznie, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat glo-
balizacja wywarła i nadal wywiera silny wpływ na wszystkie lokalne 
kultury i na lokalne języki. Języki narodowe i etniczne, aby sprostać 
wymogom nowoczesności, muszą podlegać stałym zmianom i muszą 
dostosowywać się do modernizującego się świata. Zastygnięcie języ-
ków w kształcie tradycyjnym wyklucza ludzi – nosicieli danego języka 

– z możliwości aktywnego życia w zmieniającym się świecie i skazuje 
na życie w swego rodzaju rezerwatach. Nowoczesna globalna kultura 
wymaga znajomości języka globalnego, którym stał się angielski. Współ-
czesne środki przekazu: media, w tym media społecznościowe, telewizja, 
Internet, telefony komórkowe – oparte są przede wszystkim na języku 
angielskim oraz na oficjalnych językach państwowych, z wykluczeniem 
języków mniejszościowych. Te ostatnie języki w zasadzie mają znikome 
szanse na funkcjonowanie poza kręgami rodzinno-domowymi. Presja 
instytucji państwowych, oddziaływanie szkół i dominacja języków na-
rodowych powodują wypieranie języków mniejszościowych i dialektów 
oraz ich zanikanie, co oznacza zanik różnorodności kulturowej i ubo-
żenie kultur narodowych. 

Zmiany, które dokonują się od ponad stu lat, nie miały precedensu 
w dotychczasowej historii. Do tej epoki bardzo często języki mniejszo-
ści poddawane były wykluczaniu z użytkowania publicznego na skutek 
presji społecznej lub politycznej ze strony dominującej grupy języko-
wej w danym państwie. Ale przeważnie języki mniejszości znajdowały 
oparcie w rodzinach, środowiskach sąsiedzkich i w całości grupy etno-
lingwistycznej, a także często w instytucjach  religijnych. 

Wprowadzenie w drugiej połowie XIX wieku i w wieku XX po-
wszechnej edukacji oznaczało przymus nauczania języka większości 
w szkołach, co zagroziło skutecznie transmisji międzypokoleniowej ję-
zyka mniejszości. Procesy modernizacji społecznej oznaczały zanik ro-
dzin wielopokoleniowych oraz rozbicie wiejskich społeczności lokalnych. 
Procesy industrializacji i urbanizacji wiązały się z olbrzymim zwiększe-
niem ruchliwości społecznej, a życie w heterogennych zbiorowościach 
oznaczało przymus posługiwania się językami wehikularnymi (czyli 
językami użytkowanymi dla porozumienia się na obszarach o dużej 
różnorodności językowej). Zwiększenie liczby małżeństw międzygrupo-
wych, egzogamicznych i życie w społecznościach heterogennych ozna-
czało, że dzieci od małego mają skłonność do posługiwania się językiem 
zrozumiałym dla większości, czyli językiem „wspólnym”, a nie językiem 
rodzinnym, obcym dla większości rówieśników. 

Procesy te zostały celnie scharakteryzowane przez profesor Nicole 
Dołowy-Rybińską: przedstawiciele mniejszości przez lata ulegali coraz 
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szybszej — przymusowej i dobrowolnej — asymilacji językowej i kultu-
rowej, w wyniku której język mniejszościowy był spychany na margines 
życia prywatnego. Obserwując europejskie mniejszości językowe można 
dostrzec, że przejście na języki dominujące dokonało się nie tyle w re-
zultacie prześladowań politycznych i dyskryminacji, które oczywiście 
w zasadniczy sposób wpłynęły na zmniejszenie prestiżu języków i chęć 
pozbycia się ciążącej tożsamości kulturowej, ile wraz ze zmianą sposobu 
życia i zmianą medialną drugiej połowy XX wieku. (…) Media audiowi-
zualne złamały nieodwracalnie zasadę, że w życiu prywatnym używa 
się języka etnicznego, a język oficjalny zarezerwowany jest dla miasta, 
urzędów i administracji30. 

W świecie współczesnym przedstawiciele mniejszości językowej, 
dla zapewnienia sobie szans na karierę zawodową, muszą znać obok 
języka urzędowego, obowiązującego w danym państwie, również język 
wehikularny, funkcjonujący w danym regionie (w Europie jest to język 
angielski). Język rodzinny to język, który może być stosowany wyłącznie 
wewnątrz rodziny lub wśród członków danej grupy kulturowej – jest on 
w tej sytuacji trzecim językiem, który trzeba by opanować. 

Konsumpcjonizm, dążenie do awansu społecznego i materialnego, 
które jest społecznie uznanym celem życiowym dla większości społe-
czeństwa zachodniego, nie sprzyjają przywiązaniu do tradycji, która 
w tym zakresie niewiele ma do zaoferowania. 

Dokonywanie wyboru na rzecz kariery zawodowej i samorealiza-
cji wiąże się często z wyrzeczeniem się swej odmienności kulturowej, 
a efektem jest zanikanie języków mniejszości kulturowych: języki te są 
zagrożone wymarciem lub wymierają.

Warto w  tym miejscu wprowadzić rozróżnienie pomiędzy roz-
maitymi typami działań na rzecz ratowania języków zagrożonych 
i zanikających. 

Zagrożenie języka, jak to zostało już powyżej zaznaczone, to osła-
bienie transmisji międzypokoleniowej, czyli mówiąc prościej: osłabianie 
wśród przedstawicieli młodego pokolenia użytkowania w kontaktach 
z rówieśnikami i z rodzicami języka macierzystego. 

Aktywizacja to całokształt działań na rzecz powstrzymania zani-
kania języka mniejszości nadal użytkowanego, powstrzymania procesu 
zastępowania go przez język dominujący, „państwowy”31. 

 30 Nicole Dołowy-Rybińska, Media europejskich mniejszości językowych: stan, wy-
zwania, zagrożenia, „Kultura i Społeczeństwo”, 2013, nr 3, s. 28.

 31 N. Dołowy-Rybińska używa w tym znaczeniu  pojęcia „witalizacji”, natomiast cy-
towane przez nią badaczki Lenore A. Grenoble i Lindsay J. Whaley stosują termin 

„zachowanie języka”. 
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Rewitalizacja dotyczy zaś działań podejmowanych na rzecz przy-
wrócenia pewnego poziomu stosowania zagrożonego języka wewnątrz 
wspólnoty wówczas, gdy przestał on być dominującym bądź często uży-
wanym środkiem komunikacji32. 

Przywracanie zaś języka to działania na rzecz ponownego wprowa-
dzenia użytkowania języka już zarzuconego bądź wymarłego w danej 
grupie kulturowej. 

W przypadku dużych grup etniczno-kulturowych czy narodów po-
zbawionych autonomii terytorialnej tylko konsekwentne i energiczne 
działania ich liderów i przywódców politycznych mogą chronić dany 
język przed zaniknięciem. 

Warto wymienić, w porządku hierarchicznym, rozmaite poziomy 
działań na rzecz ratowania zanikających lub zagrożonych języków:

1)  uchwalanie przez instytucje i  organizacje międzynarodowe 
deklaracji i  konwencji na rzecz wzmocnienia pozycji języków 
mniejszości;

2)  wdrażanie deklaracji, konwencji i umów międzynarodowych 
przez rządy poszczególnych państw oraz prowadzenie przez nie 
polityki sprzyjającej mniejszościom;

3)  prowadzenie przez władze regionalne i  władze lokalne ak-
tywnej polityki na rzecz aktywizacji i  rewitalizacji języków 
mniejszościowych;

4)  dążenie przez przedstawicieli danej grupy językowej do ochro-
ny lub ocalenia swego języka oraz wsparcie tych działań przez 
organizacje społeczeństwa obywatelskiego danej grupy;

5)  wsparcie tych działań przez naukowców-lingwistów, którzy we 
współpracy z daną społecznością podejmą działania na rzecz 
modernizacji języka mniejszościowego: dostosowanie go do 
wymogów współczesności jest niezbędne, aby mógł on funkcjo-
nować choćby w obrębie rodziny i grupy sąsiedzkiej. W odnie-
sieniu do młodych pokoleń konieczne jest wprowadzenie danego 
języka mniejszości do oprogramowaniu komputerów i telefonów 
komórkowych.

Powyżej zaznaczone zostało, że obowiązujące w naszej kulturze 
wzorce sukcesu indywidualnego często wiążą się z dążeniem do awan-
su społecznego i materialnego oraz z postawą konsumpcjonistyczną. 
Oznacza to często rezygnację z własnej, mniejszościowej tożsamości 

 32 Szczegółowe teoretyczne przedstawienie problemów rewitalizacji przedstawiła 
w licznych pracach profesor Nicole Dołowy-Rybińska, zwłaszcza w pracach doty-
czących języków łużyckich i bretońskiego. 
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kulturowej. Pozostanie przy niej, pielęgnacja swego macierzystego 
języka mniejszościowego oznacza dokonanie osobistego świadomego 
wyboru i wyboru dla swoich dzieci. Dokonujący takiego wyboru mają 
świadomość, jaka jest cena rezygnacji ze swojego języka: oznacza to re-
zygnację z tradycji wspólnotowej, rezygnację ze znaczącej części swojej 
kultury i tożsamości. 

Rządy państw narodowych, podejmując działania na rzecz wzmoc-
nienia języków mniejszościowych, powinny odrzucić obawy, iż wspo-
maganie języków mniejszości sprzyja funkcjonowaniu separatyzmów 
kulturowych i politycznych ruchów dezintegracyjnych. Ochrona wielo-
kulturowości oznacza natomiast zachowanie bogactwa kultury ludzkiej. 
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