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Języki mniejszości we Francji – historia
i teraźniejszość
Język jest systemem komunikacji i nośnikiem kultury dzięki temu,
że jest jednocześnie źródłem i nośnikiem pamięci (...). Zdusić lub
uśmiercić język znaczy zdusić i zabić ludzką pamięć1

Francja jest wielkim państwem w centrum Europy Zachodniej: liczba
ludności w 2019 roku wynosi ponad 65 milionów mieszkańców, w tym
81,4% to ludność miejska. Historia tego państwa połączyła je mocnymi więzami z państwami sąsiadującymi: Belgią, Hiszpanią, Niemcami i Włochami. W przeszłości silny był także wpływ państw bardziej
odległych, jak w średniowieczu państw skandynawskich, a w okresie
istnienia francuskiego imperium kolonialnego i współcześnie znaczący wpływ wywierają ludy2, które były niegdyś rządzone przez Francję, oraz państwa, które były podmiotami kolonizacji francuskiej. Nie
dotyczy to tylko posiadłości afrykańskich, azjatyckich i wyspiarskich
oceanicznych, ale także Ameryki Północnej, zwłaszcza Kanady. Częścią tej wspólnej historii były nie tylko trwałe kontakty kulturowe, ale
i przenikanie ludności.
Państwo francuskie powstało w złożonym procesie historycznym,
który doprowadził do integracji politycznej heterogenne społeczności
kulturowe, zamieszkujące od tysiącleci terytorium współczesnej Francji.

1 Kenijski pisarz Ngũgĩ wa Thiong’o: “Language is a communication system and
carrier of culture by virtue of being simultaneously the means and carrier of memory (…) To starve or kill a language is to starve and kill a people’s memory bank”,
Something Torn and New: An African Renaissance, Basic Civitas Books, New York
2009, s. 20.
2 Pojęcie to, tradycyjnie używane w etnologii w kilku znaczeniach, w tym przypadku oznacza grupy ludzkie, charakteryzujące się wspólnotą kulturową i pochodzeniową, a pozostające na różnych stopniach organizacji politycznej, poczynając od
wspólnoty rodowej, poprzez wspólnoty plemienne, aż po państwa multiplemienne.
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Historia tych ziem nie zatarła istniejących niegdyś podziałów, a zróżnicowanie to znajduje odbicie w składzie etnicznym współczesnej Francji
oraz w występujących na jej terytorium rodzimych językach, z których
tylko część formalnie uzyskała status języka regionalnego. Uznanie
przez rząd rodzimego języka za język mniejszościowy lub regionalny
tworzy dla tego języka korzystniejsze warunki dla jego przetrwania. Ale
na terytorium Francji występują liczne języki rodzime nieposiadające
statusu języka mniejszościowego lub regionalnego, które w XXI wieku w ocenach instytucji międzynarodowych posiadają status języków
zagrożonych.
Warto we wstępie do opracowania przedstawić listę UNESCO języków zagrożonych i poważnie zagrożonych wyginięciem3, na której
znalazło się 26 języków Francji:
• alemański (w tym alzacki) – zagrożony;
• alpejsko-prowansalski (wiwaroalpejski, czyli jeden z dialektów
północnooksytańskich) – poważnie zagrożony;
• arpitański (frankoprowansalski) – zagrożony;
• baskijski – zagrożony;
• bretoński – poważnie zagrożony;
• burginioński – poważnie zagrożony;
• franc-contois – poważnie zagrożony;
• frankoński lotaryński – poważnie zagrożony;
• frankoński mozelski – zagrożony;
• frankoński reński –zagrożony;
• gallo – poważnie zagrożony;
• gaskoński – zagrożony;
• korsykański – zagrożony;
• langwedocki – poważnie zagrożony;
• liguryjski – zagrożony;
• limuzyński (dialekt północnooksytańskiego) – poważnie
zagrożony;
• normandzki – poważnie zagrożony;
• owerniacki (dialekt północnooksytańskiego) – poważnie
zagrożony;
• pikardyjski – poważnie zagrożony;
• poitevin-saintongeais – poważnie zagrożony;
• prowansalski (oksytański) – poważnie zagrożony;
• szampański – poważnie zagrożony;
3 http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php, 2010, ostatnia aktualizacja
4 czerwca 2017.
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• waloński – zagrożony;
• zachodnioflamandzki – zagrożony;
• romski – zagrożony;
• jidysz (europejski) – zagrożony.
Wcześniej na tej liście znajdowały się jeszcze języki: berrichon (język
grupy oïl używany dawniej w regionie Berry, obecnie praktycznie wymarły), flamandzki zachodni i kataloński4. Dwa ostatnie języki zostały
z tej listy usunięte, gdyż posiadają obecnie stosunkowo lepszą sytuację,
co zawdzięczają wsparciu, jakie uzyskały dla swych użytkowników
w krajach sąsiadujących, Belgii i Hiszpanii.
Na liście znajdują się trzy języki, które w przedstawionym opracowaniu nie zostaną omówione. Są to jidysz, liguryjski i romski.
Język jidysz jest językiem Żydów środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich, ukształtowanym na bazie języka niemieckiego i języków słowiańskich5. Nie może być zaliczony do języków rodzimych,
języków ludności, która zamieszkiwała od tysiącleci terytorium
obecnego państwa francuskiego. Podobna jest sytuacja języka romskiego: pierwsi Cyganie/Romowie pojawili się w Europie Zachodniej
w XV wieku, we Francji ich obecność po raz pierwszy zanotowano
w 1427 roku.
Język liguryjski (określany też jako genewski) jest w istocie zespołem
dialektów (lub języków) gallo-italskich, do których należą: emilijski, liguryjski, lombardzki, piemoncki i wenecki. Wszystkie te języki encyklopedia
Ethnologue zalicza do języków rodzimych Włoch6, pomimo iż nie są one
dialektami języka włoskiego: należą one do podgrupy gallo-italskiej języków zachodnioromańskich, zaś włoski należy do grupy italsko-dalmatyńskiej. We Francji językiem tym posługują się mieszkańcy kilku górskich
wiosek (La Brigue, Saorge, Le Fontan, Breil-sur-Roya, Piene-Haute i Libre)
4 https://kiwix.jackbot.fr/wikipedia_fr_all_novid_2018-10/A/Langue_menacée.
html
5 Jidysz jest językiem mieszanym, który powstał około X w. na bazie średnio-wysoko-niemieckiego. Około 70 proc. jego słownictwa ma pochodzenie germańskie.
Pozostała część to zlepek hebrajskiego, aramejskiego i języków słowiańskich,
w tym polskiego i rosyjskiego. Izraelski językoznawca Paul Wexler w 1991 r. opublikował pracę, w której starał się udowodnić pochodzenie jidysz od języków łużyckich. Zgodnie z jego teorią następnie oba te języki uległy germanizacji. Patrz:
Paul Wexler, Yiddish – the fifteenth Slavic language. A study of partial language
shift from Judeo-Sorbian to German. International Journal of the Sociology of
Language. Vol 91, 1991, ss. 9-150 : https://www.degruyter.com/view/j/ijsl.1991.issue-91/ijsl.1991.91.9/ijsl.1991.91.9.xml
6 Eberhard, David M., Gary F. Simons, and Charles D. Fennig (eds.). February 21,
2018. Ethnologue: Languages of the World. 21st edition. Dallas, Texas: SIL International. Online version: https://www.ethnologue.com/subgroups/gallo-italian.
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i miasteczka Tende w Dolinie La Roya, przy granicy z Włochami, w południowo-wschodnim krańcu departamentu Alpy Nadmorskie7. Profesor Jacques Leclerc oceniał w 2015 roku, że przypuszczalnie jest to grupa
kilku tysięcy użytkowników tego języka, biernych i aktywnych8. Według
innych ocen jest ich jeszcze mniej 9.Trudno jest zakwalifikować Ligurów
i ich potomków jako lud współtworzący kulturę Francji.
Występowanie języków mniejszości narodowych, etnicznych czy
regionalnych jest ściśle związane z historią danego państwa, celowe
jest więc poprzedzenie analizy sytuacji językowej krótkim rysem historycznym, poczynając od wczesnej fazy epoki żelaza, czyli kultury
halsztackiej, datowanej na okres od ok. 800 do 400 r. p.n.e.
Poniższe opracowanie odnosi się wyłącznie do części metropolitalnej państwa francuskiego, bez uwzględnienia sytuacji na terytoriach
zamorskich i zależnych.

I. Podłoże historyczne
Najstarszą ludnością Francji, zamieszkałą na pograniczu francusko-hiszpańskim, są Baskowie, których pochodzenie jest nieznane.
Są oni prawdopodobnie przedstawicielami ludności, która zamieszkiwała znaczną część Europy przed przybyciem Indoeuropejczyków
(II tysiąclecie p.n.e.). Posługują się oni językiem euskara, czyli językiem
baskijskim.
Ludnością, która wywarła olbrzymi wpływ na rozwój Europy byli
Celtowie, lud indoeuropejski, który zasiedlił tereny Europy nie wcześniej
niż 1300 lat p.n.e. Punktem ich rozejścia się po Europie było dorzecze górnego Renu, Dunaju i Menu. Stamtąd rozprzestrzenili się w ciągu I tysiąclecia p.n.e. po całej Europie. Około roku 800 p.n.e. opanowali oni techniki
obróbki żelaza, dając początek epoce żelaza w Europie. Epoka ta dzieli
się na dwa okresy: kultury halsztackiej i kultury lateńskiej. Celtowie
opanowali m.in. Wyspy Brytyjskie, w VII w. p.n.e. tereny współczesnej
7 Jacques LECLERC, L’aménagement linguistique dans le monde, http://www.
axl.cefan.ulaval.ca/europe/genois.htm, tekst nowelizowany 12 grudnia 2015 r.,
data dost. 18 czerwca 2019 r. Historia tego mikroregionu została przedstawiona w opracowaniu De la route du sel à la Voie Royale : Histoire de la vallée de la
Roya, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&
cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjSgc7kyMnnAhXGOcAKHZKrDWkQFjABegQIC
hAF&url=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FWyt_sJnOJNcbwKjhGdr2VDpjybU.
pdf&usg=AOvVaw0dl-d_iSquFdJ5Ef9C52UC
8 Jacques Leclerc, op. cit.
9 http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=222
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Francji, czyli Galię – stąd byli znani jako Gallowie: tak Rzymianie nazywali Celtów i nazwa ta utrwaliła się w historii. Odłam Celtów przekroczył ok. 600 p.n.e. Pireneje – zmieszani z miejscową ludnością iberyjską
znani są ze źródeł rzymskich jako Celtyberowie. Celtowie z terenów
współczesnej Francji opanowali północną Italię, prowadząc w latach
390 – 387 p.n.e. wojnę z Rzymianami. Wówczas, po zwycięskiej bitwie
nad rzeka Alią, zdobyli i spalili Rzym (z wyjątkiem Kapitolu, który uratowały słynne gęsi). Odrzuceni na północ skierowali się ku Karpatom,
docierając nawet na Śląsk i do Małopolski. Część Celtów skierowała się
na Bałkany, splądrowała Trację, Macedonię i Grecję (279 p.n.e. – spalenie Delf) i wkroczyła do Azji Mniejszej: założyli oni Galację w pobliżu
współczesnej Ankary.
Słynne wojny galijskie, prowadzone przez Juliusza Cezara w latach
58–51 p.n.e., złamały potęgę Gallów. Pomiędzy I w. p.n.e. a I w. n.e. większość terenów zamieszkanych przez Celtów (Iberia, Galia, Brytania)
została podbita przez Rzym, a ludność Iberii i Galii uległa wpływom
kultury Rzymian, a następnie romanizacji. W wiekach V – VI w. n.e.
plemiona germańskie Brytów wyparły Celtów z Brytanii. Do czasów
nowożytnych ludy celtyckie przetrwały wyłącznie w Irlandii, w Szkocji,
Walii, Kornwalii, na wyspie Man i w Bretanii.
Kolejne fale nowych osadników, najeżdżających ziemie galijskie, tworzyły plemiona zachodniogermańskie, które w III wieku n.e. zjednoczyły
się w federacji Franków10. Utworzyli oni liczne państwa, a w V wieku
podbili całą Galię i na jej terytorium założyli monarchię Merowingów.
Król Chlodwig, rządzący Frankami od 481 roku, władca państwa ze stolicą w Tournai (obecnie Belgia), w 509 r. zjednoczył wszystkich Franków,
rok wcześniej ustanawiając Paryż stolicą swego państwa. Frankowie
w kolejnych wiekach powiększali swoje królestwo, aż do utworzenia Imperium Karolińskiego przez Karola Wielkiego u schyłku VIII wieku. Jego
cesarstwo (Karol otrzymał tytuł cesarza z rąk papieża Leona III w roku
800) obejmowało terytoria współczesnej Francji, Belgii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, zachodnich Niemiec, północnych Włoch oraz północno-wschodnią część Hiszpanii i Baleary. Stolicą cesarską był Akwizgran.
Kilkanaście lat po śmierci Karola Wielkiego, począwszy od około
830 r., ziemie dzisiejszej Francji stały się obiektem nieustannych najazdów pochodzących ze Skandynawii Normanów. Określenie to oznaczało
10 Tworzeniu się państw zachodnioeuropejskich w wyniku najazdów ludności
germańskiej na ludność celtycką i galloromańską poświęcona jest w literaturze
polskiej znakomita praca prof. Benedykta Zientary. Świt narodów europejskich.
Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, PIW,
Warszawa 1985, ss. 434.
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„ludzi północy”, a odnosiło się do plemion Północnych Germanów, zamieszkujących współczesną Danię, Norwegię i południową Szwecję,
zwanych w Europie zachodniej Wikingami.
Część z tych Normanów osiadła na północnym wybrzeżu Francji,
tworząc w 911 roku księstwo Normandii. Jeden z książąt normandzkich, Wilhelm Bastard, w 1066 roku najechał na Anglię i w zwycięskiej
bitwie pod Hastings pokonał wojska Anglosasów. Posiadłości angielskie na kontynencie (Księstwo Normandii) zostały utracone na rzecz
Francji w 1204 roku, jednak Wyspy Normandzkie w Kanale La Manche pozostały w posiadaniu Korony angielskiej. Półtora wieku władzy
Normanów w Anglii i we francuskiej Normandii połączyło ziemie obu
państw więzami przede wszystkim antagonistycznymi: wojny obustronne, zainicjowane w XII wieku, zakończyły się dopiero po upadku
Napoleona w 1815 roku.

II. Języki regionalne i mniejszościowe Francji
kontynentalnej, ich powstawanie, status i liczba
użytkowników
Ukształtowanie się języka francuskiego jako języka państwowego Królestwa Francji było procesem długotrwałym. Od końca XII wieku „język
króla”, czyli język dworu królewskiego i język Île de France, regionu rezydencji królewskich, stawał się językiem prestiżowym i powoli rozszerzał
swoje oddziaływanie. Ale dopiero w XVI wieku król Franciszek I Walezjusz, uczynił język francuski językiem państwowym Królestwa Francji.
Wydane 10 sierpnia 1539 r. w mieście Villers-Cotterêts Ordonnance de
Villiers-Cotterêt, czyli „Rozporządzenie z Villers-Cotterêts”, uczyniło
język francuski językiem urzędowym w Królestwie. Odtąd francuski zastąpił łacinę we wszystkich dokumentach administracyjnych i tekstach
urzędowych. Od tego czasu francuski stał się podstawowym językiem
literackim Królestwa.
Po rewolucji francuskiej rząd Republiki w roku IV (1795 r.) podjął
decyzję o unifikacji językowej państwa i decyzja ta obowiązuje do dzisiaj.
Mimo to używanie języków regionalnych było powszechne do przełomu
XIX i XX wieku.
Nauka w szkolnictwie publicznym we Francji zawsze była prowadzona jedynie w języku francuskim, języki mniejszości nigdy nie były
używane. Około 1830 roku wprowadzono w szkołach publicznych zakaz
posługiwania się językiem regionalnym: obowiązywał on do połowy
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XX wieku11. Dekret ministerialny z 7 czerwca 1880 roku, określający
wzorcowy regulamin dla szkół, stanowił jednoznacznie «Le français
sera seul en usage dans l’école» – w szkole może być używany wyłącznie
język francuski.
Oprócz domu wielką ostoją dla języków tradycyjnych, mniejszościowych, były kościoły, w których księża wygłaszali kazania w języku regionalnym, dla wszystkich zrozumiałym: pamiętajmy, że liturgia
sprawowana była w łacinie. Ale kler zależał od państwa. W czasach rewolucji francuskiej skonfiskowano majątek kościelny. Konkordat podpisany przez Napoleona Bonaparte z Państwem Kościelnym ustalił,
że księża dostawali pensję jako urzędnicy państwowi. Księża prowadzili
również szkoły wyznaniowe, w których nie przestrzegano ścisłych zakazów używania języków regionalnych i mniejszościowych.
Władze laickiej Francji postanowiły położyć kres publicznemu stosowaniu języków mniejszościowych, w tym celu niezbędne było podjęcie
walki z Kościołem. Émile Combes, premier Francji w latach 1902–1905,
będący równocześnie Ministrem Spraw Wewnętrznych i Wyznań 12,
w ramach prowadzonej ostrej walki z katolicyzmem, wydał 29.09.1902
roku rozporządzenie, w którym ograniczał prawo wygłaszania kazań
wyłącznie do języka francuskiego. Wszelkie nauki religijne, w tym nauka katechizmu, musiała być prowadzona wyłącznie w języku francuskim13. Było to ukoronowanie działań wykluczających stosowanie
języków mniejszości, rozpoczętych w 1890 roku. Księża naruszający
zakaz w pierwszym okresie pozbawiani byli uposażenia. Księża nadal niepodporządkowujący się zarządzeniu byli zawieszani w swoich

11 http://www.langue-bretonne.org/archives/2014/12/12/31128046.html: W XIX wieku
i aż do połowy wieku XX, obowiązywał w szkołach generalny zakaz mówienia po
bretońsku. Naruszających ten zakaz karano niekiedy przydzieleniem „symbolu” – przedmiotu w kształcie sabota (przywieszanego na szyi – AK) – i ukarani
byli w ten sposób do końca dnia. Praktyki te nie były stosowane we wszystkich
szkołach, ale występowanie ich jest potwierdzone w Dolnej Bretanii od roku 1830,
a także gdzie indziej: w krajach oksykańskich, w Kraju Basków, w Alzacji. Szerzej
o tzw. „symbolu”: https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbole_(enseignement). Identyczne działania podejmowali Anglicy wobec Walijczyków jeszcze w latach 50-ych
XX wieku: relacja ustna pani Ann Williams z Brynmawr.
12 Émile Combes przeprowadził reformę, która rozdzieliła kościół od państwa
we Francji. Do 1904, z powodu jego nacisków, zostało zamkniętych we Francji
10.000 szkół wyznaniowych, a tysiące księży i zakonnic musiało opuścić Francję
ze względu na prześladowania.
13 Wystąpienie premiera Émile’a Combes z 23 września 1902 r.: „Aby Kościół udzielał zgody na Pierwszą Komunie wyłącznie dzieciom mówiącym po francusku”:
https://www.breizh-info.com/2016/05/25/44012/frederic-morvan-de-disparitionde-langue-bretonne .
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obowiązkach. W ciągu pierwszych trzech lat stosowania prawa Combesa
zakaz dotknął 127 księży14. 7 lipca 1904 premier Combes zakazał zgromadzeniom zakonnym działalności pedagogicznej i nauczania w ogóle,
przygotowując w ten sposób całkowitą laicyzację systemu edukacji.
Ustawą z 9 grudnia 1905 r. wprowadzono rygorystyczny rozdział
Kościoła od państwa. Odebrano Kościołowi prawo pełnienia funkcji publicznych, zapewniając jednocześnie swobodę wyznaniową. Wycofano
się z zasad określonych w konkordacie z 1801 roku, anulowano środki
finansowe przeznaczone na księży w budżecie państwa. Majątek Kościoła, pozyskany w czasach II Cesarstwa, uznano za własność państwa.
Ta ustawa oznaczała zerwanie konkordatu funkcjonującego przez ponad sto lat.
Bezwzględna polityka monojęzyczności i walki z publicznym stosowaniem języków regionalnych przyniosła efekty już po I wojnie światowej: językoznawcy, na podstawie badań, stwierdzają, że przekaz języków
mniejszości został znacząco ograniczony, a w niektórych wypadkach
nawet przerwany, w latach 30-ych XX wieku15. Po II wojnie światowej
ograniczenie transmisji międzypokoleniowej języków lokalnych i jej
zanikanie znacząco się pogłębiło.
Współcześnie konstytucja Francji przesądza, że jedynym językiem
urzędowym w państwie jest język francuski – w konstytucji V Republiki z 4 października 1958 roku nowela z 25 czerwca 1992 roku wprowadziła w artykule 2. jednoznaczny zapis: La langue de la République
est le français: Językiem Republiki jest język francuski. Równocześnie
we francuskiej konstytucji nie występują pojęcia mniejszości etnicznych i narodowościowych. Niezależnie od języka, wyznania, rasy czy
pochodzenia każdy obywatel uznawany jest za Francuza – ta koncepcja
14 Fañch Broudic, L’interdiction du breton en 1902 : une étape vers la Séparation, w:
Les Bretons et la Séparation 1795-2005, red. Jean Balchu, Georges Provost, Yvon
Tranvouez, Presse Universitaires de Rennes, Rennes 2006, s. 216.
15 Patrz np. Anna Třesohlavá, Breton et gallo: Situation sociolinguistique actuelle des
langues de Bretagne, Olomouc 2017, ss. 333,
		
https://books.google.pl/books?id=_5xuDwAAQBAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq#
v=onepage&q&f=false, Alexandra Filhon, Transmission familiale des langues
en france: évolutions historiques et concurrences, „Annales de démographie historique” 2010/1, nr 119), ss. 205 – 222, https://www.cairn.info/revue-annalesde-demographie-historique-2010-1-page-205.htm#, Laetitia Morin, Paysage
linguistique drômois: entre rupture de la transmission et début d’obsolescence de
la langue, „Géolinguistique”, nr 17, 2017, ss. 125 – 150. https://journals.openedition.org/geolinguistique/395 oraz dr Nicole Dołowy-Rybińska, Sytuacja języków
mniejszościowych i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla
Polski, Senat RP, OT-236, lipiec 2015, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w ... – Senat RP
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obywatelska wywodzi się z czasów rewolucji francuskiej. We Francji
język francuski, wliczając do niego dialekt prowansalski, jest językiem ojczystym dla ok. 85% ludności. Mniejszości językowe to przede
wszystkim ludność zamieszkała na obszarach peryferyjnych państwa.
Współcześnie obywatele Francji pochodzenia alzackiego, bretońskiego
czy korsykańskiego mogą uczyć się w szkołach języka rodzimego i mają
możliwości kultywowania swego dziedzictwa kulturowego. Ale nie mają
ustawowych gwarancji tych uprawnień, nie ma w tym zakresie centralnych uregulowań, a decyzje dotyczące ich realizacji zostały w ramach
decentralizacji przekazane do regionów i departamentów.
Rząd Francji nie gromadzi statystyk dotyczących pochodzenia etnicznego czy narodowościowego: stąd w szacunkach pojawiają się różne
wartości. Statystyki ujmują osoby znające języki regionalne i mniejszościowe w mówieniu i biernie oraz uczących się tych języków, ale nigdzie
nie podają liczby osób należących do danej mniejszości pochodzeniowej16.
Istniejące nadal bogactwo językowe we Francji jest ukazane w atlasie lingwistycznym, w którym przedstawione jest rozmieszczenie stref
językowych (rycina nr 1)17. Na przedstawionej poniżej mapie kolorem
ciemnoróżowym zostały wyodrębnione języki nieromańskie: są to alzacki, baskijski, bretoński, frankoński i flamandzki. Wszystkie pozostałe
języki Francji należą do romańskiej podrodziny językowej języków indoeuropejskich i wszystkie wywodzą się z łaciny. Ewolucja łaciny przebiegała poprzez wieki, pod wpływami różnych innych języków. Punktem
niejako „wyjściowym” było powstanie łaciny późnej (od ok. 180 r. do
VI w.), kiedy to pod wpływem języka mówionego do literatury weszły
cechy języka codziennego i regionalizmy w rozmaitych prowincjach
Cesarstwa. Łacina mówiona przekształciła się w nowy język, zwany
protoromańskim (lub łaciną powszednią), z którego wykształciły się
języki romańskie18.
16 Nową pracą o polityce językowej Francji, fragmentarycznie tylko dostępną w Internecie, jest praca poświęcona najnowszej, XXI-wiecznej sytuacji języków regionalnych we Francji: Michelle A. Harrison, Aurélie Joubert Eds., French Language
Policies and the Revitalisation of Regional Languages in the 21st Century, Palgrave
Macmillan, 2019.
		https://books.google.pl/books?id=j2N5DwAAQBAJ&pg=PA51&lpg=PA51&dq=lang
ue+lorrain+oil&source=bl&ots=bdFvx_sEzU&sig=ACfU3U14efICFLPEfqjdH5OK
QkczOddIrA&hl=pl&sa=X&ved=2ahUKEwjQkcXLi8PgAhWuposKHc56DVUQ6AE
wCXoECAkQAQ#v=onepage&q=langue%20lorrain%20oil&f=false
17 LECLERC, Jean, Langues de France, w: L’aménagement linguistique dans le monde,
Québec, CEFAN, Université Laval, 2007, zmod. 1 stycznia 2016, http://www.axl.
cefan.ulaval.ca/monde/langues_de_France.htm, 57,3 kB, dostęp: 16 czerwca
2019.
18 Szerzej: http://lacina.softrocks.pl/index.php?dzial=o_jezyku&opcja=historia
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Ryc. 1. Strefy językowe we Francji

Pierwszą ustawą, która umożliwiła fakultatywne nauczanie w „językach i dialektach lokalnych”, była ustawa zwana ustawą Deixonne (Loi no 51-46) z 11 stycznia 1951 roku, od nazwiska jej inicjatora,
Maurice’a Deixonne. Ustawa ta dopuszczała fakultatywne nauczanie
języków baskijskiego, bretońskiego, katalońskiego i oksytańskiego
w gimnazjach i liceach, w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nie
dopuszczono wówczas np. języka korsykańskiego, gdyż uważano go
za dialekt języka włoskiego, ani też języka alzackiego, ze względu na
resentymenty powojenne. Ustawa w art. 11 przewidywała nauczanie
tych języków w Aix-en-Provence, Bordeaux, Montpellier, Paryżu, Rennes i w Tuluzie. Na mocy tej ustawy utworzono również Instytut Studiów Celtyckich w Rennes. Dekret 74-33 z 16 stycznia 1974 rozszerzył
zastosowanie tej ustawy do języka korsykańskiego. Dekret nr 70-650
z 10 lipca 1970 dopuścił języki regionalne jako przedmiot maturalny.
Obecnie ustawa ta jest uchylona, gdyż jej rozwiązania w całości zostały wprowadzone do Kodeksu edukacji. Od 2006 roku dopuszczono
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do nauki w szkołach języka gallo, frankońsko-lotaryńskiego (dialekt
niemiecki) i alzackiego.
Wprowadzenie ustawy Deixonne’a w 1951 roku miało potrójne znaczenie w odniesieniu do języków regionalnych. Po pierwsze, zmieniło
poziom akceptacji społecznej dla nauczania języka regionalnego. Po drugie, umożliwiło wprowadzanie języka regionalnego do szkół. Po trzecie,
prawo to stało się podstawą prac nad tworzeniem pomocy naukowych
do nauki języków regionalnych i prowadzenia prac nad rozwojem danego języka.
24 stycznia 1984 roku Alain Savary, minister Edukacji Narodowej, wydał okólnik, nazywany „okólnikiem Savary”, który uważany
jest za prawdziwy kamień milowy w zakresie nauki języków regionalnych w sektorze publicznego nauczania we Francji. Okólnik ten wytyczał zasady nauczania kultury i języków regionalnych od przedszkola
do uniwersytetu oraz dopuszczał np. tworzenie klas dwujęzykowych,
w których równolegle prowadzona była nauka języka francuskiego i języka regionalnego. Nauczanie języków i kultur regionalnych mogło być
traktowane jako odrębny przedmiot.
W sprawie dalszej ewolucji podejścia do języków regionalnych warto
przytoczyć analizę Anny Masson, nauczycielki zamieszkałej w Tuluzie19:
W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (XX wieku – AK)
szeroko była propagowana we Francji – podobnie jak i na całym świecie – teza, iż mówienie do dzieci w domu w innym języku niż francuski
jest wysoce dla nich niekorzystne i opóźnia ich rozwój intelektualny. (…)
Mimo faktu, że w latach 50. ustawa Deixonne’a wprowadziła do publicznych szkół francuskich naukę baskijskiego, katalońskiego, bretońskiego
i oksytańskiego, nauka ta odbywała się w dość ograniczonych wymiarach.
Trzeba było dopiero raportu z roku 1999, za rządów Lionela Jospina, który
ustalił listę 75 francuskich języków regionalnych spełniających warunki
Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych, by politycy oficjalnie uznali wagę tej kwestii. Obecnie, we francuskim szkolnictwie państwowym języki regionalne są powszechnie nauczane i w wielu
przypadkach nauczanie to jest rzeczywiście dwujęzyczne, bo odbywa się
w 50 procentach w języku regionalnym i dba się skrupulatnie o parytet.
Mogło by się więc wydawać, że bitwa o prawo do dwujęzyczności w kwestii
języków regionalnych jest wygrana.
Sprawa jest jednak znacznie bardziej skomplikowana. Po pierwsze
dlatego, że języki regionalne nie są już prawie w ogóle językami rodzimymi
19 Anna Masson, Wszystko o dwujęzyczności,
		
https://dwujezycznosc.wordpress.com/ 2014/03/26/dwujezycznosc-we-francji/
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i ich nauka w szkole odbywa się tak samo jak nauka każdego innego języka
obcego. Szkoły dwujęzyczne wybierane są często ze względu na ich dobry
poziom, a nie ze względu na chęć „powrotu do korzeni”. Problemem jest
też fakt, że nikt w efekcie tej nauki nie potrafi posługiwać się biegle danym
językiem. Zdarzają się zgoła sytuacje, w których znormalizowany język
regionalny, którego uczy się młode pokolenie w szkole, jest niezrozumiały dla dziadków, dla których dany język miałby być językiem rodzimym.
Dzieje się tak między innymi dlatego, że np. dialekt oksytański ma wiele
wariantów i trudno jest wybrać ten, który ma być nauczany jako normatywny: gaskoński, prowansalski, langwedocki czy owerniacki.
23 lipca 2008 roku przyjęto nowelizację Konstytucji, wprowadzając artykuł 75-1, w którym uznano, że języki regionalne należą do
dziedzictwa Francji. Żaden z tych języków nie posiada statusu języka oficjalnego. Nie ustaje we Francji walka zwolenników pełnej realizacji zasad republikańskich, czyli monojęzyczności, ze zwolennikami
współistnienia języków regionalnych. Jako wyraz tej walki należy odczytywać uchwałę podjętą 20 maja 2011 roku przez Radę Konstytucyjną
(francuski trybunał konstytucyjny), zawierającą zastrzeżenie mówiące,
iż artykuł 75-1 Konstytucji nie jest źródłem jakichkolwiek praw dla języków regionalnych.
Brak ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych wiązał się z konfliktem jej postanowień z obowiązującą konstytucją Francji, która w 1992 roku jednoznacznie przesądziła,
iż istnieje w państwie tylko jeden język urzędowy – a jest to sprzeczne
z postanowieniami Karty, dopuszczającej regionalne równouprawnienie
języków lokalnych.
Przystępując do prezentacji języków regionalnych we Francji należy
wyjść od stwierdzenia, że problemem jest ustalenie samego ich wykazu. Liczba francuskich języków regionalnych nie jest sztywno ustalona
i zależy od tego, jakie kryteria są brane pod uwagę.
Pewny jest status trzech grup języków. Dotyczy to baskijskiego, języka nieindoeuropejskiego, używanego przez bardzo nieliczną mniejszość
południa Francji zamieszkującą przy granicy z Hiszpanią, bretońskiego,
języka północnozachodniej Francji, będącego językiem celtyckim, oraz
języków Alzacji i Mozeli w północnowschodniej Francji, które należą do
zachodniogermańskich dialektów z grupy alemańskiej. Z przyczyn historycznych, długoletnich konfliktów o te ziemie, a zwłaszcza doświadczeń II wojny światowej, kiedy to Niemcy na tych terenach prowadzili
bezwzględną akcję germanizacyjną, przez wiele lat nie nauczano tych
germańskich języków w szkołach alzackich i mozelskich – ostatecznie
od 1992 roku, po interwencji Unii Europejskiej, wprowadzono naukę
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niemieckiego – a nie języków lokalnych, gdyż władze regionalne uznały,
że język niemiecki jest pisaną formą tych lokalnych języków.
Z pozostałymi językami regionalnymi Francji sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Jak powyżej zostało zaznaczone, wszystko zależy od kryteriów, jakie są przyjmowane przy przyjętej definicji
języka regionalnego. Te subiektywne wybory decydują, co uważa się
za język regionalny (langue regionale), co za dialekt (dialecte), a co za
gwarę (parler – słowo to jest niemożliwe do jednoznacznego przetłumaczenia na język polski, gdyż odnosi się zarówno do dialektu, jak
i gwary, posiada lekko negatywną konotację). Niekiedy używane jest
jeszcze inne określenie: patois, co można przetłumaczyć jako żargon,
narzecze czy gwara. We Francji brak jest ścisłych dystynkcji między
tymi terminami.
W przypadku niepewności klasyfikacyjnych pomocne mogłoby być
stosowane w polskim językoznawstwie pojęcie etnolektu 20, czyli formy
języka używanego przez daną grupę etniczną. Warto może przybliżyć to pojęcie: Najogólniejszym określeniem języka, które bezpośrednio
nawiązuje do kultury mieszkańców danego regionu jest etnolekt. Kryterium stanowi tutaj jedynie przynależność danego kodu językowego do
określonej grupy kulturowej oraz niemożność porozumienia się w tym
języku członków danej grupy z grupą sąsiednią (kryterium funkcjonalne). Nazwa ta może więc określać zarówno dialekt, jak i odmianę standardową języka. Generalnie rzecz ujmując, etnolekt to mowa używana
przez członków określonej grupy kulturowej. W kwestiach spornych – czy
dany kod językowy używany przez grupę etniczną jest dialektem, czy
też językiem – jest to „najbezpieczniejszy” termin, którego można użyć
do określenia takiego kodu językowego. Na gruncie polskiej nauki jako
jeden z pierwszych posłużył się tym terminem językoznawca, Alfred Majewicz (1989, s.10) Jest to także określenie bliskie antropologii i etnologii,
zwraca ono bowiem uwagę na człowieka jako na podmiot – nosiciela
określonej kultury i języka21.
Uznanie dialektu za język – lub odwrotnie – bardzo często zależy
od polityki, uwarunkowań historycznych i kulturowych. W jednych
państwie dany język może mieć status dialektu, w drugim języka mniejszości regionalnej, a w trzecim, sąsiadującym, status odrębnego języka. Na status języka w danym państwie często wpływa świadomość
20 Alfred Majewicz, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa 1989, PWN.
21 Katarzyna Linda-Grycza, Polityka językowa w ujęciu formalnoprawnym i etnograficznym, na przykładzie hiszpańskiego regionu Katalonii i jego mieszkańców,
„Etnografia Polska”, t. LX, 2016, z. 1–2, s. 105.
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odrębności językowej użytkowników danego etnolektu oraz występowanie wśród nich bądź niewystępowanie dążeń separatystycznych22.
Problemy z klasyfikacją języków regionalnych Francji nie są wyłącznie domeną autorów francuskich: świadczy o tym porównanie
dwóch wydań Encyklopedii Ethnologue, publikowanej zarówno w formie papierowej jak i w Internecie przez SIL International, amerykańską
chrześcijańską organizację zajmującą się badaniem języków świata. Encyklopedia ta stanowi najpełniejsze źródło danych dotyczących języków
świata, w tym rzadziej używanych języków. Najnowsze, 21. wydanie
Encyklopedii z 2018 r., obejmuje listę 7097 języków23 oraz zamieszcza
podstawowe informacje na temat liczby ich użytkowników, zasięgu geograficznego, klasyfikacji, dialektów.
W najnowszym wydaniu w prezentacji języków Francji wymienione
są następujące języki mniejszości językowych (z wyłączeniem imigrantów)24: alzacki, arpitański czyli frankoprowansalski, baskijski, bretoński, kataloński, korsykański, lotaryńskofrankoński, luksemburski
(frankoński), oksytański z pięcioma głównymi dialektami: gaskońskim,
langwedockim, limuzyńskim, owerniackim i prowansalskim, język pikardyjski oraz Vlaams czyli flamandzki.
W 15. wydaniu Ethnologue z 2005 roku wymienione były następujące żywe języki mniejszości we Francji 25: alemański z dialektem
alzackim, baskijski, bretoński, frankoprowansalski, gaskoński, kataloński, korsykański, langwedocki, limuzyński, luksemburski (mozelsko-frankoński), niderlandzki (flamandzki), owerniacki, prowansalski
i pikardyjski.
Z powyższego zestawienia wynika, że przed 15 latami dialekty języka oksytańskiego traktowane były jako oddzielne języki, współcześnie
natomiast wyodrębniono jeden język oksytański, posiadający wydzielone dialekty.
Francuskie Ministerstwo Kultury na swojej stronie podaje następującą definicję języka regionalnego i wylicza te języki:
We Francji kontynentalnej języki regionalne definiuje się jako języki
używane na części terytorium narodowego wcześniej, niż wspólny język
22 Celną a przystępną analizę tego problemu zamieścił Bronisław Jakubowski w: Język czy dialekt? „Wiedza i Życie” nr 4/1999. Bardzo ciekawa analiza w odniesieniu
do języka kaszubskiego: Edward Breza, Ewolucja poglądów na status językowy kaszubszczyzny, 2005,
		
http://www.naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=137
23 https://www.ethnologue.com/guides/how-many-languages
24 https://www.ethnologue.com/country/FR/languages
25 http://www.ethnologue.com/15/show_country/FR/
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francuski. W porządku alfabetycznym są to: baskijski, bretoński, dialekty
języka liguryjskiego, dialekty niemieckie Alzacji i Mozeli (alzacki i środkowofrankijski mozelski), frankoprowansalski, języki oïl (burginioński-morvandiau, szampański, franc-comtois [język Comtoise], gallo, lotaryński,
normandzki, pikardyjski, poitevin-saintongeais [poitevin, saintongeais],
waloński), kataloński, oksytański czyli język oc (gaskoński, langwedocki,
prowansalski, owerniacki, limuzyński, vivaro-alpejski czyli wiwaroalpejski), zachodnioflamandzki26.
Obecnie do nauczania w szkołach Francji kontynentalnej dopuszczono siedem następujących języków27: baskijski, bretoński, gallo, kataloński, korsykański, oksytański (język oc), alzacki język regionalny
oraz język krainy Mozeli (dialekty języka niemieckiego).
Pozostałym językom nie nadano statusu umożliwiającego nauczanie
ich w szkołach. Uważane są one za dialekty lub gwary (jak np. dialekty
pikardyjskie, będące lingwistycznie bardzo zbliżone do francuskiego,
choć według samych Francuzów są dla nich całkowicie niezrozumiałe)
albo posiadają bardzo niejednolity standard (oksytański/prowansalski),
co utrudnia ich poprawną klasyfikację.
Warto zestawić liczbę mówiących wybranymi językami regionalnymi z liczbą dzieci uczących się tych języków w szkołach.
Grafika nr 2, opracowana w 2013 r. przez rządowy Komitet Konsultacyjny na rzecz Promocji Języków Regionalnych i Wewnętrznego
Pluralizmu Językowego, zawiera dane dotyczące liczby osób mówiących w dialektach alzackich, językach oksytańskich, językach oïl,
bretońskim, katalońskim, językach frankońskich (z grupy języków

Ryc. 2. Liczba osób mówiących językami mniejszościowymi we Francji wg raportu
z 2013 r.
26 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-de-France/Langues-regionales
27 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/09/04/01016-20170904ARTFIG00183-langues-regionales-o-et-comment-les-apprendre.php
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zachodnioniemieckich), w języku franko-prowansalskim, korsykańskim, baskijskim i flamandzkim28:
Przedstawiona na kolejnych stronach tabela pochodząca z tego samego Raportu podaje bardziej szczegółowe informacje.
Natomiast grafika nr 329, sporządzona w 2012 roku na podstawie danych Ministerstwa Edukacji, pokazuje rozprzestrzenienie terytorialne
najmocniejszych i słabszych języków regionalnych. Dane liczbowe przy
poszczególnych językach podają szczegółowe informacje. Pierwszy pas
na czarnym tle to liczba stale mówiących danym językiem, pierwsza
na białym tle to liczba osób posługujących się tym językiem okazjonalnie, druga na białym tle to liczba uczniów uczących się danego języka
w roku 2012.
Francuskie Ministerstwo Edukacji przyjęło podział tych języków
na trzy grupy30:
1. Języki o silnej witalności: nauczanie dwujęzykowe występuje
jako opcja. Są to:
a) alzacki i frankoński mozelski;
b) baskijski;
c) bretoński;
d) kataloński;
e) korsykański;
f) oksytański (języki oc).
2. Języki o walorach kulturowych:
a) języki oïl.
3. Języki o słabym rozpowszechnieniu i znacznym rozproszeniu:
a) flamandzki;
b) frankoprowansalski.

28 Rapport du Comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la
pluralité linguistique interne (2013): http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-de-France/Langues-regionales/Rapport-du-Comite-consultatif-pour-lapromotion-des-langues-regionales-et-de-la-pluralite-linguistique-interne-2013
29 Na podstawie danych Ministerstwa Edukacji, https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/quel-est-le-statut-des-langues-regionales-en-france_1661183
30 Systematyka przyjęta przez Ministerstwo Edukacji z metodycznego punktu widzenia budzi wątpliwości. Zgodnie z teorią kultury i zasadami przyjętymi przez
takie organizacje międzynarodowe jak UNESCO wszystkie języki ludzkie posiadają walory kulturowe. Dlaczego więc, zgodnie z przedstawioną systematyką, języki o silnej witalności miałyby w mniejszym stopniu posiadać walory kulturowe,
niż języki słabsze (oïl)?

18

19

Alzacki: 650 000 + 230
000 praktykujących
okazjonalnie
Mozelski: 100 000 +
80 000 okazjonalnie
50 000 we Francji,
650 000 ogółem

280 000 + 600 000
praktykujących
okazjonalnie
110 000 we Francji,
10 mln. łącznie

Alzacki
i frankijski
mozelski

Bretoński

70 000 + 100 000
okazjonalnie

30 000 + 50 000
okazjonalnie

Korsykański

Flamandzki

Kataloński

Baskijski

Liczba użytkowników

Język

Gramatyki, słowniki,
podręczniki

Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody

Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody

Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody

Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody

Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody

Pomoce

Na poziomie
początkowym,
parytet godzinny

Niemiecki
dwujęzyczny
z parytetem
godzinnym

Nauczanie

Na poziomie
początkowym,
parytet godzinny
Powszechnie
Na poziomie
początkowym,
w Hiszpanii,
rozpowszechniony parytet godzinny
we Francji
Rozpowszechniony Rozpowszechniony
w szkołach
podstawowych,
wprowadzenie,
parytet godzinny
Słabe
Nauczany wraz z
niderlandzkim jako
językiem obcym,
słabo

Powszechnie
w Hiszpanii,
rozpowszechniony
we Francji
Powszechne

Użycie w języku
pisanym
Powszechne

Dostępne kanały
belgijskie

TV: 95 godz.
Radio: 1505 godz.

TV: 17 godz.
Radio: brak
informacji

TV: 65 godz.
Radio: 828 godz.

TV: 2 godz.
Radio: 348 godz.

Instytut
Flamandzkiego
Języka
Regionalnego
(Stowarzyszenie
Cassel)

Baskijski Instytut
Kulturalny. Biuro
Publiczne Języka
Baskijskiego
Biuro Publiczne
Języka
Bretońskiego
Instytut Studiów
Katalońskich
w Barcelonie
(Hiszpania)

Obecność
Instytucje
w mediach (2011)
TV: 92 godz.
Biuro ds. Języka
Radio: 21,5 godz. i kultury Alzacji
(OLCA)

20

30 000 + 50 000
okazjonalnie

80 000 + 130 000
okazjonalnie +
Szwajcaria i Włochy

580 000 + 730 000
okazjonalnie

600 000 + 1,6 mln
okazjonalnie

Frankoprowansalski

Języki oïl

Języki oc czyli
oksytańskie

Liczba użytkowników

Flamandzki

Język

Użycie w języku
pisanym
Słabe

Gramatyki, słowniki,
„Pikardyjski
kieszonkowy”
Gramatyki, słowniki,
podręczniki, metody
Powszechne

Słabe

Gramatyki, słowniki Słabe
i podręczniki
w internecie, metody

Gramatyki, słowniki,
podręczniki

Pomoce

Obecność
Instytucje
w mediach (2011)
Nauczany wraz z Dostępne kanały Instytut
niderlandzkim jako belgijskie
Flamandzkiego
językiem obcym,
Języka
słabo
Regionalnego
(Stowarzyszenie
Cassel)
Dobrowolny
we Francji,
początkowy kurs
w Val d’Aoste
(Włochy)
Dobrowolne, gallo Sporadyczna
Stowarzyszenie
w nauczaniu
Obrony i Promocji
publicznym
Języków Oil
Na poziomie
TV: 83 godz.
Instytut Studiów
początkowym,
Radio: 563 godz. Oksytańskich,
parytet godzinny
Stały Kongres
Języka
Oksytańskiego,
Międzyregionalne
Centrum Rozwoju
Oksytanii
Nauczanie

Ryc. 3. Języki regionalne we Francji 2012 r.
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Dane dotyczące nauczania szkolnego języków regionalnych na początku XXI wieku wskazują na poszerzanie grupy uczących się języków
macierzystych. W roku szkolnym 2003/2004 było to31:
• Języki regionalne Alzacji:
28 697;
• Oksytański – język oc:
17 617;
• Korsykański:
7 377;
• Bretoński:
6 550;
• Baskijski:
2 820;
• Kataloński:
1 648;
• Gallo:
250;
• Języki regionalne Mozeli
42.
Według danych Ministerstwa Edukacji z 2013 roku liczba uczniów
korzystających z nauki języków regionalnych pozostawała na bardzo
niskim poziomie i wynosiła około 2% ogółu uczniów, czyli 272 tysiące
(istnieje tu pewna rozbieżność z danymi za rok 2012), w tym 72 tysiące
uczniów uczęszcza do szkół dwujęzykowych32. Liczby tych uczniów pozostają mniej więcej na niezmiennym poziomie, natomiast zmniejsza
się stale liczba użytkowników języków regionalnych.
Językiem najczęściej nauczanym jest alzacki (73 tysiące uczniów),
następnie: oksytański (62 tysiące), bretoński (35 tysięcy), korsykański
(34 tysiące). Uczniowie baskijskiego i katalońskiego są znacznie mniej
liczebni. Uczących się języka gallo i zachodnioflamandzkiego liczy się
w setkach. Dane oficjalne podważane są przez stowarzyszenia obrońców
języków regionalnych, jako przestarzałe.

1. Język baskijski (euskara)
Baskowie są pierwszą z omawianych mniejszości kulturowych, ich historia zostanie zaprezentowana nieco szerzej, co jest uzasadnione małą
jej znajomością w Polsce33.

31 Dane DESCO 2005, cytowane za raportem z 2007 r. dotyczącym nauczania frankońskiego: http://57.snuipp.fr/pdf/2006-2007/07-01-06-enseignement_francique.pdf
32 http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/05/05/01016-20170505ARTFIG00338-langues-regionales-272000-eleves-en-apprentissage.php
33 W literaturze polskiej w całości Baskom poświęcone jest jedno opracowanie: Joanna Orzechowska-Wacławska, Baskowie: Powstawanie współczesnego narodu,
Wydawnictwa UJ, Kraków 2014, ss. 266. Autorka tej bardzo interesującej pracy
skupiła się jednak na procesach zachodzących od połowy XIX wieku, rozdział I,
Historia, tradycja i fueros, a zwłaszcza podrozdział Pierwotna niezależność, mówiący o genezie i kształtowaniu się baskijskich jednostek politycznych do XI wieku jest bardzo skondensowany.
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Język baskijski czyli euskara, nie należy do języków indoeuropejskich. Użytkownicy jego to przedstawiciele najstarszych mieszkańców
Pirenejów na terytorium współczesnej Francji i Półwyspu Iberyjskiego.
Baskowie swoją ojczyznę, Kraj Basków, zwą Euskadi oraz Euskal Herria,
co bywa tłumaczone na polski jako Baskonia. Pochodzenia tej ludności
nauka nie wyjaśniła jednoznacznie, według najbardziej prawdopodobnej teorii Baskowie wywodzili się od pierwotnej, preindoeuropejskiej
ludności tego regionu, która przechowała własną, odrębną tożsamość
i nie przyjęła obyczajów kolejnych fal ludności napływowej. Język euskara wykazuje pewne podobieństwo do dialektów, którymi posługują
się odosobnione grupy ludności w dolinach Kaukazu. Niektóre wyrazy
podobne są do słów węgierskich, fińskich a nawet japońskich. Euskara
był przez wiele wieków izolowany od wpływów zewnętrznych, przez
co w języku tym bardzo mało jest zapożyczeń, obcych elementów gramatycznych oraz składniowych. W starożytności Baskowie nie ulegli
celtyzacji ani romanizacji.
Baskowie są obecni w Pirenejach od starożytności. Wspominał
o nich Strabon w swej Geografii na początku naszej ery, opisując ich
jako barbarzyński, bitny i żyjący w skromny sposób lud. Nie podporządkowali ich Celtowie, a z Rzymianami w epoce Tyberiusza (panował
od 14 do 37 roku n.e.) podpisali pakt zapewniający im niezależność
w kwestii prawa i obyczajów, swobodę posługiwania się swoim językiem i wolność od rzymskich legionów oraz podatków. W zamian za te
wyjątkowo korzystne przywileje musieli udostępnić Rzymianom niezwykle bogate złoża mineralne, znajdujące się na ich ziemiach. Porozumienie to przyczyniło się również do prosperity Kraju Basków. Nastąpił
rozwój nie tylko górnictwa, ale i rolnictwa. Powstały nie tylko szlaki
komunikacyjne, ale i rzymskie drogi. W następnych wiekach rozpoczął
się powolny proces chrystianizacji kraju. Po upadku Imperium Rzymskiego powstały królestwa Swebów i Wizygotów, w których Baskowie
cieszyli się większym stopniem autonomii. W roku 581 król Wizygotów
Leowigild podbił znaczną część kraju Basków, co nie zmusiło jednak
wszystkich Basków do kapitulacji. Po upadku królestwa Wizygotów
w wieku VIII na terytorium Półwyspu Iberyjskiego powstał kalifat
arabski, a w następnych latach kraj Basków stał się areną nieustannych starć pomiędzy Frankami i Arabami. Prowadziło to gospodarkę
krainy Basków ku upadkowi, co skłoniło ich do podjęcia działań zbrojnych zarówno przeciwko Arabom, jak i Frankom. Wówczas to doszło
do śmierci hrabiego Rolanda (Hruodald, Hruotland – frankijski hrabia marchii bretońskiej), bohatera słynnej „Pieśni o Rolandzie”. Zginął
on w zasadzce Basków na tylną straż Franków w wąwozie Roncevaux
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w 778 roku – wbrew legendzie uwiecznionej w pieśniach trubadurów
winni jego śmierci byli nie Arabowie, a baskijscy górale.
W 824 roku na Półwyspie Iberyjskim powstało niezależne baskijskie
królestwo Pamplony (Pampeluny), później zwane królestwem Nawarry
(bask. Nafarroa), po zwycięstwie nad Frankami w drugiej bitwie w wąwozie Roncevaux.
Na przełomie pierwszego i drugiego tysiąclecia Królestwo Nawarry dominowało w północno-zachodniej Hiszpanii. Potęga państwa Basków wywodziła się nie tylko ze znaczenia militarnego ich władców, ale
również z silnej gospodarki. Za czasów naszego Bolesława Chrobrego,
za panowania baskijskiego władcy Sancha Wielkiego (1000-1035), Nawarra była niekwestionowanym hegemonem chrześcijańskiej Hiszpanii. Władca ten powiększył obszar swojego królestwa, przyjął hołd
lenny od katalońskich hrabstw, podporządkował sobie hrabstwo Kastylii oraz León. Przed śmiercią, w 1034 roku, ukoronowaniem jego
sukcesów było przyjęcie tytułu „króla wszystkich Hiszpanii” i „władcy
imperium”. W wiekach XI–XII królestwo to związane było unią personalną z Aragonią, od XIII wieku znajdowało się pod wpływem Francji.
Pampeluna pozostawała stolicą Nawarry aż do 1512, kiedy Ferdynand V
dokonał podporządkowania południowej części królestwa i połączenia
jej z Kastylią i z Aragonią. Północno-wschodnia część królestwa Nawarry zachowała początkowo niezależność, następnie w 1589 r. została
związana z Francją unią personalną, zaś w 1620 r. została formalnie
włączona do Francji. Tytuł króla Nawarry zachował się w tytulaturze
francuskich władców aż do rewolucji francuskiej, kiedy to utworzono na terytorium francuskiej Nawarry departament Basses Pyrénées
(Dolne Pireneje).
Na francuską Baskonię, będącą północnym fragmentem Krainy
Basków, składają się trzy prowincje z historycznych siedmiu prowincji
Kraju Basków: Euskal Herria. Te prowincje leżące we Francji to: Labourd (część okręgu Bajonna – Bayonne), Soule i Basse Navarre. Dolna
Nawarra (Basse-Navarre) znajduje się w zachodniej części departamentu
Pireneje Atlantyckie (Pyrénées-Atlantiques) w regionie Nowej Akwitanii
(Nouvelle-Aquitaine). Cała francuska część Krainy Basków to tylko 15 %
ogółu ich europejskiego terytorium i 10 % ogółu ludności zamieszkującej
w ich historycznych krainach (dane za rok 2017). Rycina nr 4 pokazuje
cały kraj Basków34 (kolorem różowym została zaznaczona Wspólnota
34 Autor ryciny Alexandre NICOLAS, źródło: https://www.le-cartographe.net/dossiers-carto/europe/40-mon-travail/europe/81-les-attentats-de-leta-depuis-sa-creation
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Ryc. 4. Siedem historycznych krain Basków na terytorium Francji i Hiszpanii

Autonomiczna Basków, kolorem żółtym Nawarra i kolorem szarozielonym – Baskonia francuska).
Dokładna liczebność Basków nie jest precyzyjnie znana: według
kilku źródeł szacuje się ich na około 10 milionów35, z czego 2,7 miliona żyje w Hiszpanii, około 300 tysięcy36 we Francji, pozostali zaś zamieszkują poza Baskonią 37, głównie w obu Amerykach, także w RPA
i w Australii. Duże zbiorowości Basków znajdują się w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie (głównie w prowincji Nowy Brunszwik i Quebec).
W Ameryce Południowej są rozprzestrzenieni we wszystkich 23 krajach. Zgodnie z estymacjami chilijskiego historyka Luisa Thayer Ojeda 38 wśród imigrantów napływających do Chile w wiekach XVII i XVIII
35 https://www.eke.eus/fr/culture-basque/pays-basque/diaspora-basque-la-huitieme-province
36 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pays_basque_fran%C3%A7ais
37 Według innego, baskijskiego, źródła liczba Basków w diasporze wynosi 4,5 mln osób
https://nabasque.eus/diaspora.html, ale autorzy strony podkreślają, że liczba jest
ściśle zależna od kryteriów, które są przyjmowane dla definiowania baskijskości.
38 Douglass, William A.; Jon Bilbao, Amerikanuak: Basques in the New World. University of Nevada Press, 2005, s. 81.
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48% było Baskami. Obecnie liczba ich potomków w samym Chile szacowana jest na od 2,5 do 5 milionów osób. W Kolumbii pomiędzy rokiem 1640
i rokiem 1859 blisko 20% mieszkańców było baskijskiego pochodzenia,
co skłania współczesnych demografów do szacowania, że ponad połowa
ludności Kolumbii, około 25 milionów, ma baskijskiego przodka. W Peru
nazwiska baskijskie ma ponad 5 milionów osób, czyli 18% ludności kraju.
W Argentynie pomiędzy 1857 a 1940 rokiem osiedliło się ponad 2 miliony osób z terytorium Kraju Basków, zarówno z części hiszpańskiej,
jak i francuskiej. Współcześnie około 10% ludności Argentyny, czyli blisko 4,5 miliona osób, ma pochodzenie baskijskie, choć nazwiska baskijskie nosi tylko 15 tysięcy osób. Kultura baskijska wywarła znaczący
wpływ na rozwój kultury argentyńskiej. Warto zaznaczyć, że pomiędzy
1853 a 1943 rokiem z 22 prezydentów Argentyny 10 było potomkami Basków39. Słynny polityk argentyński, zwycięzca wyborów prezydenckich
w 1946 roku Juan Domingo Perón, prezydent w latach 1946–1955 oraz
1973–1974, wśród swoich przodków miał również francuskich Basków,
a słynna „Evita”, czyli Eva Duarte de Perón, była czystej krwi Baskiem.
Jej ojciec, Juan Duarte, pochodził z rodziny Basków francuskich, natomiast matka, Juana Ibarguren, pochodziła z rodziny Basków hiszpańskich. W 1947 roku w Who’s Who dla Buenos Aires 12,1% stanowiły
nazwiska baskijskie. W 1958 roku na liście 50 największych posiadaczy
ziemskich w Argentynie 12 nosiło nazwiska baskijskie40.
Francuscy Baskowie, stanowiący najmniejszą z grup ogółu Basków,
w większym stopniu podlegali dekulturacji, niż ich hiszpańscy pobratymcy. Według najnowszych danych, z 2016 roku, pochodzących z przeprowadzonej w całym Kraju Basków VI Ankiety Socjolingwistycznej,
28,4% mieszkańców od 16 roku życia posługuje się językiem baskijskim,
16,4% rozumie ten język, natomiast 55,2% nie zna języka baskijskiego41.
Natomiast według danych tej ankiety we francuskiej Baskonii (określanej jako Północny Kraj Basków – Pays Basque Nord) językiem baskijskim
39 William A. Douglass Basques Immigrants: Argentina and the American West [w:]
Robert Hinshaw (ed.), Currents in Anthropology: Essays in Honor of Sol Tax, Mouton Publ., The Hague 1979. ss. 288- 303.
		https://books.google.pl/books?id=RlUTZP1b7YYC&pg=PR2&hl=pl&source=gbs_
selected_pages&cad=2#v=onepage&q&f=false
40 ibidem, passim.
41 http://www.mintzaira.fr/fr/la-langue-basque/situation-socio-linguistique.html:
La sixième enquête sociolinguistique du Pays Basque a été organisée en 2016 sous
la responsabilité du Sous-Ministère à la Politique linguistique du Gouvernement
basque d’Euskadi. Comme pour les cinq éditions précédentes de 1991, 1996, 2001,
2006 et 2011 l’enquête a été organisée sur la Communauté Autonome d’Euskadi,
la Navarre et le Pays Basque de France.
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posługuje się 20,5% Basków od 16 roku życia, 9,3% rozumie ten język,
natomiast 70,1% baskijskiego nie zna i nie rozumie.
W XX wieku dokonała się zasadnicza ewolucja znajomości i stosowania języka baskijskiego. Po II wojnie światowej język ten w coraz
mniejszym stopniu podlegał transmisji międzypokoleniowej. Ustawa Deixonne’a z 1951 roku zaczęła być w Baskonii wdrażana w życie
dopiero w końcu lat 70-ych XX wieku, kiedy to do publicznych szkół
podstawowych małymi krokami zaczęto wprowadzać naukę tego języka42. W szkołach prywatnych nauczanie to rozpoczęło się kilka lat
wcześniej, ale stosunek rodziców do tej nauki był bardzo zróżnicowany.
Odsetek uczniów podejmujących tę naukę pozostawał niski. Po 1982 roku
zmieniło się podejście Basków do nauki dzieci w języku baskijskim, ale
dopiero dekret Rady Stanu (Conseil d’État) z 12 maja 2005 roku wyznaczył urzędowo sposoby oraz limity godzinne nauki języka baskijskiego
w szkołach.
Ciekawe zjawisko zaobserwował zacytowany powyżej Jakes Sarraillet : Proces zanikania języka Basków przyśpieszył na początku lat
70-ych, czemu towarzyszyło równoległe wprowadzanie nauczania dwujęzykowego przez stowarzyszenia; w szkolnictwie publicznym nastąpiło to
dziesięć lat później. Kształcenie dwujęzykowe rozwijało się tym szybciej,
gdyż zapotrzebowanie społeczne było znaczące, a politycy oddramatyzowali problem języka baskijskiego. Obecnie nauczanie języka odbywa się
w trzech sektorach: publicznym, prywatnym wyznaniowym i prywatnym realizowanym przez stowarzyszenia. W ostatnich latach utworzono
Biuro Publiczne Języka baskijskiego, które wyznaczyło politykę językową
na korzyść języka baskijskiego, co jest faktem wyjątkowym we Francji.
Równolegle Akademia Języka Baskijskiego znormalizowała ortografię
i zaproponowała język „zunifikowany”. Ale państwo powoli wycofuje się
z zaangażowania we wsparcie języków regionalnych43.

2. Język bretoński (le breton, bret.: brezhoneg)
Jest on jedynym językiem celtyckim na terenie Francji, który przetrwał do współczesności. Rekonstrukcja przeszłości Celtów jest bardzo
trudna, gdyż lud ten nie pozostawił żadnych przekazów piśmiennych.
Z powodu braku innych źródeł uczeni w swoich dociekaniach są całkowicie zdani na analizę materiału archeologicznego. Dostarcza on jednak
42 Jakes Sarraillet, La langue basque dans l’enseignement, Tréma, 31, 2011, ss. 47-55,
https://journals.openedition.org/trema/935
43 Ibidem.
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wyłącznie informacji o kulturze materialnej i na jej podstawie pozwala
na wyciąganie wniosków o wierzeniach oraz organizacji społecznej.
Archeologia jednak nie dostarcza informacji o etnogenezie. Archeologiczne dane wskazują, że Celtowie (czy Protoceltowie), ten wojowniczy
lud, na początku pierwszego tysiąclecia przed Chrystusem wyruszył na
podboje nowych ziem z terenów dzisiejszych południowo-zachodnich
Niemiec i Szwajcarii w kierunku zachodnim, do późniejszej środkowej Galii, aż po Loarę oraz na tereny dzisiejszej południowej Francji i,
poprzez Pireneje, do Katalonii. Kolejne fale Celtów, reprezentujących
już kulturę halsztacką, znających metalurgię żelaza, rozprzestrzeniły
się z terenów dzisiejszych Czech, Austrii i Niemiec na tereny dzisiejszej Francji, Hiszpanii, Włoch, Wysp Brytyjskich, Irlandii oraz Azji
Mniejszej. Celtowie dotarli również na ziemie polskie, znane są ich
osady na Śląsku i w Zachodniej Małopolsce, gdzie np. zachowały się
pozostałości ich grodu warownego w Tyńcu pod Krakowem, a także
w dorzeczu Sanu.
Celtowie opanowali przypuszczalnie całe terytorium dzisiejszej
Francji w wiekach VIII-VII p.n.e. Terytorium to wchodziło w skład
Galii (Gallia), która obejmowała obszar dzisiejszej Francji, Belgii i północnych Włoch. Celtowie nigdy nie utworzyli centralnej organizacji politycznej: plemiona celtyckie były rozdrobnione i pozostawały w stałych
konfliktach.
Z terytorium Galii Celtowie wyruszyli ok. 400 r. p.n.e. na Półwysep
Apeniński i opanowali terytoria północnej Italii, nazwane później Galią
Przedalpejską. Zniszczyli wiele miast Etrusków, a w 390 r. p.n.e. zdobyli
i splądrowali Rzym, szerząc strach i grozę w całej Italii.
Przez wieki Gallowie byli najzagorzalszymi przeciwnikami Rzymu. Rzymianie podporządkowali ich sobie w trzech etapach. Pod koniec
III wieku p.n.e. zdobyli Galię Przedalpejską (Galia Cisaplina), która jako
prowincja Rzymu została zorganizowana dopiero około 81 roku p.n.e.,
a później Galię Zaalpejską zwaną również Galią Narbońską (Galia Narbonensis), która w 121 roku p.n.e. została zorganizowana w nową prowincję (Galia). Podbój północnej Francji dokonany został przez Juliusza
Cezara w słynnych wojnach galijskich w latach 58-51 p.n.e. Następstwem
podboju rzymskiego była dość głęboka romanizacja Galii.
W okresie podboju Galii przez Juliusza Cezara na terenie „francuskiej” Galii występowało co najmniej kilkadziesiąt plemion celtyckich.
Główne ich plemiona w przededniu podboju Galii zostały przedstawione
na grafice nr 544.
44 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Peuples_gaulois.jpg
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Ryc. 5. Główne plemiona Galów przed podbojem rzymskim. Czarna linia
wyznacza współczesne granice Francji

W Galii wyodrębnić można było następujące główne regiony:
a) Akwitania (Galia Akwitańska): region położony w południowo-zachodniej części Galii, między Garonną a Pirenejami.
Do głównych plemion celtyckich należeli Tarbellowie („ludzie
byka”), Auskowie, Eluzatowie, Biggerionowie, Bojowie;
b) Armoryka (Galia Armorykańska): tereny zachodniej Galii, region położony pomiędzy Loarą a Sekwaną do wybrzeża Kanału
La Manche, późniejsza Normandia i Bretania. Główne plemiona
celtyckie: Weneci, Redoni, Namneci i Unnellowie;
c) Galia Narbońska: region położony na zachód od Rodanu, wybrzeża Morza Śródziemnego;
d) Galia Belgijska: region zaczynający się od Paryża na północ,
graniczący z Armoryką wzdłuż Sekwany;
e) Celtyka (Galia Celtycka): terytorium środkowej Galii.
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Juliusz Cezar swe pamiętniki „O wojnie galijskiej” rozpoczął następującym opisem:
Galia jako całość dzieli się na trzy części. Jedną z nich zamieszkują
Belgowie, drugą Akwitanowie, a trzecią te plemiona, które we własnym
języku noszą nazwę Celtów, w naszym Gallów. Wszystkie te plemiona
różnią się między sobą mową, obyczajami i prawami. Gallów oddziela
od Akwitanów rzeka Garonna, a od Belgów Matrona i Sekwana. Z nich
wszystkich najdzielniejsi są Belgowie, ponieważ mieszkają najdalej od
kultury i cywilizacji (naszej) Prowincji, przez co kupcy bardzo rzadko
do nich zachodzą przywożąc towary przyczyniające się do zniewieścienia ludzi, a poza tym sąsiadują z mieszkającymi za Renem Germanami, z którymi prowadzą ustawiczną wojnę. Z tego powodu również
Helwetowie przewyższają dzielnością pozostałych Gallów, gdyż niemal
w codziennych walkach ścierają się z Germanami, bo albo odpierają
ich od swoich granic, albo też sami na ich ziemiach wojują. Jedna ich
część, ta, którą – jak powiedziano – zajmują Gallowie, zaczyna się od
rzeki Rodanu, a jej granicami są rzeka Garonna, Ocean i ziemie Belgów.
Od strony Sekwanów i Helwetów dosięga też rzeki Renu i ciągnie się
ku północy. Ziemie Belgów zaczynają się u najdalszych krańców Galii,
sięgają po dolny bieg rzeki Renu i ciągną się na północ i na wschód.
Akwitania zaś rozpościera się od rzeki Garonny po góry Pireneje i tę
część Oceanu, która oblewa Hiszpanię. Ciągnie się ona w kierunku
północno-zachodnim 45 .
Warto podkreślić, że podczas dziewięciu lat wojen galijskich Rzymianie Juliusza Cezara wymordowali w walkach około miliona Galów,
a kolejne dwa miliony dostały się do niewoli. Cezar zdobył 800 miast
i miasteczek, podbił 300 ludów.
Spośród kilkudziesięciu plemion celtyckich na terenie współczesnej
Francji do najważniejszych należeli:
• Arwenowie zamieszkujący środkową Galię. Kontrolowali dwie
główne rzeki: Loarę i Allier (lewy, najdłuższy dopływ Loary). Próbowali powołać konfederację Galów. Ich głównym miastem była
Gergowia (Gergovia). Nazwa tego plemienia oznaczała „rolnicy”,
„oracze”. Arwenem był Wercyngetoryks, wódz Galów i przywódca ich antyrzymskiego powstania w latach 57 – 51 p.n.e.,
• Bituryngowie osiedleni na południe od Loary, w centrum Galii,
sąsiadowali z Arwenami. Ich główne miasto, Awarikum, było
najbogatszym w Galii. Ich nazwa oznaczała „królowie świata”,
45 tłum. Eugeniusz Konik, Biblioteka Narodowa, Ossolineum: https://docer.pl/doc/
1vxs.
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•

Eduowie zajmujący znaczną część współczesnej Burgundii.
Stolicą ich państwa było Bibracte. W 5 roku p.n.e. Eduowie
opuścili to miasto i zajęli Augustodunum (dzisiejsze Autun we
Francji),
• Lignoni, zamieszkujący w północnej Francji część Burgundii,
wyżynę Langres, w tym okolice Dijon, gdzie znajdował się ważny ośrodek kultowy Galów, sanktuarium Sekwany, położony
nieopodal źródeł tej rzeki. Ich nazwa oznacza „ci co dobrze skaczą na koniach”,
• Rutenowie (Ruteni) zamieszkiwali Langwedocję, z głównym
ośrodkiem w mieście współcześnie nazywającym się Albi, na
północny wschód od Tuluzy. Swoją nazwę wywodzili od słowa
„rudzi”.
W latach 260 – 274 n.e. Galia stanowiła oddzielne państwo rządzone
przez cesarza Postumusa. Utworzył on na terytorium Galii, Brytanii,
Germanii i Hiszpanii cesarstwo galijskie (Imperium Galliarum), przybierając tytuł Odnowiciela Galii (Restitutor Galliarum). Cesarstwo galijskie upadło w 274 r. po zwycięstwie rzymskiego cesarza Aureliana pod
Châlons-en-Champagne nad wojskami następcy Postumusa, cesarza
Tetricusa I.
Galia pozostała pod rządami Rzymian aż do V w., kiedy to Frankowie i inne ludy germańskie dokonały na nią najazdu od wschodu. W rezultacie na terytorium Francji doszło do scalenia kultury germańskiej,
celtyckiej i rzymskiej.
Współcześnie jedyną wyspę kultury celtyckiej na terenie Francji
stanowi Bretania. Półwysep, na którym ona leży, wysuwa się najdalej
w całej Francji na zachód.
Położenie Bretanii i jej podziały na krainy przedstawia rycina nr 646.
Półwysep kończy na zachodzie Pointe du Raz (bret. Beg ar Raz), skalisty przylądek nad Oceanem Atlantyckim. Historyczną stolicą Bretanii
jest Nantes (wyłączone obecnie z regionu Bretanii), a głównym ośrodkiem administracyjnym jest Rennes.
Historia tego regionu była bardzo burzliwa. W okresie galijskim
zwany był Armoryką, a zamieszkiwały go plemiona Wenetów oraz Namnetów. Plemiona te w okresie rzymskim uległy romanizacji. W wiekach V-VI na ziemie te napłynęli Brytowie, uciekający z Kornwalii
(Wielka Brytania) po najeździe plemion germańskich Anglów i Sasów.
Druga fala migracji Brytów, pod koniec V wieku, odbywała się przy
46 Autor: Mikael BODLORE-PENLAEZ, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
France_Pays_bretons_map.jpg
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Ryc. 6. Bretania

zawieraniu porozumień między miastami armorykańskimi i królem
Franków, Chlodwigiem. Bretania nie weszła w skład zjednoczonego
przez Chlodwiga państwa Franków, natomiast na jej terytorium powstały liczne nowe księstwa i królestwa bretońskie, jak Broërec, Cornouaille, Domnonée, Léon, Poher, Porhoët i inne, kosztem władztwa
dotychczasowej ludności celtyckiej. Te nowe jednostki polityczne zachowały niezależność od Gallorzymian, a następnie od państwa Franków.
W połowie IX wieku (845) Bretania została zjednoczona przez jednego
z książąt, Nominoë. Utworzył on królestwo Bretanii, które później, w 936
roku, zmieniło status na księstwo. Jako Księstwo Bretanii funkcjonowało do 1532 roku, ale wcześniej, w 1488 roku linia męska książąt wygasła na Franciszku II Bretońskim. Inkorporacji Księstwa Bretanii do
Królestwa Francji dokonał król Franciszek I po poślubieniu Klaudii de
Valois, wnuczki ostatniego księcia. Pomimo inkorporacji Bretania aż
do rewolucji francuskiej zachowała niektóre odrębności, jak np. własne
stany prowincjonalne.
Począwszy od pierwszej połowy XIX wieku władze Francji prowadziły walkę z używaniem języka bretońskiego (tak jak i innych języków mniejszości etnicznych i narodowych). W połowie XIX Francuzi
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określali język bretoński yezh ar moc’h, „język gęsi i świń”47. Destrukcyjny wpływ na funkcjonowanie języka bretońskiego miały działania podjęte w 1902 roku, opisane powyżej, które spowodowały zanik transmisji
międzypokoleniowej tego języka po II wojnie światowej i ograniczenie
jego znajomości do starszego pokolenia.
Współczesny region administracyjny Bretanii został utworzony,
jako jeden z 18 regionów Francji, w ramach reformy marszałka Pétaina w 1941 roku i objął 80% historycznego terytorium. Poza granicami
regionu znalazł się departament Loire-Atlantique wraz z Nantes, historyczną stolicą Księstwa Bretanii – został on włączony do regionu Kraju
Loary (Pays de la Loire).
Faktyczna liczba etnicznych Bretończyków w Bretanii i we Francji
jako całości jest trudna do oszacowania, ponieważ rząd Francji nie gromadzi statystyk dotyczących pochodzenia etnicznego. Ludność Regionu
Bretanii według danych z 1.01.2018 r.48 wynosiła 3 392 706 mieszkańców.
Ludność Departamentu Loire-Atlantique, części historycznej Bretanii
oddzielonej od niej w 1941 roku, wynosiła 1 400 585, co oznacza łączną
liczbę mieszkańców Bretanii na poziomie 4 701 291 osób. W regionie
tym nie występuje duża liczba ludności napływowej, natomiast w części
regionu zamieszkuje mniejszość mówiąca językiem gallo, należącym
do języków romańskich.
Powyżej, w wykresach dotyczących użycia języków regionalnych we
Francji podane zostały dane z Raportu Komitetu Doradczego dla Promocji
Języków Regionalnych i Wewnątrzkrajowego Pluralizmu Lingwistycznego z roku 2013 (Comité consultatif pour la promotion des langues régionales
et de la pluralité linguistique interne) (patrz rycina nr 3), sporządzonych
na podstawie danych za rok 2012. Według danych tego Raportu w Bretanii
było 280 000 osób mówiących w języku bretońskim, 600 000 rozumiejących ten język oraz 34 718 uczniów uczących się tego języka.
Najnowsze dane pochodzą z raportu opracowanego przez Region Bretania jesienią 2018 roku, dotyczącego osób mówiących w regionie językami regionalnymi, dają możliwość uchwycenia zachodzących zmian49.
47 Pierre-Jakez Hélias cytuje tę informację w swoich słynnych wspomnieniach,
Le cheval d’orgueil, Plon, Paryż 1975.
48 Recensement de la population Insee 2018:
		
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3292622/dep44.pdf
49 https://www.bretagne.bzh/actualites/enquete-socio-linguistique-qui-parle-leslangues-de-bretagne-aujourdhui/ i https://www.letelegramme.fr/soir/bretagnecombien-de-personnes-parlent-breton-ou-gallo-04-10-2018-12097488.php. Dane
szczegółowe z poprzedniego raportu, z 2007 roku:
		http://www.langue-bretonne.com/sondages/NouveauSondageChiffres.html
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Są to dane sondażowe i zgodnie z nimi 5,5% osób mówi po bretońsku dość dobrze albo bardzo dobrze: jest to grupa 207 tysięcy osób.
Według tego raportu 40% ludności pięciu departamentów (czyli prawie
co druga osoba) „rozumie coś po bretońsku”, 3,5 % deklaruje rozumienie
języka, bez mówienia nim, a 31% zna kilka słów czy wyrażeń w języku
bretońskim.
Językiem gallo mówi natomiast 3% mieszkańców Bretanii historycznej, czyli 191 tysięcy osób. A 24% mieszkańców posiada „jakąś” znajomość tego języka (co najmniej znajomość kilku słów czy wyrażeń).
Użytkownicy obu języków w ogromniej większości są w podeszłym
wieku. Według tych najnowszych danych średni wiek osób mówiących
po bretońsku to 70 lat – w ankiecie z 2007 roku było to 67 lat. 79% mówiących po bretońsku i 56% mówiących gallo ma powyżej 60 lat.
Prowadzący badania szczególnie zainteresowali się odbiorcami audycji i programów nadawanych w językach regionalnych. Stwierdzono,
że 60% mówiących po bretońsku słucha radia bretońskiego, 58% ogląda
telewizję bretońską, a tylko 10% używa tego języka, często lub sporadycznie, aby wysłać SMSa lub surfować po Internecie.
W Raporcie przeanalizowano dokładnie zasięgi obu języków.
Bretoński stosowany jest przeważnie w zachodniej Bretanii, gallo
– we wschodniej. Ukazują to dokładnie ryciny nr 7 i 8, pochodzące z raportu, a zamieszczone w prasie50. Na rycinie nr 7, ukazującej zasięg
języka bretońskiego, kolorem białym oznaczono tereny, na których nie
ma osób posługujących się tym językiem. Kolorem jasnożółtym tereny,
na których występuje od 0 do 2% posługujących się bretońskim, ciemnożółtym: pomiędzy 2 a 5%, jasnopomarańczowym pomiędzy 5 a 10%,
ciemnopomarańczowym od 10 do 15%, jasnoczerwonym od 15 do 20%,
a ciemnoczerwonym od 20 do 25%.
Na rycinie nr 8 ukazano zasięgi języka gallo, a kolory od jasnożółtego
do ciemnoczerwonego odnoszą się do tych samych przedziałów wartości.
Nieco inne dane podaje Office Public de la Langue Bretonne (Biuro
Publiczne Języka Bretońskiego, po bretońsku: Ofis Publik Ar Brezhoneg)
za ten sam rok 201851. Liczba osób aktywnie mówiących po bretońsku
powyżej 2 roku życia wynosiła 225 000 osób. Osób biernie znających język było 125 000. Liczba dzieci uczących się w klasach dwujęzykowych:
18 337. Ilość szkół mających klasy dwujęzykowe: 533. Liczba studentów

50 https://www.letelegramme.fr/soir/bretagne-combien-de-personnes-parlentbreton-ou-gallo-04-10-2018-12097488.php
51 http://www.fr.brezhoneg.bzh/5-chiffres-cles.htm
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Ryc. 7. Bretania – procentowe wskaźniki znajomości języka
bretońskiego

Ryc. 8. Bretania – procentowe wskaźniki znajomości języka gallo
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uczących się bretońskiego: 833. Liczba osób dorosłych podejmujących
naukę bretońskiego: 3174.
Warto zestawić te dane z danymi historycznymi. W 1901 roku ludność regionu Bretania wynosiła 2 559 398 osób; można przyjąć, że wszystkie one mówiły po bretońsku.
W tym kontekście warto przytoczyć szerszą ocenę polskiego lingwisty: Przekaz języka został niemal całkowicie przerwany po II wojnie światowej. Odrodzenie etniczne lat 70. XX wieku doprowadziło do powstania
kilkudziesięciotysięcznej grupy néo-bretonnants, nowych użytkowników
języka bretońskiego. Jednak nie wszyscy, którzy nauczyli się języka, są
w stanie i mają okazję, żeby go używać. Dzieje się tak przede wszystkim
dlatego, że w ponad 4 milionowym regionie osoby bretońskojęzyczne stanowią niewielki procent mieszkańców. Ze względu na brak uznania przez
państwo języka oraz jego wciąż niewystarczające finansowanie, bardzo
powoli następują zmiany w dwujęzyczności wizualnej (np. wstawianiu
dwujęzycznych tablic i znaków na ulicach). Język bretoński nie jest też często używany w życiu publicznym52.
Istnieją jednak stowarzyszenia lokalne, usiłujące doprowadzić do
rewitalizacji języka bretońskiego oraz działające równocześnie na rzecz
ratyfikacji przez Francję Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych. Wśród nich warto wymienić Dihun Breizh. Jest to
w istocie federacja stowarzyszeń, które początkowo powstały jako stowarzyszenia rodziców dzieci, działających na rzecz rozwoju nauczania
dwujęzycznego bretońsko–francuskiego i gallo–francuskiego w placówkach Nauczania Katolickiego w Bretanii. W 2013 roku ich działaniem
objętych było 5 tysięcy uczniów uczących się w 70 szkołach podstawowych oraz 22 gimnazjach i liceach. Stowarzyszenie Dihun uczestniczy
również w opracowywaniu projektów edukacyjnych i pedagogicznych,
we współpracy z władzami placówek oświatowych. Od 2005 roku, jak
podaje Stowarzyszenie, zainicjowało naukę języka gallo. Władze Dihun
Breizh prowadzą szeroka współpracę z władzami regionalnymi oraz
oświatowymi wszelkich szczebli, a także z placówkami szkolnictwa wyższego. Grafika nr 9, pochodząca ze strony internetowej Federacji, przedstawia lokalizacje stowarzyszeń – członków Federacji Dihun Breizh53:
52 dr Nicole Dołowy-Rybińska, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych
w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla Polski, Senat RP, OT-236, lipiec
2015, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w ... - Senat RP
53 Grafika pochodzi ze strony: http://dihunbreizh.bzh/bienvenue-sur-le-site-de-dihun-breizh.html. Szeroka prezentacja działalności Dihun Breizh zamieszczona
jest na stronie internetowej Stowarzyszenia http://dihunbreizh.bzh/langues-regionales.html
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Ryc. 9. Rozmieszczenie szkół Dihun Breizh w Bretanii i w Kraju Loary

3. Język oksytański – czy języki oksytańskie (oc)?
Przystępując do omawiania języka oc napotykamy od początku na
problem klasyfikacyjny. W rozmaitych opracowaniach językowych
spotykamy się z dwojakim podejściem. Zwolennicy jedności języka oksytańskiego przyjmują, że istnieje jeden język oc, z licznymi dialektami,
z których najsilniejsze są gaskoński, langwedocki, prowansalski, owerniacki, limuzyński, vivaro-alpejski (wiwaroalpejski, zwany też gavot).
Zgodnie z drugim podejściem, w dawnych wiekach istniał jeden język
oc, z którego następnie wyodrębniły się rozmaite języki grupy oc. Nawet
w opracowaniach francuskich występują te dwa podejścia: langue d’oc
(liczba pojedyncza: jeden język oc) oraz languages d’oc (liczba mnoga:
języki oc)54. I odpowiednio zwolennicy obu podejść metodologicznych
mówią np. o dialekcie gaskońskim lub języku gaskońskim55.
54 J. Lafitte & G. Pépin (Alliance des langues d’oc), La «Langue d’oc» ou leS langueS
d’oc ? idées reçues, mythes & fantasmes face à l’Histoire, Editions des Regionalismes (PyreMonde), 2014.
		 J. Lafitte & G. Pépin (Alliance des langues d’oc)
55 The Linguistic Status of Gascon, http://mllidev.umbc.edu/gascon/English/description/gasconStatus.html
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W tej kwestii toczą się ostre spory, natomiast sami Oksytańczycy
opowiadają się za istnieniem grupy języków oc56.
Na użytek niniejszego opracowania zdecydowałem się jednak oprzeć
na rozstrzygnięciu zawartym w najnowszym wydaniu internetowej encyklopedii Ethnologue (21 edycja, luty 2018)57. Nie jest to wyłącznie moje
oryginalne podejście: dr Piotr Wahl w swojej pracy o języku hiszpańskim
stwierdza, że: Wydaje się, że internetowa encyklopedia Ethnologue jest
już na tyle wiarygodna, że można ją cytować na równi z opracowaniami
tradycyjnymi, tym bardziej że dane tam zamieszczone bardzo trudno
byłoby zdobyć inną drogą58.
I tu pojawia się interesująca rozbieżność dwu wydań Ethnologue.
W XV wydaniu tej encyklopedii z 2005 roku w grupie języków romańskich wyodrębnionych było 47 żywych i martwych języków, w tym na
terenie Francji m. in.: owerniacki, gaskoński, limuzyjski, langwedocki,
prowansalski59. W XXI wydaniu z 2018 roku wśród 44 żywych języków
Francji wymieniono jeden język oksytański, z następującymi dialektami: gaskoński, langwedocki, limuzyjski, prowansalski60. Dodatkowo
autorzy encyklopedii zaznaczają: mamy do czynienia z sytuacją wielkiej
fragmentacji dialektów, z ograniczonym rozumieniem pomiędzy poszczególnymi ich wariantami61 .
Przychylając się do stanowiska encyklopedii Ethnologue w opracowaniu będzie mowa o języku oksytańskim i jego dialektach, choć merytorycznie całkowicie uzasadnione jest również drugie podejście, czyli
uznanie istnienia odrębnych języków grupy oc.
Język oksytański w Polsce znany jest przede wszystkim jako język
prowansalski, od nazwy Prowansji, regionu, w którym język oc był
rozpowszechniony. Jest to nazwa nieprawidłowa, gdyż nie uwzględnia

56 Np. Jean Lafitte wyd., Langues d’oc, langues de France. Aspects politiques et juridiques, linguistiques et sociolinguistiques, Unioun Prouvençalo Institut Béarnais et
Gascon Conservatoire du patrimoine de Gascogne Béarnais et Gascon – Unioun
Prouvençalo, Princi Regue Editour, 2006, s. 112.
		http://francoisemorvan.com/wp-content/uploads/2013/04/Langues-d%E2%80%99oc-langues-de-France.pdf.
		 Bardzo rzeczowe i syntetyczne ujęcie tych zagadnień przedstawione zostało w artykule w Wikipedii : https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan, w rozdziale: Une langue d’oc ou plusieurs ?
57 https://www.ethnologue.com/
58 Piotr Wahl, Język hiszpański od narodzin do obecnej formy (na tle innych języków
romańskich), Wydawnictwo Economicus, Szczecin 2006, s. 18.
59 http://www.ethnologue.com/15/show_country/FR/
60 https://www.ethnologue.com/country/FR/languages
61 Highly fragmented dialect situation, with limited intelligibility between some varieties.
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pozostałych terytoriów, na których język ten występuje i innych dialektów tego języka.
Dla wyjaśnienia historii powstania języka oksytańskiego (oc) trzeba
cofnąć się do historii dawnej Galii pod panowaniem rzymskim, w okresie poprzedzającym najazdy plemion germańskich, czyli do wieków III
i IV naszej ery.
Galia wówczas składała się z trzech wyraźnie wyodrębnionych
części:
a) Galia północno-wschodnia, zwana Galią Belgijską;
b) Galia centralna, zwana Celtyką;
c) Galia południowo-zachodnia, zamieszkana przez Akwitanów,
zwana Akwitanią.
Inny był zakres oddziaływania kultury rzymskiej na poszczególne części Galii, co spowodowało, że kulturowo południowa i północna
część tej prowincji znacznie się od siebie różniły. Bogatsze Południe,
bezpośrednio związane z kulturą rzymską, było w znacznie większym
stopniu zurbanizowane niż północ. Na północy wpływy rzymskie były
słabsze, silniejsze natomiast było oddziaływanie wcześniejszej kultury
celtyckiej, co odbijało się również na płaszczyźnie językowej.
Jak powyżej zostało opisane, w wieku IV na tereny Galii napływały
plemiona germańskie. Od 413 roku Akwitania dostała się pod panowanie Wizygotów, ludu zachodniogermańskiego. Założyli oni w Akwitanii królestwo ze stolicą w Tuluzie. Królestwo to poza południową Galią
obejmowało również łańcuch Pirenejów i znaczną część Półwyspu Pirenejskiego. Królestwo Wizygotów w tamtych czasach było jednym z największych obszarowo państw Zachodu. Ludność jego posługiwała się
łaciną, obowiązywało prawo rzymskie, jak i obyczaje rzymskie: państwo
germańskich Wizygotów było nadal zromanizowane.
W V wieku nową siłą na terenach Galii stały się plemiona Franków,
ludów zachodniogermańskich tworzących luźną federację plemion. Zostali oni w końcu V wieku zjednoczeni przez Chlodwiga z rodu Merowingów, który zajął całą północną Galię, a następnie wyparł Wizygotów
z Akwitanii po bitwie w 507 roku pod Vouillé. Wizygoci pozostali panami prawie całego Półwyspu Iberyjskiego, z wyjątkiem niewielkiego,
górzystego terytorium u wybrzeży Zatoki Biskajskiej, na którym żyli
Baskowie.
W pierwszej połowie VI wieku Merowingowie podporządkowali sobie większość Galii Centralnej, zajęli Akwitanię, Burgundię i Prowansję.
Północna część Galii została zdominowana przez kulturę germańską, natomiast południowa utrzymała swój rzymski charakter.
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Różnice kulturowe i wpływy etniczne miały odzwierciedlenie
w rozwoju terytorialnym języków. Na południu mocne były wpływy
Italii i Iberii, na północy dominujące były wpływy germańskie. Wówczas to galijskie dialekty łaciny rozbite zostały na dwie główne grupy:
języki oc na południu oraz języki oïl na północy. Ten ugruntowany terytorialnie podział językowy ma dzisiaj, po szesnastu wiekach, nadal
swoje odbicie w lingwistycznych podziałach, pomimo narzucania od
ponad dwóch wieków francuskiego standardowego, opartego o język
oïl z terytorium Île-de-France.
Warto w tym miejscu wyjaśnić skąd wzięły się nazwy tych dwóch
języków grupy języków romańskich. Obserwacja dotycząca podziału
języków romańskich zachodniej cywilizacji na języki oc (tak = oc < łac.
HOC), języki oïl (tak = oïl < łac. HOC ILLE) i języki si (tak = si < łac. SIC),
pochodzi od Dantego Alighieri, który zawarł ją w swym traktacie językoznawczym De vulgari eloquentia (O języku pospolitym), poświęconym
włoskim dialektom, pisanym między 1304 a 130762. Autorzy zacytowanego opracowania przedstawili graficznie (rycina nr 10) rozprzestrzenienie
grup języków romańskich według Dantego.

Ryc. 10. Języki oïl, oc i si według Dantego

Szerzej opisał to Karol Cyprowski63: Nazwy grup dialektalnych pochodzą od wyrazów oznaczających partykuły twierdzące. Na północy
było to oïl (pochodzi od łacińskiego hoc il, a przerodziło się w dzisiejsze
62 Jean Lafitte, Guilhem Pépin, Les domaines d’oc, si et oïl, selon Dante (Collaboration spéciale, sierpień 2008, aktualizacja 2016) http://www.axl.cefan.ulaval.ca/
monde/Dante-oil-oc-si.htm, 6,2 kB, dostęp: 10 czerwca 2019 r.
63 Karol Cyprowski, https://woofla.pl/jezyki-regionalne-francji-oksytanski-czesc-1/.
		 Patrz także: http://www.passionprovence.org/archives/2017/09/11/35425 565.
html.
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oui), na południu natomiast oc (od łacińskiego hoc). Langue d’oïl, jak już
wcześniej wspomniałem, w związku z wpływem substratu celtyckiego oraz
germańskiego w dużej mierze oderwał się od innych języków romańskich
i jego odmienność (porównywalna chyba tylko z językiem rumuńskim)
jest oczywista nawet dla osób, które nigdy specjalnie się tą rodziną nie
zajmowały. Langue d’oc natomiast pozostał bliżej centrum i przez wieki
stanowił coś na kształt pomostu łączącego język włoski oraz hiszpański.
Cóż się stało, że niemal nikt już o tym, niegdyś ważnym dla europejskiej
kultury, języku nie pamięta?
Warto podkreślić, że język oksytański był też jednym z pierwszych
wariantów łaciny, w którym rozwinęło się osobne piśmiennictwo i stał
się pod tym względem prekursorem, wywierając znaczący wpływ na
pozostałe języki romańskie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego,
że współczesny alfabet portugalski został oparty na pisowni oksytańskiej
i to właśnie w południowej Francji po raz pierwszy zaczęto używać dwuznaków rh i lh, które dziś na pierwszy rzut oka wyróżniają portugalski
spośród innych języków romańskich64.
Warto wyjaśnić kolejną nazwę, która musi tu się pojawić. Toponim
Oksytania stosowany był od wieków średnich w odniesieniu do regionu
kulturowego, obejmującego ludy mówiące rozmaitymi dialektami języka oc. Region ten obejmował południową część Francji (jedną trzecią
jej terytorium), fragment Hiszpanii, Monako i fragment Włoch. Nazwa
Oksytania nigdy nie była nadana jakiejkolwiek jednostce politycznej lub
administracyjnej: w późnych czasach rzymskich jej terytorium nosiło nazwę Diecezji Siedmiu Prowincji (wcześniej: Diecezja Vienny – od
nazwy miejscowości 35 km na południe od Lyonu), później terytorium
to zostało przekształcone w Królestwo Wizygotów ze stolicą w Tuluzie.
Po wypchnięciu Wizygotów weszło w skład państwa Merowingów jako
Akwitania, w okresie jego schyłku (VII–VIII w.) powstały na tym terytorium niezależne, ale rozdrobnione lokalne księstwa. W 778 roku Karol
Wielki scalił te ziemie, tworząc królestwo Akwitanii z ziem Akwitanii
i Waskonii, a królem w 781 roku mianował swego trzyletniego syna,
Ludwika. Królestwo to wchodziło w skład Cesarstwa Franków.
Z połowy X wieku, z około 950 roku, pochodzi najstarszy tekst literacki napisany w języku oc: Passion de Clermont, w następnych trzech
wiekach (do końca wieku XIII) rozwinęła się poezja i literatura w tym
języku. Twórczość trubadurów powstawała właśnie w języku oksytańskim – w języku oïl tworzyli truwerzy. Była to przede wszystkim liryka miłosna, zwana poezją prowansalską, która wywarła wielki wpływ
64 Karol Cyprowski, op. cit.
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na literatury innych państw europejskich. Do dnia dzisiejszego zachowało się około 2600 utworów trubadurów. Ważnym gatunkiem literackim, powstałym właśnie w Akwitanii, były chansons de geste, poematy
rycerskie i utwory epickie poświęcone przede wszystkim wydarzeniom
z czasów Karola Wielkiego, przygodom jego palatynów. Utworów epickich zachowało się stosunkowo mało.
Na przełomie X i XI wieku na południu Francji funkcjonowały liczne jednostki polityczne wykształcone w poprzednich wiekach, a każda
z nich wykształciła odrębny dialekt języka oc.
Tradycyjnie uznaje się, że oksytański ma sześć dialektów: gaskoński
(zawierający w sobie także bearnés i aranés) na zachodzie, langwedocki
i prowansalski na południu, limuzyński i owerniacki na północy.
Na południowym wschodzie istniało hrabstwo Tuluzy: jej terytorium
to współczesna Langwedocja (oksyt. Lengadòc, franc. Languedoc: nazwa
pochodzi od języka oc: langue to język po francusku). Sąsiadowała z nią
Owernia, w której mówiono dialektem owerniackim języka oksytańskiego. Na południowym zachodzie powstała Gaskonia, w której mówiono
dialektem gaskońskim języka oc. Warto prześledzić zmiany topomastyki,
w których odbija się historia Gaskonii. Nazwa Gaskonii, krainy położonej
pomiędzy rzeką Garonną, Pirenejami i Zatoką Biskajską, na tym odcinku
zwaną Zatoką Gaskońską, wywodzi się od Basków: po baskijsku nazywali
się Baskoiak. Rzymianie nazywali ich Vascones, gens vasconum – stąd
kraina przez nich zamieszkała zwana była przez nich Waskonią. W tamtym regionie litera „v” była wymawiana jako „b”, a w starofrancuskim
litera „w” była wymawiana jako „g twarde”. Stąd powstała nazwa Gaskonia, która w pewnym okresie pokrywała się z terytorium Kraju Basków.
W IX wieku na tych terytoriach powstało Księstwo Waskonii oraz Królestwo Pampeluny, które zostało następnie przekształcone w Królestwo
Nawarry (co zostało omówione w części dotyczącej Basków). Językiem
oksytańskim mówiła oczywiście cała Akwitania, której dzieje w pierwszej połowie II tysiąclecia były bardzo burzliwe.
Wnuk Ludwika I Pobożnego (syna Karola Wielkiego), Ranulf I, książę Akwitanii, stał się założycielem dynastii z Poitiers, zwanej również
dynastią Ranulfidów, która władała Akwitanią do 1137 roku. Ostatnim
z dynastii był Wilhelm X Święty, książę Akwitanii i Gaskonii, hrabia
Poitiers, który umierając w 1137 roku pozostawił jako jedyną spadkobierczynię córkę Eleonorę, mianując przed śmiercią jej opiekunem Ludwika VI, króla Francji. Historia tej piętnastoletniej wówczas księżniczki,
dziedziczki najbogatszej w owym czasie części Francji, jest pasjonująca. Stała się ona przyczyną kilkusetletniego sporu Francji i Anglii oraz
krwawych wojen. Opiekun postanowił zdobyć dla korony francuskiej
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Akwitanię i bezzwłocznie doprowadził do ślubu Eleonory ze swoim synem i następcą, Ludwikiem. Ale ślub nie oznaczał prostej inkorporacji
księstwa: zgodnie z intercyzą Akwitania miała pozostać niezależna od
korony francuskiej, a do połączenia Akwitanii i Francji mogło dojść dopiero w następnym pokoleniu, za sprawą potencjalnego syna Ludwika
i Eleonory. Niestety, urodziły się im tylko dwie córki, a samo małżeństwo było na tyle nieudane, iż po 15 latach zadecydowano o rozwodzie.
Formalną przyczyną uznania małżeństwa nieważnym, zaakceptowaną przez papieża Eugeniusza, było zbyt bliskie pokrewieństwo między
małżonkami. Po rozwodzie Akwitania i przynależne do niej hrabstwa
miały powrócić do Eleonory. Eleonora wkrótce po rozwodzie wyszła
za mąż za hrabiego Andegawenii (Anjou) i księcia Normandii, Henryka Plantageneta. W 1154 r. Henryk został królem Anglii. Małżeństwo
dochowało się pięciu synów i dwóch córek. Najsłynniejsi byli dwaj synowie, królowie angielscy, Ryszard Lwie Serce i Jan bez Ziemi. Warto
zaznaczyć, że Ryszard Lwie Serce posługiwał się wyłącznie językiem
oksytańskim, nie znał angielskiego, a zginął w Akwitanii w 1199 r. walcząc z buntowniczymi hrabiami.
Posiadłości angielskie we Francji były ogromne. W latach 1154 –
1204 pod zwierzchnictwem królów Anglii znajdowała się Akwitania,
Andegawenia, część Bretanii, Maine (część regionu Kraju Loary), Normandia, Poitou (ze stolicą Poitiers, wówczas hrabstwo Poitiers) i Turenia (ze stolicą w Tours). Królowie francuscy od początku XIII wieku
dążyli do przywrócenia koronie ziem kontrolowanych przez królów
angielskich. Już następca Ryszarda, Jan bez Ziemi, utracił Normandię
i Gaskonię. W następnych wiekach ziemie te były główną przyczyną
wojen francusko-angielskich i wielokrotnie przechodziły z rąk do rąk.
Zakończeniem wojny stuletniej (1337-1453) była 17 lipca 1453 r. bitwa pod
Castillon, gdzie Francuzi pokonali Anglików i zmusili do opuszczenia
Francji. Nie podpisano żadnego traktatu pokojowego, z wyjątkiem Calais
całość posiadłości angielskich we Francji stała się własnością korony
francuskiej.
Język oksytański wraz ze swoimi licznymi dialektami panował niepodzielnie w południowej Francji aż do czasów rewolucji francuskiej,
pomimo wprowadzania na dwory książęce i do administracji królewskiej języka oïl (langue d’oïl), który stopniowo stawał się dominujący
wśród rycerstwa i administracji. Mimo to jeszcze w 1789 roku w prowincji Béarn położonej przy granicy hiszpańskiej język oksytański był
językiem urzędowym.
Wszystko zmienili rewolucjoniści w końcu XVIII wieku, którzy
wdrażając hasła powszechnej równości postanowili zastosować ją
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również w sferze językowej. Warto ponownie zacytować lapidarny opis
lingwisty: Paryska wersja langue d’oïl zyskała jako „język narodu francuskiego” oficjalny status i odtąd zaczął się stopniowy proces wypierania
języków mniejszościowych. Główną ofiarą musiały stać się tutaj dialekty
langue d’oc, które mimo utraty swojego znaczenia w ciągu poprzednich
stuleci nadal były w południowej Francji używane przez zdecydowaną
większość ludności, a pod względem ilości użytkowników w całej republice
ustępowały jedynie dialektom rodaków z północy. Agresywna promocja
jednego języka dla jednego narodu, jaką od ponad 200 już lat forsują kolejne rządy francuskie w oparciu o idee rewolucyjne położyła tej lingwistycznej dychotomii kres65.
Langue d’oc pozostał w XIX wieku, mimo wszystko, nadal obecny
w miastach i wsiach południowej Francji.
Zasięgi terytorialne obu języków w połowie XIX wieku przedstawia
rycina nr 1166.
Właśnie w połowie XIX wieku rozpoczął swą działalność Frédéric
Mistral (1830-1914), człowiek, który podjął się dzieła zachowania lokalnej
tradycji oraz uchronienia rodzinnego języka, dialektu prowansalskiego
języka oc, a następnie wszystkich dialektów tego języka. Z pochodzenia

Ryc. 11. Strefy językowe we Francji w połowie XIX wieku

65 Karol Cyprowski, https://woofla.pl/jezyki-regionalne-francji-oksytanski-czesc-2/
66 Atlas de l’histoire de France, Ed. Autrement, cyt. za Karol Cyprowski, https://woofla.pl/jezyki-regionalne-francji-oksytanski-czesc-1/
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Prowansalczyk, francuski poeta, filolog i leksykograf dążył do odnowy
kulturowego dziedzictwa Prowansji. W 1854 roku Mistral wraz z kilkoma kolegami–poetami tworzącymi w lokalnych dialektach prowansalskich założył Stowarzyszenie Felibrów (oks. lou Felibrige). Od tego
stowarzyszenia rozpoczął się ruch odrodzenia oksytańskiego. Dzieła
życia Mistrala to Mirèio oraz Lou Tresor dóu Felibrige. To pierwsze dzieło
jest poematem poświęconym dziejom nieszczęśliwej miłości tytułowej
bohaterki i za ten poemat Mistral został w 1904 roku nagrodzony literacką Nagrodę Nobla. Była to czwarta literacka nagroda Nobla, a pierwsza
za utwór w języku niebędącym językiem narodowym, napisany w języku mniejszości regionalnej. W uzasadnieniu jurorzy napisali: za świeżość i oryginalność pełnych natchnienia utworów poetyckich, prawdziwie
oddających realia życia oraz ducha narodu, oraz podkreślili wartość
idealizmu pisarza, który poświęcił całe życie próbom wskrzeszenia
narodowego języka i literatury. Zdobycie Nagrody Nobla było wielkim
dowodem wartości i żywotności języka regionalnego, a zarazem dobitnie zaprzeczało oficjalnej polityce rządu premiera Combesa (opisanej
powyżej), dążącego do całkowitego wykluczenia z używania języków
mniejszości jako bezwartościowych lokalnych gwar.
Druga zacytowana praca, Lou Tresor dóu Felibrige (Skarbiec felibryzmu), to dwutomowy wielki słownik oksytańsko-francuski, zawierający
bogate słownictwo z poszczególnych dialektów oksytańskich. Mistral nie
dążył do sztucznego ujednolicenia wszystkich dialektów, raczej opowiadał
się za tym, aby twórcy wykorzystywali mowę ze swych okolic rodzinnych.
Działalność Mistrala i jego kolegów ze Stowarzyszenia Felibrów nie
miała oddziaływania wyłącznie lokalnego, została doceniona w innych
krajach europejskich, a działalność ich naśladowców przyczyniła się do
odrodzenia wielu regionalnych kultur i lokalnych języków.
Po stu kilkudziesięciu latach od początku prac Mistrala i Stowarzyszenia Felibrów język oksytański jest znacznie osłabiony, ale przetrwał,
pomimo ponad dwustu lat polityki centralnego rządu Francji, dążącego
do marginalizacji wszystkich języków mniejszościowych.
Porównanie zasięgów języków regionalnych w połowie XIX wieku
ze współczesnymi jego zasięgami potwierdza tę tezę67. Na zamieszczonej
rycinie nr 12 linią przerywaną zaznaczone są granice poszczególnych
języków w obrębie jednej grupy językowej, grubą linią czarną ciągłą
67 Mapa z 2013 r. przedstawiająca rozmieszczenie języków regionalnych we Francji
Metropolitalnej przedstawiona przez Ministerstwo Kultury i Komunikacji,
		https://www.francetvinfo.fr/societe/combien-de-francais-parlent-vraimentune-langue-regionale_952677.html
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Ryc. 12. Strefy językowe we Francji, sytuacja aktualna

granice między poszczególnymi językami romańskimi, gruba linia czerwona oddziela strefy języków romańskich od języków nieromańskich,
a cienka linia czarna wyznacza granicę państwową.
Współcześnie język oksytański pod względem liczby osób nim się
posługujących jest najczęściej używanym językiem regionalnym Francji, gdyż łącznie jest to populacja dwóch milionów dwustu tysięcy osób,
w tym 600 tysięcy osób stale nim mówi, a 1,6 mln osób posługuje się nim
sporadycznie. Język oksytański, jak to było powyżej opisane, jest niejednolity, tworzą go liczne dialekty, pomiędzy sobą niekoniecznie zrozumiałe.
Istnieją rozmaite systematyki dialektów języka oksytańskiego, część
z tych dialektów rozpada się na lokalne gwary.
Generalnie wyróżnia się sześć dialektów tego języka, ryciny nr 13
i 14 ukazują zasięgi ich występowania68.
68 Grafika nr 13 opracowana przez Lucasa DESTREM, listopad 2011 (http://lucasdestrem.com/), źródło grafiki: https://www.wikiwand.com/fr/Occitanie_(région_
culturelle); patrz również: https://www.wikiwand.com/pl/Język_oksytański
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Ryc. 13. Dialekty języka oksytańskiego we Francji

Gaskoński (Gaskon)

Langwedocki (Languedocien)

Limuzyński (Lemosin)

Owerniacki (Auvernhat)

Prowansalski (Provençau) 		
					
Wiwaroalpejski (Vivaroaupenc)69
Ryc. 14. Zasięgi terytorialne dialektów oksytańskich
69 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dialekt_wiwaroalpejski. Wszystkie ryciny w grafice
nr 14 pochodzą ze strony https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitan
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Od czasów Mistrala i Stowarzyszenia Felibrów podejmowane były
działania na rzecz wypracowania jednej normy literackiej języka oksytańskiego. Działania te nasiliły się w drugiej połowie XX wieku, z wprowadzaniem nauki tego języka do szkół, w związku z wdrażaniem ustawy
Deixonne’a. W szkołach publicznych wprowadzono dodatkowe zajęcia
z języka oksytańskiego. W 1972 roku rozpoczął działalność pierwszy
uniwersytet letni języka oksytańskiego.
Jednak dopiero w 1979 roku w Pau powstała pierwsza szkoła dwujęzykowa typu Calandreta (w języku oksytańskim: mały polny skowronek), w której nauczano w języku francuskim i oksytańskim równolegle.
Pierwsze tego typu gimnazjum powstało dopiero w 1997 roku w Lattes.
W czerwcu 2016 r. istniały 62 szkoły podstawowe i 3 gimnazja (Pau,
Tuluza i Montpellier) w 18 departamentach Południa, w których łącznie
uczyło się 3614 uczniów. Czwarte gimnazjum zostało otwarte we wrześniu 2018 roku w Maraussan. Zapowiedziane jest otwarcie pierwszego
liceum. Są to szkoły bezpłatne i laickie, realizujące programy nauczania
Ministerstwa Edukacji. Nauczyciele tych szkół kształceni są w jedynej
oksytańskiej szkole wyższej APRENE70 w Béziers, która jest stowarzyszona z ISLRF (Institut supérieur des langues de la République française).
W niektórych szkołach publicznych nauka oksytańskiego odbywa
się w klasach nazwanych „dwujęzykowymi”.
Osoby dorosłe mogą podjąć naukę tego języka na kursach językowych w szkolnictwie publicznym, kursach językowych prowadzonych
przez organizacje i stowarzyszenia.
Do możliwości kontaktu z językiem oksytańskim przyczynia się
również Internet: powstała w 2003 roku Wikipedia oksytańska miała
w lutym 2018 roku ponad 80 tysięcy artykułów.
Literatura w języku oksytańskim powstawała przez ponad tysiąc
lat, ale do dzieł powstałych w tym języku dostęp jest utrudniony, z powodu braku bibliografii oraz katalogów. W 2006 roku zostało utworzone
Międzyregionalne Centrum Dokumentacji Oksytańskiej, którego zadaniem jest utworzenie bibliografii oksytańskiej i współpraca w zakresie
utrwalania spuścizny kulturowej. Współcześnie twórczość powstająca
w języku oc to około 300 tytułów rocznie, w tym książki, CD i DVD.
W prasie francuskojęzycznej w regionie (La Marseillaise, La République des Pyrénées, Sud-Ouest) umieszczane są niekiedy artykuły w języku
oksytańskim, a czasami nawet całe strony. Równocześnie wydawane jest
około stu dzienników i czasopism częściowo albo całkowicie w języku
oksytańskim, w tym tygodnik informacyjny La Setmana.
70 https://aprene.org/
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Są liczne lokalne prywatne rozgłośnie radiowe, w znacznej części
nadające programy w języku oksytańskim: Ràdio País, Ràdio Occitània,
Ràdio Lenga dʼÒc, natomiast nie ma rozgłośni radia publicznego, które
nadawałoby w znaczącym stopniu w języku oksytańskim. W 2011 roku
nadawano w radio 563 godziny po oksytańsku.
Nie istnieje stacja telewizyjna, która nadawałaby w języku oksytańskim. W programie TV France 3 w roku 2011 nadano 84 godziny
w języku oksytańskim. W telewizji filmy nigdy nie są dubbingowane
w tym języku.
Warto, kończąc informacje o języku oksytańskim we Francji, zaznaczyć, że w Hiszpanii, w Katalonii, przetrwał dialekt języka oksytańskiego,
raczej gwara dialektu gaskońskiego. Arański to język używany w pirenejskiej dolinie Val d’Aran przez około cztery tysiące osób, a od 2006 roku język oksykański, szeroko pojęty, jest jednym z trzech języków urzędowych
we Wspólnocie Autonomicznej Katalonii, wraz z katalońskim i hiszpańskim. Zapewniona jest także jego nauka we wszystkich szkołach doliny.
Status tego języka w Hiszpanii jest więc znacznie wyższy, niż we Francji,
gdzie liczba Oksytańczyków wynosi prawdopodobnie ponad cztery miliony osób. Język oksytański we Włoszech posiada status języka chronionego, dopuszczone jest stosowanie go w życiu publicznym i nauczany jest
w szkołach w tych gminach, w których występuje na to zapotrzebowanie.

4. Język nicejski (niçard, nissarte, nissart)
Językiem rdzennych mieszkańców Nicei jest niçard (nissard, nissarte)71,
który językoznawcy klasyfikują jako subdialekt nicejski dialektu prowansalskiego języka oksytańskiego.
Nicea związana jest silnymi więzami z historią basenu śródziemnomorskiego, a dzieje jej wyznaczało jej pograniczne położenie, pomiędzy Francją i Włochami. Nicea nigdy nie uzyskała pełnej autonomii,
a z powodu swego położenia i zawirowań w ciągu wieków wielokrotnie
podlegała władzy różnych państw oraz była poddana wpływom bardzo
różnych kultur.
Nicea powstała jako miasto greckie Nikaia i została założona
w IV wieku przed Chrystusem przez kolonistów greckich pochodzących z Jonii, którzy przybyli z terytorium anatolijskiej Focji (Fokaja),
71 Sama nazwa języka powoduje pewne zamieszanie. Po francusku nazywa się on
niçois, według klasycznej ortografii oksytańskiej obowiązuje pisownia niçard, pisownia według transkrypcji mistraliańskiej, czyli opracowanej przez Frédérica
Mistrala, wielkiego filologa i poetę prowansalskiego, twórcę gramatyki oksytańskiej to nissart/niçart, a po włosku język ten nazywany jest nizzardo.
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a którzy kilkaset lat wcześniej założyli Massalię, czyli współczesną
Marsylię. Mieszkańcy Nikaii, wraz z innymi koloniami greckimi w regionie, dążyli do opanowania basenu Morza Śródziemnego i znaleźli
się w konflikcie z Ligurami. Była to grupa ludów pochodzenia indoeuropejskiego, zamieszkujących północno-zachodnią Italię, południową Francję i Alpy – według niektórych naukowców w istocie byli oni
Proto-Celtami. Wezwanie przez mieszkańców Nikaii na pomoc Rzymian w połowie II wieku przed Chrystusem zakończyło się podporządkowaniem miasta władzy Rzymu, a zarazem uczyniło je ważnym
śródziemnomorskim portem. W skład Cesarstwa Rzymskiego Nikaia
została w pełni włączona za panowania cesarza Augusta, podlegając
rzymskiej Massalii.
Od 476 roku Nikaia weszła w skład Królestwa Italii Odoakra, a następnie została w 493 roku podbita przez Ostrogotów, stając się częścią Królestwa Ostrogotów. Po pokonaniu Ostrogotów w Italii przez
wschodniorzymskiego cesarza Justyniana Nicea od 550 roku znalazła
się w prowincji Ligurii, podległej Bizancjum. Następnie w 641 roku bizantyjska prowincja Ligurii została zdobyta przez zachodniogermański
lud Longobardów, których król Rotar stworzył Księstwo Ligurii ze stolicą w Genui. Księstwo to było częścią Królestwa Longobardów ze stolicą w Pawii. Królestwo to w 774 roku zostało podporządkowane przez
Karola Wielkiego i jako Królestwo Włoch zostało włączone do państwa
Franków, następnie Cesarstwa Rzymskiego.
W wiekach VIII i IX było kilkakrotnie plądrowane przez Saracenów. W IX wieku Nicea wraz z innymi miastami Księstwa Ligurii stała
się częścią Ligi Genui, która w XI wieku utworzyła Republikę Genui.
W roku 1108 Nicea wraz z innymi liguryjskimi miastami utworzyła
na wzór Genui czy Wenecji Republikę Ligurii, która przetrwała zaledwie
kilkadziesiąt lat. W 1176 roku Republika została podbita przez hrabiego
Prowansji, Alfonsa II Aragońskiego, będącego również hrabią Barcelony
i królem Aragonii.
W wiekach XIII i XIV Nicea wielokrotnie podnosiła bunty przeciw
władcom prowansalskim, równocześnie korzystając z ożywienia gospodarczego, związanego z handlem solą, i ze wzrostu demograficznego: w końcu XII wieku Nicea miała 3 000 ludności, w 1300 roku: 7 000,
a w 1340: 13 500. Epidemia czarnej ospy w połowie XIV wieku spowodowała śmierć ponad połowy mieszkańców.
Zmianę położenia politycznego Nicei przyniosły wydarzenia związane z sukcesją na tronie neapolitańskim po śmierci w 1382 roku królowej Neapolu Joanny I. Walki nie dotyczyły wyłącznie Neapolu, dotyczyły
także sukcesji w hrabstwie Prowansji.
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W rezultacie zamieszek politycznych Nicea postanowiła przyjąć
zwierzchnictwo Sabaudii i 28 września 1388 roku zawarła układ z hrabią
Sabaudii, Amadeuszem VII „Czerwonym Hrabią”, w którym akceptując
panowanie sabaudzkie uzyskiwała gwarancje ochrony przed obcymi,
czyli przede wszystkim przed Andegawenami72. Traktat z Saint Pons
(zwany Dédition de Nice à la Maison de Savoie) był obustronnie korzystny. Dla Sabaudii było to zdobycie dojścia do morza i pozyskanie ważnego
portu śródziemnomorskiego. Dla Nicei stanowiło to zasadniczy zwrot
w historii miasta. Otworzyło okres rozwoju i dobrobytu oraz uczyniło
z niej ważne centrum regionalne.
W 1416 roku król Niemiec Zygmunt Luksemburski uczynił władców
sabaudzkich suwerennymi władcami przez podniesienie dotychczasowego Hrabstwa Sabaudii do rangi księstwa. W 1418 roku książę Sabaudii
odziedziczył tytuł księcia Piemontu, a w 1419 Andegawenowie zrzekli
się roszczeń do Nicei. Księstwo Sabaudii i Piemontu dzieliło się na 13
baliwatów, wśród których znajdował się baliwat „terytoria Prowansji”
z Niceą i tak zwanymi „nowymi terenami Prowansji”. Znaczenie Nicei
w Księstwie, ze względu na jej rangę gospodarczą, wzrosło znacząco
i to spowodowało, że Nicea w XVI wieku uzyskała status hrabstwa.
Na historii Nicei od początku wieku XVI aż do 1713 roku odcisnęły się walki między Francją i Sabaudią. Między innymi Nicea była
częściowo opanowana i złupiona przez połączone wojska Francuzów
i wojska otomańskie Sulejmana Wspaniałego w 1543 roku oraz w latach
1706-1713 przez wojska Ludwika XIV, który nakazał likwidację fortecy
oraz miejskich wałów obronnych.
Grafika nr 15 przedstawia Hrabstwo Piemontu i Księstwo Sabaudii
z Niceą na początku XVIII wieku73.
W latach 1713–1720 Księstwo Sabaudii-Piemontu stanowiło jedno
państwo z Królestwem Sycylii, połączone osobą władcy, Wiktora Amadeusza II. W roku 1720 Wiktor Amadeusz II odstąpił Austrii Sycylię
w zamian za Sardynię. Po wymianie Sycylii na Sardynię, władcy z dynastii sabaudzkiej przyjęli tytuł królów Sardynii, a w 1743 Królestwo
Sardynii zostało połączone z Sabaudią w państwo o tej samej nazwie:
Królestwo Sardynii.
Nicea została opanowana w 1792 roku przez francuskie wojska Napoleona Bonaparte, do Królestwa Sardynii wróciła po kongresie wiedeńskim w 1815 roku.
72 Laurent Ripart, La « Dédition » de Nice à la Maison de Savoie : analyse critique d’un
concept historiographique, Cahiers de la Mediterranee, nr 62 :2001, ss. 17-45.
73 https://fr.wikipedia.org/wiki/Duché_de_Savoie
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Ryc. 15. Księstwo Sabaudii ok. 1700 r.

W XIX wieku na terenach Hrabstwa Nicei utrwalona była trójjęzyczność: nauczanie kościelne było w języku niçard, akty urzędowe
w języku włoskim, a nauczanie było dwujęzyczne, do wyboru: włoskie
i francuskie.
Przedstawione ponad dwa tysiąclecia historii Nicei wskazują wyraźnie na wielokulturowe oddziaływanie na jej rozwój, determinowany
przez położenie na skrzyżowaniu kultur. Wpływy greckie, rzymskie,
zachodniogermańskie, bizantyjskie, frankijskie, rozmaitych państw
włoskich (Genua, Piza, Sabaudia, Piemont), prowansalskie, a w końcu
francuskie: to wszystko stanowiło prawdziwy tygiel kulturowy. Kilkusetletnie funkcjonowanie hrabstwa Nicei jako części składowej Sabaudii
spowodowało powstanie identyfikacji regionalnej, której istotnym elementem był własny język, pochodzący z języka oksytańskiego74. W roku
1840 Josef Miceu ukończył Grammatica nissarda, pierwszą gramatykę
nicejskiego.
74 Fundamentalnym źródłem informacji jest zbiór referatów z sesji naukowej, zorganizowanej w 2002 roku w Nicei przez Federację Stowarzyszeń Hrabstwa Nicei
(Fédération des Associations du Comté de Nice): Le Comté de Nice. De la Savoie
à l’Europe. Identité, mémoire et devenir, red. Jean-Marc Giaume i Jérôme Magail,
Serre Editeur, Nicea 2006, s. 388.

52

Ryc. 16 – Księstwo Nicei przed przekazaniem go Francji

Na początku drugiej połowy XIX wieku Nicea i Sabaudia zostały
włączone w wielką europejską rozgrywkę, co przyniosło zasadniczą
zmianę ich położenia. Cesarz Napoleon III w celu osłabienia Austrii
postanowił wesprzeć Włochy w ich dążeniach zjednoczeniowych.
Ale aby nie doprowadzić do powstania państwa potencjalnie zbyt silnego, mogącego zagrozić Francji, jako warunek wsparcia walki Włoch
z Austriakami oraz wsparcia zjednoczenia Italii postawił scedowanie
na rzecz Francji księstwa Sabaudii wraz z Hrabstwem Nicei: terytoria
te pod względem wojskowym miały strategiczne znaczenie, co widać
na grafice nr 1675.
Rycina nr 17 ukazuje otoczenie polityczne Nicei oraz Sabaudii w drugiej połowie XIX wieku76.
Księstwo Sabaudii wraz z Hrabstwem Nicei zostało odstąpione Cesarstwu Francuskiemu. Pierwszym aktem był tajny układ z Plombières,
zawarty 12 lipca 1858 roku przez Camillo Cavoura, premiera Królestwa
Sardynii z Napoleonem III, na mocy którego Francja miała wziąć udział,
wraz z królestwem Piemontu, w wojnie z Austrią. Po zwycięstwie Piemont miał otrzymać Lombardię i Wenecję, a także utworzyć federację na czele z Wiktorem Emanuelem II Sabaudzkim, a Francja miała
otrzymać Niceę i Sabaudię. Cesję Księstwa Sabaudii i Hrabstwa Nicei
na rzecz Francji, również w zamian za wsparcie Francji dla procesu
zjednoczenia Włoch, potwierdził Traktat Turyński zawarty 24 marca
75 Źródło: https://lacountea.com/le-comte-de-nice-2/
76 Źródło: http://paysdefayence.free.fr/valleedesmerveilles/main.htm
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Ryc. 17 – Otoczenie polityczne Księstwa Nicei w 1861 r.

1860 roku między rządami Francji i zjednoczonych Włoch. Król Włoch
Wiktor Emanuel II zaapelował do ludności Sabaudii i Nicei o zaakceptowanie zmiany państwowości, w imię jedności włoskiej. Czystą formalnością był przeprowadzony przez Francuzów w połowie kwietnia 1860
roku plebiscyt ludności w sprawie akceptacji zmiany państwowości:
przytłaczająca większość poparła umowę, choć przeciwnicy twierdzili,
że plebiscyt był sfałszowany, a głosy przeciwne były masowo niszczone.
Warto zaznaczyć, że Wiktor Emanuel II dla zjednoczenia Włoch
wyrzekł się swojej ojczystej Sabaudii, a drugi bohater Risorgimento, Giuseppe Garibaldi urodził się w Nicei i czuł się również patriotą nicejskim.
Wybrany w Nicei w marcu 1860 roku do parlamentu Królestwa Sardynii
sprzeciwiał się umowie francusko-włoskiej oraz przeprowadzaniu plebiscytu. Po tym plebiscycie w proteście zrzekł się mandatu deputowanego.
Ostateczne wejście Nicei wraz z Sabaudią w skład państwa francuskiego, po blisko pięciuset latach funkcjonowania we włoskiej sferze
kulturowej i politycznej, nastąpiło w okresie kształtowania się w Europie Zachodniej państw narodowych, tworzenia standardowych języków narodowych oraz formowania się świadomości regionalnej.
Jak zauważyła Christine Bovari77 żądania uznania roszczeń do indywidualnej tożsamości kulturowej przejawiają się na rozmaitych
77 Christine Bovari, La Ratapignata. Un périodique populaire en dialecte niçard, Ed.
Serre, Nicea 2002, s. 291.
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płaszczyznach: istnienia specyficznej kultury ludowej, utrwalania
wspólnej historii i utrzymywania własnego języka. Wszystkie te czynniki pojawiły się w regionie nicejskim w drugiej połowie XIX w., a o sile
tych roszczeń decydowało wsparcie członków elity intelektualnej nicejskiej i różnorodność podejmowanych działań.
Włączenie Nicei do Francji nie spotkało się z jednoznacznym poparciem nicejskiego społeczeństwa i przedstawicieli elit nicejskich. Nicea
była pod zarządem i kontrolą wojsk francuskich, Nicejczycy nie mogli
podejmować jakiegokolwiek oporu na płaszczyźnie politycznej, wykorzystywali jednak wszelkie możliwości ratowania swej kultury, tożsamości i języka. Możliwości te stwarzało im istnienie od połowy XVIII
wieku w Hrabstwie Nicei dobrze rozwiniętej lokalnej prasy. Po aneksji
Nicei Drugie Cesarstwo, a później rząd III Republiki wprowadziły ostrą
cenzurę publikacji, w związku z czym trudno było w prasie w pełni
ukazać postawy polityczne Nicejczyków.
W 1880 roku zostało założone przez Antoine-Léandre Sardou i Jean-Baptiste Calvino stowarzyszenie Escola de Bellanda78. Celem jego
było studiowanie, zapisywanie i utrwalanie języków lokalnych dawnego
Hrabstwa Nicei.
Pomiędzy 1880 a 1936 rokiem, obok czasopism wydawanych po francusku, istniało szereg czasopism w języku niçard79, z których najbardziej
znanymi były: La Bugadiera, Lou Compagnié, Lou Sincaïre, Lou Pajoun,
Lou Timablier Nissart, l’Ae, La Lanterna Magica, Lou Ficanas, La Vous
de Nissa, Lou Montagnard, Lou Tirignon, Lou Councia-Carema, La Socca, La Rasclada, La Ramassa, La Ratapignata (założyciel pisma Menica
Rondelly przyjął za swoja dewizę: Nicea dla Nicejczyków – Nice aux
Niçois), La Mouissara, l’Aigla Niçarda, La Tornada, l’Hebdo de la Riviera.
Do najbardziej znanych pism kulturalnych, satyrycznych i humorystycznych wydawanych po francusku należały: Le Diable boiteux,
Le journal comique de Nice et Monaco, Nice Caricature, La Feneria,
le Vampire de Nice, Le Contrebandier, La Trique, La volonté de Nice,
Le Tam-tam Niçois, Le Ciapacan, Le Masque, Le Carillon de Nice, La Libre Parole, Le Bavard, La Cravache, La Comédie niçoise, le petit Niçois,
La Guêpes, La Casserole, Le Don-Quichotte des A-M. Są to tylko przykłady
istniejących wówczas nicejskich periodyków.
Prasa nicejska końca XIX wieku podejmowała również tematy polityczne: Le Reveil konsekwentnie ukazywał nadużycia finansowe mera
78 https://www.nicerendezvous.com/escola-de-bellanda.html
79 Opis XIX – wiecznej prasy nicejskiej podawany za : La presse niçoise d’autrefois,
http://www.paisnissart.com/archives/2007/10/28/6690331.html
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Nicei Malausséna. Od 1871 roku Diritto di Nizza wydawany przez adwokata-dziennikarza Josepha André wspierał dążenia Nicejczyków do
unieważnienia Traktatu z Turynu, który oddał Sabaudię z Niceą w ręce
francuskie. Kiedy w wyborach parlamentarnych z 8 lutego 1871 roku Nicejczycy wybrali Giuseppe Garibaldi’ego, Constantina Bergondi i Louisa
Piccon z poparciem 72,73% wraz z mandatem nakazującym doprowadzenie do unieważnienia Traktatu z Turynu, rząd Republiki skierował
oddziały kawalerii, artylerii oraz dziesięć tysięcy żołnierzy marynarki
wojennej, którzy spacyfikowali Nicejczyków, pogardliwie określanych
przez francuskich oficerów jako « Prusacy »80.
Pismo Diritto di Nizza zostało zlikwidowane decyzją administracyjną, na jego miejsce pojawiło się Voce di Nizza.
Joseph André kontynuował swą walkę wydając pismo Pensiero di
Nizza. To jego kolejne czasopismo zostało zlikwidowane w 1892 roku po
obchodach stulecia podboju Nicei przez wojska rewolucjonistów francuskich. W Pensiero zamieszczone zostały relacje o zbrodniach soldateski rewolucyjnej, która złupiła Niceę, torturując i rozstrzeliwując
opornych, a ich zwłoki przybijając do drzwi. Francuzi przeprowadzili
wówczas przymusowy nabór wszystkich młodych do rewolucyjnego
wojska. Wzniesienie w Nicei przez administrację pomnika ku czci stulecia opanowania jej przez rewolucjonistów Joseph André określił w swym
czasopiśmie zniewagą dla pamięci naszych przodków. To stwierdzenie
stało się podstawą likwidacji Pensiero di Nizza.
Na początku XX wieku ukształtował się ostatecznie język niçard,
bazujący na formach lingwistycznych od dawna istniejących w regionie
Nicei. Różnił się on od języka prowansalskiego (oksytańskiego).
Osobami jednoczącymi intelektualistów nicejskich na początku XX
wieku byli doktor Alexandre Barety, lekarz, historyk i polityk, oraz Henri Sappia, twórca dwutygodnika Nicea historyczna (Nice Historique)81.
Powstało ono w 1898 roku i wychodzi do dnia dzisiejszego, obecnie jako
kwartalnik, a więc ponad 120 lat. Celem redakcji było i jest „zakorzenienie
w sercach Nicejczyków troski o swe ojczyste miasto i jego uwielbienie”.
Czasopismo sprzedawane było i jest wyłącznie poprzez prenumeratę:
w ciągu jego istnienia wyszło ponad 500 numerów na ponad 30 tysiącach stron. Współcześnie nakład jego wynosi ponad tysiąc egzemplarzy,
a corocznie wydawane są 4 numery tematyczne. Od 1904 roku wydawcą
80 Szczegółowy opis wydarzeń z 1871 roku Henri Courrière, Les troubles de février
1871 à Nice. Entre particularisme, séparatisme et République, Cahiers de Mediterranee, nr 74 : 2007, ss. 179-208, https://journals.openedition.org/cdlm/2693
81 http://www.nicehistorique.org/pge/
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czasopisma jest powołane przez redaktora naczelnego i Alexandre’a Barety stowarzyszenie Acadèmia Niçarda. Celem twórców stowarzyszenia
była ochrona języka nicejskiego i tradycji lokalnych, zachowanie regionalnego bogactwa artystycznego oraz prowadzenie prac historycznych.
Warunkiem przyznania członkostwa w Stowarzyszeniu była przynależność do rodziny od trzech pokoleń zamieszkującej w granicach dawnego
Hrabstwa Nicei – osoby niespełniające tego warunku mogły uzyskać
jedynie status członka korespondenta. Acadèmia Niçarda, niezależnie od
czasopisma, wydawała również szereg pozycji książkowych, poświęconych tradycji i historii, a także opublikowała słownik języka nicejskiego82.
Stowarzyszenie organizuje również corocznie kursy języka nicejskiego,
w zakresie mówienia i śpiewania, organizuje także konferencje naukowe, wycieczki, a także corocznie organizuje bankiet, słynny past de l’An
noù, podczas którego członkowie Stowarzyszenia, „les socis” przebywają
wyłącznie w gronie Nicejczyków, Nissarts83.
Inną ważną postacią dla ożywienia lokalnego patriotyzmu nicejczyków był Menica Rondelly (Francesco-Domenico Rondelly, 1854 – 1935),
pisarz, poeta i obrońca kultury nicejskiej, pracownik Nicejskiego Muzeum Historii Naturalnej i założyciel Komitetu Tradycji Nicejskich
w 1911 roku. Wcześniej, w 1900 roku, założył on periodyk wychodzący
w języku nicejskim La Ratapignata. La Ratapignata wychodziła w latach
1900 – 1912 i 1934 – 193684. Ten bardzo popularny periodyk tak w podtytule
podawał informacje o swej zawartości: lokalny dziennik humorystyczny,
satyryczny, literacki i zabawny: organ prawdziwego dialektu nicejskiego (journal local humoristique, satirique, littéraire et amusant : organe
du véritable dialecte niçois). Odniósł on wielki sukces i miał znaczący
wpływ na utrzymanie języka nicejskiego85.
Menica Rondelly w 1903 roku napisał słowa hymnu Nicei Nissa la
Bella, a w 1912 skomponował do nich muzykę. Hymn ten, uważany również za Hymn Hrabstwa Nicei, nadal jest bardzo popularny w samej
Nicei i w regionie nicejskim.
Menica Rondelly wraz z pisarzem i językoznawcą Juli Eynaudie
założyli w 1903 roku Akademię (stowarzyszenie kulturalne) Lu amic
de Rancher (Przyjaciele Ranchet), którego celem było propagowanie języka nicejskiego oraz wskazywanie na znaczenie związku języka z tradycją.
82 Jules Eynaudi i Louis Cappatti, Dictionnaire de la langue niçoise, Nicea 2009.
83 http://www.academia-niçarda.org/
84 Christine Bovari, La Ratapignata. Un périodique populaire en dialecte niçard, Ed.
Serre, Nicea 2002, s. 181 oraz Le Comté de Nice. De la Savoie à l’Europe. Identité,
s. 291 – 296.
85 Ibidem, s. 171.
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Należy również zaznaczyć, że dla podtrzymania tożsamości nicejskiej ma swoje znaczenie istnienie bardzo nadal popularnych symboli
Nicei: jej herbu i flagi, które jednak nie są prezentowane na urzędowej
stronie merostwa Nicei86. Herb Nicei został pierwszy raz odnotowany
w 1431 roku, a czerwony kolor nawiązuje do przydomka hrabiego Amadeusza VII, „Czerwonego Hrabiego”, który zawarł z Nicejczykami pakt
o przyłączeniu miasta do Sabaudii. Do herbu Nicei nawiązuje również
współczesna flaga Nicei87
Symbolika obu przedstawień jest czytelna i świadczy o wielkich ambicjach tego miasta i hrabstwa: orzeł to symbol potęgi, której wymiar
poświadcza również korona orła, zazwyczaj zarezerwowana dla symboli
królestwa, a fale odnoszą się do znaczenia morza dla dobrobytu Nicei.

Ryc. 18. Herb i flaga Nicei

86 https://www.nice.fr/fr/
87 Istnieje wiele wariantów flagi, ten pochodzi ze strony Nicea i Kraina Nicei, z informacją, iż jest to wzór prawdziwej flagi Nicei: http://www.paisnissart.com/archives/2012/03/03/11183658.html
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Przed pierwszą wojną światową ludność Nicei uległa dziesięciokrotnemu powiększeniu, przede wszystkim w wyniku napływu nowych
mieszkańców. Odnotowano pewien fenomen: osiedlający się Francuzi
i Włosi uczestniczyli w podtrzymywaniu i obronie kultury nicejskiej88.
Okres międzywojenny był okresem prawdziwego nicejskiego ożywienia kulturalnego.
W 1925 roku Jouan Nicola, poeta i pisarz, założył teatr amatorski Ciamada Niçarda, do którego pisał teksty w języku niçard, a którego aktorzy
przekształcili się w grupę folklorystyczną, funkcjonującą do dzisiaj89.
W 1933 roku Francis Gag założył Théâtre Niçois, występujący do
dnia dzisiejszego i wystawiający sztuki w języku niçard. Celem teatru było i jest „podtrzymywanie i wysławianie dialektu nicejskiego,
odtwarzanie dawnych obyczajów Nicei i regionu nicejskiego poprzez
przedstawianie dzieł dawnych i nowych dzieł pisanych w tym dialekcie,
inspirowanych tradycjami lokalnymi i duchem naszego terytorium”90.
W okresie międzywojennym mieszkańcy Nicei znajdowali się
w prawdziwym tyglu językowym. Język francuski, język włoski, język
angielski (starsi zamożni Brytyjczycy od końca XIX wieku chętnie przyjeżdżali do Nicei, której klimat był znacznie przyjaźniejszy niż klimat
wyspiarski), a nadto wszechobecny na ulicach język niçard. Nawet dzieci z rodzin, w których w domu nie używano tego języka, z kolegami na
ulicach lub na publicznych placach zabaw mówiły w tym języku.
Ciekawego przykładu na siłę kultury nicejskiej dostarcza francuski
laureat nagrody Nobla z 2008 roku, Jean-Marie Gustave Le Clézio. Rodzicami pisarza, urodzonego w 1940 roku w Nicei, był brytyjski chirurg
i Francuzka z Mauritiusa. Le Clézio w swoich książkach wielokrotnie zamieszcza słowa w języku niçard, co świadczyć może o sile wpływu tego
języka na pisarza.
Istnienie żywej tradycji posiadania swego hymnu, godła i flagi w Nicei
dobitnie świadczy o podtrzymywaniu lokalnej tożsamości oraz o odmowie poddania się unifikacyjnej polityce wszystkich rządów francuskich.
Współcześnie, po ponad stu pięćdziesięciu latach funkcjonowania Nicei w Republice Francuskiej, sytuacja tej nicejskiej tożsamości jest skomplikowana. Język niçard istnieje, ale jego zasięg jest ograniczony, z powodu
88 Tanja Schabacker Les langues régionales et minoritaires en France. Le nissart en
question, 2016, 3.1, https://www.grin.com/document/351075.
89 https://www.nice.fr/fr/nice-en-images/90-ans-de-la-ciamada-niçarda?type
=galleries
90 Cytat z deklaracji założycielskiej teatru: https://theatrenicoisdefrancisgag.fr/mentions-legales-troupe-theatre-nicois-francis-gag-spectacle-nice-dialecte-nissart-o
c-langue-regionale
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napływu Francuzów, imigrantów oraz francyzacji ludności miejscowej.
Statystyki oficjalne nie dostrzegają funkcjonowania wspólnoty niçardyjskiej (czyli osób mówiących językiem nicejskim), dość wyjątkową
szansę wglądu w jej rzeczywistość dostarcza publikacja pracy magisterskiej Tanji Schabacker Les langues régionales et minoritaires en France.
Le nissart en question z roku 201691.
Jak zaznacza Tanja Schabacker, niezależnie od ograniczonego terytorium, na którym mówiono i nadal się mówi w tym języku, mniejszość ta
stanowi dobry przykład żywej mniejszości, ze szczególnie aktywną wspólnotą jej obrońców92.
Warto w tym miejscu podać współczesne podstawowe dane demograficzne. Liczba mieszkańców regionu Nicei w roku 2019 jest szacowana
na 941 800 osób. W roku 1950 wynosiła ona 399 593 osób93. Samo miasto
Nicea liczy obecnie 342 637 osób94.
Działają nadal bardzo prężnie liczne stowarzyszenia kulturalne,
propagujące język niçard i tradycje kultury dawnego Hrabstwa Nicei.
Najstarsze ze wszystkich stowarzyszenie Escola de Bellanda, reaktywując po przerwie swoją działalność w 1976 roku, prowadzi aktywnie
zróżnicowaną i ciekawą działalność. Jednym z owoców prac prowadzonych przez członków stowarzyszenia była publikacja Diciounari Nissart Francès, który to słownik wydano przy wsparciu udzielonym przez
Fédération des Associations du Comté de Nice oraz udziale władz lokalnych. Corocznie w czerwcu Escola de Bellanda organizuje konkursy
z nagrodami dla najlepszych uczniów języka niçard w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach.
Periodyk Lou Sourgentin („Małe źródło”), wydawany wyłącznie w języku nicejskim, publikowany jest pięć razy w roku.
Radio Nissa Pantai, nadające w języku niçard, oceniało w latach
2002-2006 liczbę mówiących tym językiem na 5% do 60% mieszkańców regionu Hrabstwa Nicei, którzy zamieszkują tak w miastach,
jak i na wsiach. Brak precyzji przytoczonego szacunku Radia poświadcza, że nie jest możliwe przedstawienie precyzyjnych danych95.
Według oceny Tanji Schabacker nie ma w nicejskich szkołach podstawowych dzieci mówiących wyłącznie po oksytańsku czy po nicejsku,
91 University of Duisburg-Essen (Institut für Romanische Sprachen und Literaturen): https://www.grin.com/document/351075. Niestety, internetowo praca jest
dostępna wyłącznie we fragmentach.
92 op. cit. dział 3.
93 http://worldpopulationreview.com/world-cities/nice-population/
94 https://ville-data.com/nombre-d-habitants/Nice-6-06088
95 Ibidem.
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ale istnieje żywa potrzeba nauki oksytańskiego wśród licealistów, studentów i rodziców, którzy chcą posyłać swoje dzieci do szkół Calandreta96. Są to istniejące od 1972 roku prywatne szkoły bilingwistyczne
francusko-oksytańskie, dostosowane do systemu edukacji publicznej,
czyli podlegające zasadom bezpłatności i laicyzacji.
W Nicei pierwsza szkoła Calandreta została utworzona w 2002
roku97. Funkcjonuje również klasa francusko-nicejska w szkole publicznej w Orangers od początku 2013 roku.
Nicejski jest nauczany w szkołach podstawowych i w gimnazjach,
z możliwością nauczania do matury w szkole Calandreta. W większości
liceów nicejskich są prowadzone zajęcia dodatkowe z języka nicejskiego: w niektórych z liceów zajęcia te prowadzone są podczas południowej
przerwy obiadowej (we Francji obowiązuje w szkołach półtoragodzinna
przerwa). W sumie obecnie 1500 licealistów w Nicei uczy się języka niçard.
Również na uniwersytetach organizowane są dodatkowe kursy języka nicejskiego dla dorosłych.
W 2017 roku dziekan Wydziału Lettres, Arts et Sciences humaines
Uniwersytetu Nicejskiego alarmował: nauka języka Hrabstwa, prowadzona na Uniwersytecie w ramach licencjatu z oksytańskiego, zostanie
zlikwidowana z powodu braku wystarczającej liczby chętnych. Kierunek
ten na Uniwersytecie Nicejskim kształcił przyszłych nauczycieli nicejskiego dla szkół podstawowych, gimnazjum i liceów, a jego likwidacja
oznaczałaby kryzys w przekazywaniu języka młodym pokoleniom.
Innym problemem w nauczaniu niçard jest brak wystarczających
środków na naukę tego języka. Stowarzyszenia promujące kulturę nicejską i nauczanie nicejskiego podkreślają zbyt małą liczbę godzin, przeznaczoną na naukę tego języka, oraz braki etatów nauczycielskich. W 2009
roku tylko 0,0625 % ogółu godzin wykładów na Académie de Nice poświęcono nicejskiemu: było to sto godzin98. W dodatku na tejże Akademii było
tylko 10 nauczycieli nicejskiego: dla porównania na Akademii Korsyki
było 90 nauczycieli korsykańskiego, na akademii w Montpellier było 70
nauczycieli oksytańskiego oraz prawie stu na Akademii w Tuluzie.
Bardzo interesujące obserwacje zebrali naukowcy po słynnym zamachu 14 lipca 2016 roku na Promenadzie Anglików w Nicei, w którym
islamski zamachowiec zabił 87 osób, a ranił kilkaset. Wówczas na forach
społecznościowych masowo przekazywano wiadomość w języku niçard
96 Ibidem.
97 http://www.ecolecalandretaorange.com/, http://www.rama.1901.org/cal/francais.html.
98 « Des États généraux pour sauver le nissart » Nice-Matin, 23 listopada 2009.
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M’en bati, sièu Nissart , co oznaczało po francusku Je m’en fous, je suis
niçois („mam to gdzieś, jestem Nicejczykiem”), do której to wiadomości dołączany był czerwony orzeł, godło Nicei. Wiadomość tę wysyłali
nie tylko rodowici Nicejczycy, a naukowcy interpretowali ten przekaz
jako przejaw wspólnotowości i solidarności społecznej oraz żywotności
tej wspólnoty kulturowej i lingwistycznej. Identyfikacja nicejskiej społeczności lokalnej odbywa się wokół symbolu pochodzącego z dumnej
przeszłości oraz języka, który wzmacnia członków wspólnoty terytorialnej i zapewnia poczucie spójności społecznej w obliczu katastrofy.
Naukowcy podkreślali, że cytowane powyżej zachowania świadczyły
o istnieniu bardzo silnej tożsamości nicejskiej99.
Przyłączenie Nicei i Sabaudii do Francji w 1860 roku nie stanowiło
wyrazu dążeń mieszkańców tych ziem. Wspomniane zostały powyżej
usiłowania Nicejczyków do anulowania postanowień Pokoju w Turynie.
Problem dążeń separatystycznych pojawia się również współcześnie.
Istnieją ugrupowania autonomistów oraz niepodległościowców nicejskich. Ligue pour la restauration des libertés niçoises (LRLN – Liga Na
Rzecz Przywrócenia Wolności Nicejskich), założona przez historyka Alain Roullier, ocenia aneksję Hrabstwa Nicei jako nikczemność. Paul-Louis
Malausséna, redaktor naczelny pisma Nice-Historique, udowadnia, że
podczas plebiscytu z kwietnia 1860 roku karty wyborcze z „nie” nie były
liczone, a także podkreśla, że większość mieszkańców Hrabstwa Nicei
nie władała francuskim, a tylko nicejskim.
LRLN posiada swój organ prasowy: Les Nouvelles niçoises, który
jest miesięcznikiem polityczno-kulturalnym, a którego sztandarowym
celem jest obrona tożsamości nicejskiej.
W 2010 roku w Genewie Alain Roullier-Laurens w imieniu LRLN
oraz Jean de Pingon, założyciel Ligi Sabaudzkiej podpisali wspólną
deklarację, w której domagali się unieważnienia Traktatu z Turynu,
i skierowali tę deklarację do ambasadorów wszystkich państw, które
były sygnatariuszami Pokoju paryskiego, podpisanego 10 lutego 1947
roku, aby przekazali tę deklaracją właściwym przywódcom państwowym. W deklaracji zawarte było żądanie, aby ONZ zorganizowało w Nicei i Sabaudii konsultację wyborczą mieszkańców tych dwóch krain,
umożliwiającą im swobodne wypowiedzenie się w sprawie wyboru
przynależności państwowej.
Istnieją również inne nicejskie ugrupowania separatystyczne i autonomiczne. Wymienić tu można na przykład działającą od 2005 roku
99 Tanja Schabacker Les langues régionales et minoritaires en France. Le nissart en
question, dział 3.
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Nissa Rebela, która m. in. corocznie organizuje „pochody dumy nicejskiej”, i która, uczestnicząc w wyborach rozmaitych szczebli, wprowadza
do organów uchwałodawczych, choć marginalnie, swoich deputowanych. Opowiada się ona za autonomią regionu nicejskiego (Pays niçois,
Pays de Nice), czyli obszaru dawnego hrabstwa, odnowieniem tożsamości nicejskiej, pełną legalizacją dialektu nicejskiego i powszechnym
nauczaniem go w szkołach.
Ruchem bardziej radykalnym jest Le Parti Niçois/Partit Nissart100,
założona w 2010 roku przez wspominanego powyżej Alaina Roullier.
Został on zamordowany podczas wyborów komunalnych w 2014 roku
(po zgłoszeniu w wyborach swojej kandydatury), ale ruch istnieje i nadal
za swój cel uznaje m. in. doprowadzenie do uznania za nielegalny Traktatu z Turynu. Obecnie w swej deklaracji Partia ta oświadcza między
innymi: Partia Niçois broni i wspiera wszelkie inicjatywy pozwalające
ludowi wzięcie w ręce swego losu przez odzyskanie swojej suwerenności,
częściowej lub pełnej, zagrabionej przez Paryż i Marsylię.
Te dążenia separatystyczne mają swe umocowanie w lokalnym patriotyzmie i w kultywowanej lokalnie kulturze. Wzmacnia je zapewne
stanowisko rządu francuskiego odmowy uznania praw języków regionalnych lub mniejszościowych zgodnie z zasadami przyjętymi w Europejskiej Karcie.

5. Język kataloński (fr. catalan, kat. llengua catalana)
Katalonia jest hiszpańskim regionem, ze względu na swój język, kulturę i dążenia do uzyskania niepodległości znanym na całym świecie.
Historia tej wspólnoty autonomicznej, od dawna dążącej do uzyskania
statusu narodu, jest wspólna z południowymi regionami Francji. Przed
naszą erą większość Pirenejów i półwyspu Iberyjskiego zamieszkiwali
Celtyberowie, następnie tereny te zostały podbite przez Rzymian i od
końca III wieku p.n.e. przynależały do rzymskiej prowincji Hispania
Tarraconensis, której centrum administracyjne znajdowało się w Tarraco (obecnie katalońska Tarragona). W wiekach V – VII opanowywane
były przez Wizygotów, a w VIII wieku stały się ofiarą podboju arabskiego. Karol Wielki w 800 roku sformował na terytorium Katalonii
niezależną marchię ze stolicą w Barcelonie, której zadaniem była walka
z Maurami. W X wieku Katalonia uniezależniła się od państw Franków,
choć łączyły ją ścisłe związki z Akwitanią i Burgundią.

100 https://www.facebook.com/pg/parti.nicois/about/
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Ludność tego regionu, po obu stronach Pirenejów i w południowych
terenach wyżynnych, aż do średniowiecza mówiła językiem romańskim
tożsamym z językiem oksytańskim. Późniejsze wydarzenia polityczne
i wejście do różnych jednostek politycznych wpłynęły na odrębną ewolucję każdego z tych języków. Lingwiści dawniej zaliczali język kataloński
do rodziny romańskich, w 1934 roku naukowcy katalońscy, po długich
dyskursach, uznali, że język kataloński jest odrębny od oksytańskiego: ten pierwszy należy do grupy języków iberoromańskich, a drugi:
galloromańskich. Nie ma jednak jednoznacznych decyzji lingwistów
w sprawie zaklasyfikowania katalońskiego: oprócz dwóch przedstawionych powyżej opcji są jeszcze naukowcy, którzy dla języka oksytańskiego
i katalońskiego tworzą odrębną grupę oksytańską.
Dla zilustrowania postaw Katalończyków warto zacytować opinię
zamieszczoną na katalońskim portalu lingwistycznym: Kataloński jest
językiem oddzielnym od na przykład hiszpańskiego (kastylijskiego) czy
francuskiego. Nie jest to dialekt ani jakiś pod-język, jest to właśnie język
romański, który zaznał czasów pełnych chwały od X wieku, wówczas gdy
kastylijski i francuski były na etapie swych pierwszych bełkotów101.
Językiem katalońskim mówi współcześnie ponad 9,1 miliona osób102
w Hiszpanii, na Balearach (Ibiza, Majorka, Minorka), w Księstwie Andory, we Francji w części Departamentu Pireneje Wschodnie oraz we
Włoszech na Sardynii w mieście Alghero. Według szacunków katalońskich języka tego używa około 10 mln osób103.
Historia enklawy katalońskiej na Sardynii jest bardzo ciekawa:
w 1372 wojska Królestwa Aragonii wysiedliły ludność autochtoniczną
w ramach represji za usiłowania podjęcia buntu, a na ich miejsce Aragończycy sprowadzili osadników z Katalonii. Do dziś około 40% mieszkańców Alghero z około 44 tysięcy posługuje się na co dzień archaiczną
odmianą katalońskiego, a aż 60% mieszkańców rozumie ten język.

101 LECLERC, Jean, La langue catalane et son histoire, w: L’aménagement linguistique
dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, zmod. 29 września 2017, http://
www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/catalan.htm, 6 kB, dostęp: 5 marca 2019: Le catalan est une langue distincte à l’exemple de l’espagnol (castillan) ou du français. Ce
n’est pas un dialecte ni une sous-langue, c’est même une langue romane qui a connu
ses heures de gloire dès le Xe siècle, alors que le castillan et le français n’en étaient
qu’à leurs premiers balbutiements.
102 https://www.ethnologue.com/language/cat
103 Alà Baylac Ferrer, Míriam Almarcha París, La langue des Pays Catalans, „Langues
et cité. Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques”, Nr 21, Novembre
2012.
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Ryc. 19. Strefa występowania języka katalońskiego

Powyższa rycina nr 19 przedstawia zasięg występowania katalońskiego104.
Przedstawienie historii powstania katalońskiej enklawy w Południowej Francji wymaga ponownie sięgnięcia do historii, chociaż w tym
wypadku do XVII-wiecznej, okresu wojny trzydziestoletniej (1618-1648),
toczonej przez koalicję protestanckich państw europejskich z państwami rządzonymi przez katolicką dynastię Habsburgów. Po zakończeniu
tej wojny Francja kontynuowała do 1659 r. wojnę z Hiszpanią, którą zakończył podpisany 7 listopada 1659 na północy Hiszpanii, w Bidassoa
„Pokój Pirenejski”. Zwycięska Francja wśród innych korzyści uzyskała
część Katalonii, zwaną we Francji Roussillon, dokładnie 33 wsie z comarki (hrabstwa, okręgu) Cerdanya, które zostały włączone do departamentu Pireneje Wschodnie, a która bywa zwana Katalonią Północną.
Terytoria te ukazuje rycina nr 20105.
Z podpisanym pokojem łączy się pewna ciekawostka, która ma
znaczenie do dnia dzisiejszego. Otóż na przejętym terenie oprócz tych
33 wsi istniało miasteczko, Llívia, którego istnienie nie znalazło odbicia w traktacie pokojowym. Gdy Francuzi chcieli przejąć to miasto, jego
mieszkańcy, a następnie król Hiszpanii nie wyrazili zgody, wskazując na
literalne brzmienie umowy. W rezultacie miasto i gmina Llívia, położone
104 La langue catalane et son histoire, http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/catalan.
htm
		 LECLERC, Jean, La langue catalane et son histoire, w: L’aménagement linguistique
dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 2013, zmod. 1 czerwca 2019, http://
www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/catalan.htm , 6,4 kB, dostęp: 5 czerwca 2019.
105 Ibidem
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Ryc. 20. Traktat Pirenejski 1659 podział ziem Katalonii

we francuskiej Katalonii Północnej, stanowi eksklawę hiszpańską i administracyjnie należy do prowincji Girona we wspólnocie autonomicznej
Katalonii.
Francuska Katalonia w XVIII wieku administracyjnie była podzielona na dwie części. Większość to ziemie przejęte od Hiszpanów, które
znajdowały się w Prowincji Roussillon, zaś druga część to region geograficzny Fenouillèdes, teren należący do Francji jeszcze przed pokojem
pirenejskim, przynależny do Langwedocji. W czasie Rewolucji dawne
jednostki administracyjne zostały zlikwidowane, a obie części zostały
połączone w Departamencie Pireneje Wschodnie.
Katalończycy z Katalonii hiszpańskiej nazywają ziemie katalońskie
znajdujące się we Francji Katalonią Północną. Całość ziem katalońskich
nadal bywa we Francji zwana Roussillon, od nazwy dawnej prowincji
francuskiej, a odmiana katalońskiego używana we Francji określana
jest jako kataloński północny lub częściej jako roussillonnais.
Obecnie całość tych ziem znajduje się w regionie Oksytania. Rycina nr 21 przedstawia podziały wewnętrzne francuskiej Katalonii, czyli
Catalunya Nord106:

106 Źródło: LECLERC, Jean, France. Situation géopolitique et démolinguistique. Les
langues de France, w: L’aménagement linguistique dans le monde, Québec, CEFAN, Université Laval, zmod. 29 września 2017, http://www.axl.cefan.ulaval.ca/
europe/france-1demo.htm , 6,8 kB, dostęp: 12 marca 2019.
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Ryc. 21. Roussillon – ziemie francuskiej Katalonii

Sytuacja języka katalońskiego we Francji jest najgorsza ze wszystkich państw, w których on występuje. W Andorze, na Balearach
i w Hiszpanii kataloński posiada status języka oficjalnego. We Francji,
pomimo uznania go za język regionalny, nie cieszy się żadnym oddzielnym statusem prawnym. Tak jak w przypadku innych regionalnych
mniejszości językowych, znajdował się i znajduje pod potężną presją
języka francuskiego, co powoduje, że na terytorium Katalonii Północnej
jego używanie i transmisja międzypokoleniowa są znacząco osłabione.
Według ostatnich danych, z 2018 roku 107, katalońskim mówi 126 tysięcy na 370 tysięcy mieszkańców departamentu Pireneje Wschodnie,
co oznacza 34% ogółu.
Kataloński używany jest głównie w środowisku wiejskim, a jego
transmisja, według ocen lingwistów, od ponad 30 lat w znacznej części
uległa przerwaniu. W 2009 roku 13,9% uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów uczyło się po katalońsku bądź uczyło się katalońskiego.
W roku szkolnym 2016/2017 odsetek uczniów otrzymujących wykształcenie po katalońsku bądź uczących się katalońskiego wynosił 25%. Oznacza
to zdecydowany wzrost, wydaje się, że można by wiązać go ze wzrostem
atrakcyjności Autonomii Katalonii i jej niepodległościowymi aspiracjami.
We Francji oficjalne uznanie dla języka katalońskiego zostało po
raz pierwszy wyrażone podczas sesji Zgromadzenia Generalnego Pirenejów Wschodnich (organ uchwałodawczy samorządu), podczas której
zatwierdzono Charte en Faveur du Catalan (Kartę Promocji Katalońskiego), w której preambule została zamieszczona deklaracja: język kataloński, narodzony przed ponad tysiącem lat, stanowi jeden z filarów naszej

107 https://www.ethnologue.com/country/FR/languages
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tożsamości, dziedzictwa i bogactwa departamentu Pireneje Wschodnie
(Catalunya Nord)108.
Wcześniejsze badania ukazywały jednoznaczne zależności od wieku i miejsca zamieszkania. Spośród osób w wieku 18-24 lat 16% mówiło dobrze po katalońsku, a w przedziale powyżej 65 roku życia było to
73%109. W gminach poniżej 1000 mieszkańców 70% mieszkańców mówi
biegle po katalońsku, a w stolicy departamentu Perpignan (kataloński:
Perpinyà) mówiło po katalońsku tylko 39%.
Obywatele nie mają prawa używania języka katalońskiego w kontaktach z przedstawicielami administracji państwowej i regionalnej.
Lokalnie, od czasów interwencji publicznych z lat 70-ych ubiegłego wieku, stowarzyszenia mają prawo używania katalońskiego jako języka
codziennego użytku. Rozwój stosunków urzędowych z instytucjami
hiszpańskiej Autonomii Katalonii (Generalitat de Catalunya, władzami
prowincjonalnymi i miejskimi) miał znaczący wkład w ponowne wprowadzanie katalońskiego do tej sfery publicznej, w której od ponad dwóch
wieków był nieobecny, co wpłynęło również na zachowania językowe
osób prywatnych w regionie.
We francuskich Pirenejach Wschodnich brak jest urzędowego
wsparcia dla funkcjonowania prasy w języku katalońskim. O stosunku czynników oficjalnych do prasy katalońskojęzycznej świadczy fakt,
że gdy El Punt Catalunya Nord, istniejący od 1987 roku, jedyny tygodnik
wydawany w języku katalońskim, rozpoczął publikowanie wyłącznie
po katalońsku, Prefektura Pirenejów Wschodnich przestała publikować
w nim oficjalne ogłoszenia, pod pretekstem, że użycie języka katalońskiego jest niespójne z publikacją tego typu ogłoszeń, pomimo, iż pismo
respektowało wszelkie obowiązujące we Francji uregulowania prawne110. Tygodnik ten zaprzestano wydawać w 1994 roku, został zastąpiony
przez kolorowy tygodnik Punt Magazine.
W największym dzienniku Katalonii Północnej, Indépendant, mającym dzienny nakład 50 tysięcy egzemplarzy (na ludność ok. 360 tysięcy osób), język kataloński pojawia się dwa lub trzy razy w tygodniu,
i to ograniczony do małych artykułów poświęconych kulturze.
Istnieje w Katalonii Północnej kilka periodyków o ograniczonym
nakładzie (liczonym na około 100 egzemplarzy): L’Alba (problematyka
108 Institut d’Estudis Catalan (IEC), akademia języka katalońskiego z siedzibą w Barcelonie oficjalnie zatwierdziła 19 czerwca 2007 r. toponim Catalunya del Nord
zamiast stosowanego poprzednio Catalunya Nord.
109 Le Catalan en France, https://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/catala/
fr/i5/i5.html
110 https://www.uoc.edu/euromosaic/web/document/catala/fr/i5/i5.html
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kulturalna), El Fiçó (satyryczny) i Terra Nostra (kwartalnik kulturalny
bilingwistyczny).
Wsparcie państwowe posiada Ràdio Arrels, lokalne radio katalońskie, które nadaje 24 godziny na dobę wyłącznie po katalońsku
(25% słuchaczy), ale najpopularniejsze jest Radio France Roussillon
(46% słuchaczy). W Katalonii Północnej odbierane są audycje katalońskie, przeznaczone dla słuchaczy we Francji, a nadawane z Hiszpanii.
Podobnie jest z programami telewizji hiszpańskiej telewizji i Canal 33
(kanały telewizyjne rządu Autonomii Katalonii). Możliwość przesyłu sygnału tych stacji telewizyjnych jest finansowana przez władze Regionu
Oksytanii. Prawie połowa mieszkańców francuskiej Katalonii ogląda
te katalońskojęzyczne kanały.
Formalnie istnieje wsparcie dla rozwoju kultury katalońskiej. Region Oksytania zapowiedział jesienią 2016 roku powołanie Office public
pour la langue catalane111, początkowo sygnalizując jego utworzenie,
a następnie określając, że chodziło tu o pierwsze spotkanie komitetu
pilotującego przyszłe Biuro Publiczne Języka Katalońskiego. 1 grudnia
2016 roku Rada Regionu Oksytanii uchwaliła utworzenie tego Biura,
prawie jednomyślnie112.
Historia przywołanego powyżej Office public de la langue catalane bardzo dobrze ilustruje sytuację języków regionalnych we Francji
AD 2019, pomimo upływu 68 lat od uchwalenia ustawy Deixonne’a.
W grudniu 2016 roku Uniwersytet w Perpignan wystąpił z apelem:
Uniwersytet Perpinyà i cały Kraj Kataloński potrzebują pilnie powołania Biura Publicznego Języka Katalońskiego (Office public pour la langue
catalane). Biura takie powołano dla języków: baskijskiego, bretońskiego,
alzackiego, kreolskiego reuniońskiego, oksytańskiego. Kataloński w Katalonii Północnej musi również móc korzystać z narzędzia przeznaczonego
do podtrzymania jego rozwoju: dla jego znajomości przez mieszkańców,
dla jego stosowania codziennego, dla nauczania na wszystkich poziomach,
od szkoły do uniwersytetu, od kształcenia profesjonalnego do kursów wieczorowych. Język kataloński jest w Kraju katalońskim czynnikiem spójności i integracji, a także prognoz gospodarczych międzygranicznych oraz
promocji społecznej113. W apelu tym władze uniwersyteckie podkreślały,
111 https://www.laregion.fr/Creation-de-l-Office-Public-de-la-Langue-Catalane;
https://www.laregion.fr/L-Office-public-de-la-langue-catalane-sera-unveritable-outil-de
112 https://www.ouillade.eu/politique/p-o-office-public-de-la-langue-catalane-unpremier-pas-et-beaucoup-a-faire-par-lercn/145378
113 https://www.le-journal-catalan.com/loffice-langue-catalane-necessite-selon-lifct/37399
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że w Północnej Katalonii 76% mieszkańców popiera nauczanie bilingwistyczne, a korzystać z niego może tylko 7,5% ogółu uczniów.
Ciekawe informacje przynosiła telewizja katalońska w maju 2018
roku114. Warto przytoczyć je szerzej. Tytuł artykułu brzmiał: Mobilizacja na rzecz rozwoju nauczania języka katalońskiego, a informowano
w nim, że:
Nauczyciele katalońskiego i rodzice wspólnie podejmują działania
w celu rozwoju nauczania tego języka, ponieważ w Pirenejach Wschodnich, według wyników ankiety przeprowadzonej przez Radę Departamentu, Uniwersytet z Perpignan i Generalitat de Catalunya (władze
Autonomii Katalonii – AK) 80% rodziców oczekuje tego nauczania,
a tylko 9% uczniów może uczestniczyć w kursach językowych, z powodu braku środków finansowych na prowadzenie tych kursów. Miguela
Valls, emerytowana profesor, która całe swoje życie walczyła o rozwój
nauczania katalońskiego, ocenia, że o ile istnieją uregulowania prawne
umożliwiające promocję języków regionalnych, to brak jest woli wdrożenia ich w życie. Tak samo uważa Alà Baylac, Prezes APLEC (Association
Pour L’Enseignement du Catalan - Stowarzyszenia Na Rzecz Nauczania
Katalońskiego) i wspólnie wzięli udział w pierwszym zebraniu działaczy w Pézilla-la-Rivière, które miało na celu zmianę tego paradoksu.
Uzgodniono, że pierwszym wspólnym działaniem będzie mobilizowanie deputowanych, aby uruchomiono w końcu Publiczne Biuro Języka
Katalońskiego. Zaplanowano jego powołanie na początek 2018, ale do
połowy roku nie powstało.
Po ponad dwóch latach od uchwały Rady Regionu, 30 grudnia 2018
roku APLEC (Association pour l’enseignement du catalan – Stowarzyszenie Na Rzecz Nauczania Katalońskiego) wystosowało publiczny apel 115:
Po roku blokowania przez państwo powołania l’Office public de la
langue catalane, APLEC stwierdzając istnienie poważnych konsekwencji
braku istnienia instytucji polityki lingwistycznej dla nauczania katalońskiego na wszystkich poziomach, od przedszkola po uniwersytet, apeluje
do Prefekta PO (Pirenejów Wschodnich – AK) o pilne przyjęcie delegacji,
składającej się z: delegacji reprezentującej nasze stowarzyszenie, innych stowarzyszeń katalońskich i członków Biura, którzy będą chcieli
w niej uczestniczyć. Równocześnie APLEC błaga o interwencję u ministrów Kultury i Edukacji, aby natychmiast odblokowali utworzenie
114 France Info 3 Occitanie: https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/pyrenees-orientales-professeurs-catalan-mobilises-enseignement-leurlangue-1478103.html
115 https://www.le-journal-catalan.com/laplec-demande-la-creation-de-loplc-loffice-public-de-la-langue-catalane/63876
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OPLC i aby w tym celu zaaprobowali dofinansowanie (50 tysięcy euro
od każdego ministra), przewidziane na ten cel. Od grudnia 2017 roku,
Biuro Publiczne Języka Katalońskiego, jego statuty i regulaminy zostały
zatwierdzone przez stowarzyszenia katalońskie, instytucje i wspólnoty
lokalne. Jest całkowicie niezrozumiałe, że państwo blokuje publikację
w JO (Journal officiel – Dzienniku Urzędowym) utworzenie OPLC pod
pretekstami równie mało wiarygodnymi, co akceptowalnymi. W przypadku braku możliwości wyznaczenia szybkiego spotkania, APLEC wzywa do mobilizacji poparcia dla utworzenia Biura Publicznego Języka
Katalońskiego, w uzgodnieniu ze stowarzyszeniami i zainteresowanymi
instytucjami.
Język kataloński i jego nauczanie nie mogą pozwolić sobie na dłuższe
oczekiwanie na dobrą wolę nieprzyjaznych paryskich decydentów, albo
w najlepszym przypadku ignorantów w sprawie sytuacji katalońskiego
i Katalonii Północnej.
Jak wynika z lektury Le Journal Catalan116 do dzisiaj (połowa 2019
roku) Biuro to nie powstało i sytuacja związana z jego powołaniem
– apele intelektualistów, potrzeby społeczne, wsparcie lokalnych instytucji oraz samorządów, działanie organizacji pozarządowych oraz
niechęć władz centralnych – to wszystko prowadzi do krytycznej oceny
realizacji zapowiedzi Prezydenta Republiki z lata 2018 roku o wsparciu
dla języków regionalnych117.

116 Jest to pierwszy w Pirenejach Wschodnich bezpłatny dziennik, wychodzi od 2011
roku.
117 Podczas swojej wizyty w Quimper (Bretania) 21 czerwca 2018 Emmanuel Macron
ogłosił swój projekt powiększania decentralizacji. Zaznaczył silnie swoją wolę
wsparcia języków regionalnych: https://www.liberation.fr/france/2018/06/23/
quel-est-le-statut-des-langues-regionales-en-france_1661183. Słowa te wywołały
u jednych nadzieję, u innych wzburzenie. W dodatku prasa bezlitośnie wyciągała
sprzeczności w oświadczeniach Prezydenta Francji.
		 Podsumował to tygodnik L’Express: Francophonie : Macron en pleine schizophrénie. https://www.lexpress.fr/region/francophonie-macron-en-pleine-schizophrenie_2026541.html. Przypomniano, że podczas kampanii wyborczej wiosną 2017 roku kandydat E. Macron mówił: Respekt i dowartościowanie własnej
różnorodności językowej pozwolą Francji na płaszczyźnie międzynarodowej lepiej
docenić tą różnorodność w skali świata i będą wpływały na jej międzynarodowe
nagłośnienie. Następnie 20 marca 2018 r. na posiedzeniu Académie française
poświęconym frankofonii oświadczył: Nous sommes le seul pays de la Francophonie qui ne vit qu’en français (jesteśmy jedynym krajem Frankofonii, który żyje
wyłącznie po francusku). Michel Feltin-Palas, autor artykułu, podsumował: Kandydat Macron miał całkowitą rację. Prezydent Macron powinien to ponownie odczytać (Le candidat Macron avait parfaitement raison. Le président Macron devrait
le relire).
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6. Języki oïl
W przedstawionej powyżej części wyjaśnione zostało już pochodzenie
nazwy tej grupy dialektów. Języki te, tak jak dialekty języka oc, należą do
grupy języków romańskich, wywodzących się z łaciny, na które wpłynęły także języki galijskie (celtyckie) i germańskie, zwłaszcza frankijskie.
W okresie rzymskim terytoria centralnej i północnej części Galii (Celtyka i Galia Belgijska) uległy romanizacji, ale po upadku imperium tereny
te zostały zdobyte przez plemiona zachodniogermańskie, zjednoczone
w Federacji Franków. Właśnie na tych terytoriach powstało państwo
Merowingów, a później Karolingów. Wpływ Franków na ukształtowanie
języków grupy oïl był bardzo znaczący. Te germańskie plemiona nie zostały zdominowane przez ludność galloromańską, a podporządkowały
ją sobie, przejmując jednak ich język i wzbogacając o cechy swoich języków. Kształtujący się język starofrancuski, używany na tych północnych
terytoriach od IX do XIV wieku, wraz z liczną grupą dialektów grupy
oïl, które wykształciły się w początkach XI wieku, oddalił się znacznie
od innych języków galloromańskich.
W przypadku języków grupy oïl występuje ten sam dylemat, co z językiem oc: czy jest to jeden język z licznymi dialektami, czy też grupa
języków.
W literaturze francuskiej, w przeciwieństwie do języka oc, większość autorów piszących o tej grupie języków opowiada się za istnieniem różnych języków, choć część autorów pisze też o jednym języku oïl,
z silnie zróżnicowanymi dialektami. Interesujące, że oficjalnie władze
francuskie przyjęły następującą politykę: silniejsze, żywsze i bardziej
rozprzestrzenione języki oc uważane są za dialekty jednego języka oksytańskiego, natomiast słabsze i w większym stopniu ulegające zanikaniu
dialekty języka oïl traktowane są jako samodzielne języki. Tak czyni
francuskie Ministerstwo Kultury, definiując języki regionalne. Tak
też przyjmuje Ministerstwo Edukacji, pomimo iż zauważa, że języki
oc to języki o silnej witalności, natomiast języki oïl to języki o walorach
kulturowych.
Encyklopedia Ethnologue, cytowana powyżej, wyróżnia na tym
obszarze dwa języki: francuski i pikardyjski, traktując pozostałe języki grupy oïl jako dialekty języka francuskiego118. W tym opracowaniu

118 https://www.ethnologue.com/language/fra: Francis – dialects: Standard French,
Norman (Normand), Angevin, Berrichon, Bourbonnais, Bourguignon, Franc-Comtois, Gallo, Poitevin, Lorraine, Saintongeais.
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stosowane będzie równolegle określenie języki oïl oraz etnolekty oïl,
gdyż pojęcie to jest najtrafniejsze i najbardziej pomocne.
Języki grupy oïl występują w północnej Francji, Burgundii, Franche-Comté, na Wyspach Normandzkich oraz w południowej Belgii
(Walonii)119.
Do grupy tych języków zaliczamy: francuski, andegaweński, berrichon, burboński, burginioński, franc-comtois (język comtoise), gallo
(galijski), lotaryński, normandzki, orleański, paryski, pikardyjski, poitewiński, saintongeais, szampański, tureński i waloński. W ujęciach
bardziej generalizujących wymienianych jest dziewięć etnolektów
oïl: burginioński-morvandiau, franc-comtois, gallo, lotaryński, normandzki, pikardyjski, poitevin-saintongeais, szampański i waloński.
Te etnolekty zostaną poniżej skrótowo, wraz z danymi historycznymi,
omówione.
Rozprzestrzenienie tych języków ukazuje grafika nr 22120.
Każdy z wymienionych etnolektów oïl rozwijał się w oddzielnych
historycznych prowincjach państwa – kolejno Merowingów, Karolingów, Kapetyngów, Walezjuszy i Burbonów.

Ryc. 22. Etnolekty grupy oïl

119 Krótkie informacje o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony sytuacji języków tej grupy: https://www.languesdoil.org/
120 Grafika Carte des langues d’oïl Henriette Walter, 1988,
		
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langues_d’oïl_Walter.svg
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a. Język burginioński-morvandiau (bourguignon-morvandiau)
jest etnolektem używanym w Burgundii i jej południowej części,
górach Morvan, gdzie pozostawał pod silniejszym wpływem języka oc. Nazwa prowincji wywodzi się od germańskiego plemienia
Burgundów, którzy według przypuszczeń naukowców wywodzili
się z Bornholmu i którzy zdobyli te galijskie terytoria w V wieku.
Utworzyli oni w 409 r. pierwsze Królestwo Burgundii: kolejne królestwa istniały do 1032 r., kiedy jako księstwo lenne weszło w skład
korony francuskiej. Księstwo Burgundii w wiekach XIV-XV było jednym z największych krajów europejskich: ich książętom podlegały
przez prawie wiek kraje niderlandzkie (współczesne Belgia i Holandia) oraz w latach 1384-1477 tereny Wolnego Hrabstwa Burgundii
(fr.: Franche Comté de Bourgogne). Po bezpotomnej śmierci ostatniego księcia Burgundii Karola Zuchwałego ziemie Księstwa zostały
trwale włączone do ziem korony francuskiej, natomiast Niderlandy
i Hrabstwo Burgundii dostały się w ręce Habsburgów.
		 Zasięg języka przedstawia rycina nr 23, która ukazuje również
terytoria występowania licznych dialektów tego języka121.

Ryc. 23. Etnolekty Burgundii

121 Autor grafiki: Stardsen, 2017, https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourguignon-morvandiau
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Współcześnie język ten praktycznie wymarł, z wyjątkiem Morvan i okolic: jest to niewysoki masyw górski (średnia wysokość 600 m
n.p.m.), znajdujący się w Bourgogne-Franche-Comté, a jego użytkownicy są w większości ludźmi w podeszłym wieku, choć nie została jeszcze w tym mikroregionie w sposób ostateczny przerwana transmisja
międzypokoleniowa. Bourguignon–morvandiau występuje jeszcze regularnie w prasie regionalnej: Vent du Morvan i w Le carnet du Ménétrier
oraz w drobnych pismach lokalnych. Używany jest przez niektórych
narratorów regionalnych oraz przez grupy folklorystyczne. W Maison
du patrimoine oral basée à Anost (Domu Dziedzictwa Ustnego w Anost)
stworzone zostało duże archiwum dźwiękowe. I pomimo, iż język ten
zanika, to sposób wymowy i akcentowania charakterystyczny dla
tego języka odbija się na wymowie mieszkańców tej krainy, co powoduje, że przyjezdnym czasami trudno zrozumieć wymowę francuską
mieszkańców.
b. Język franc-comtois ( frainc-comtou) to kolejny etnolekt oïl, ukształtowany w Hrabstwie Burgundii (Franche-Comté).
		 Grafika nr 24 pokazuje położenie i zasięg Księstwa i Hrabstwa
Burgundii w XIV wieku122.
		 W okresie rzymskim oraz po napłynięciu kolejnych fal najeźdźców germańskich (Alamanowie, Wandale, Frankowie, Burgundowie) terytorium Burgundii było jednością i w całości weszło
w skład Królestwa Burgundii. Na przełomie X i XI wieku ziemie

Ryc. 24. Księstwo i hrabstwo Burgundii w XIV wieku

122 https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Duché_et_Comté_de_Bourgogne_au_
XIVe_siecle.svg
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te zostały rozdzielone, a od 1032 roku hrabstwo Burgundii weszło
w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego (niemieckiego). Stało się
tak, gdyż przyszły cesarz Henryk III Salicki, wówczas król Niemiec,
po bezpotomnej śmierci ostatniego władcy Hrabstwa Burgundii,
realizując wcześniejsze porozumienie objął te ziemie i w 1033 roku
koronował się jako król Burgundii. W późniejszych czasach Fryderyk I Barbarossa (Rudobrody), Święty Cesarz Rzymski, poprzez swe
małżeństwo z Beatrycze I Burgundzką uzyskał tytuł hrabiego Burgundii-Franche-Comté, który nosił w latach 1156–1190, a w 1178 r.
został ukoronowany na króla Burgundii. Ponad sto lat ziemie te pozostawały w zależności od cesarstwa, aż do końca XIII wieku, kiedy
to hrabia palatyn Otton IV Burgundzki w 1295 roku zawarł pakt
z królem Francji Filipem Pięknym i sprzedał hrabstwo Francji. Po
śmierci Ottona IV w 1303 roku hrabstwo przeszło pod zwierzchność
króla Francji, a w 1318 ponownie zostało połączone z Księstwem
Burgundii. W późniejszych latach terytoria te zostały ponownie
rozdzielone, a w 1384 obie Burgundie zawarły unię. W podrozdziale
poprzednim zawarte zostały informacje o potędze zjednoczonego
Księstwa oraz o przejściu Hrabstwa w roku 1477 w ręce Habsburgów
austriackich i hiszpańskich. Stało się to po śmierci księcia-hrabiego
Karola Zuchwałego w bitwie pod Nancy, a przejęte zostało ono przez
Habsburgów dzięki małżeństwu Maksymiliana Habsburga z córką
Karola, Marią Burgundzką.
		 Ziemie Hrabstwa Burgundii (La Franche-Comté) w połowie XVII
wieku należały do Hiszpanii, a powróciły do Francji dopiero po
wojnie Francji z koalicją hiszpańsko-austriacko-lotaryńską, kiedy to wyniku klęski koalicji Hiszpania podpisała w 1678 r. traktat
z Nijmegen, na mocy którego Hrabstwo Burgundii włączono, tym
razem już ostatecznie, do Francji jako odrębny departament.
		 W latach 1982-2015 Franche-Comté była samodzielnym regionem, od 1 stycznia 2016 r., w związku z reformą administracyjną, powstał region Burgundia-Franche-Comté, łączący dwa dawne
regiony.
		 Językowo Franche-Comté dzieli się na dwie części. W części
północnej mówi się etnolektem franc-comtois, natomiast w części
południowej mówi się językiem arpitańskim (czyli frankoprowansalskim). Mówiący tym językiem zamieszkują enklawy w Savoie, w Szwajcarii i we Włoszech, ale obserwuje się tendencję jego
zanikania.
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c.

Język gallo
Język ten jest językiem romańskim przynależącym do podgrupy
językowej oïl, którym posługują się mieszkańcy Górnej Bretanii.
W regionie tym dominującym językiem regionalnym jest bretoński,
należący do języków celtyckich. Strefa występowania języka gallo
została przedstawiona na grafice nr 25123, a grafika bardziej szczegółowa była przedstawiona powyżej, w części omawiającej język
bretoński (ryc. nr 8).
		 W celtyckiej Bretanii okresu rzymskiego silnej romanizacji uległa zwłaszcza ludność dwóch najważniejszych ośrodków miejskich:
Nantes i Rennes. Zlatynizowana ludność Górnej Bretanii mówiła
ludową galijską łaciną. Po upadku imperium napłynęły ludy germańskie, których językowy wpływ również był silniej zaznaczony
w ośrodkach miejskich, co wpłynęło na ukształtowanie się w nich
języka galijskiego (gallo), rozpowszechnionego następnie w Górnej
Bretanii.
		 W wieku IX miasta te, wraz z okolicznymi ziemiami, weszły
w skład zjednoczonego królestwa Bretonów, uformowanego przez
Nominoë (800-851).

Ryc. 25. Strefa języka gallo

123 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pays_Gallo.svg
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		 Pierwsze utrwalone zapisy języka gallo pojawiły się w XII wieku:
Roman d’Aiquin (Opowieść Aiquina), która jest jedyną zachowaną
bretońską chanson de geste, przechowała kilka słów odpowiadających współczesnemu gallo. W XIII-wiecznych Kronikach Saint Denis
po raz pierwszy została utrwalona wzmianka o ludności Bretanii
niemówiącej językiem celtyckim. W następnych wiekach ludność
ta powoli rozszerzając swe oddziaływanie, przeżywała historię
wraz z ludnością całej Bretanii. Jednak od wieku XIX język gallo
począł ustępować i ograniczać się do terenów wiejskich: wpływ na
to miało oddziaływanie państwa francuskiego, dążącego do wprowadzenia monojęzyczności i deprecjonującego używanie języków
tradycyjnych. Użytkownicy tych lokalnych języków ulegali propagandzie mówiącej, że posługiwanie się nimi świadczy o niższości
kulturowej.
		 Pierwsze próby ożywiania tego języka były podjęte w końcu
XIX wieku, następnie w okresie II wojny światowej. Jednak dopiero niełatwe i nieszybkie wdrażanie ustawy Deixonne’a umożliwiło
podjęcie tego zadania na początku lat 70-ych XX wieku, w sytuacji,
gdy gallojęzyczna mniejszość bliska była zaniknięcia. W 1977 roku
podpisana została między rządem a bretońskimi wspólnotami terytorialnymi Bretońska Karta Kulturalna (Charte culturelle bretonne),
zaakceptowana następnie przez Prezydenta Republiki. W Karcie
tej zapisano między innymi: zapewnienie dla języka bretońskiego
i dialektu gallo oraz ich specyficznych kultur środków niezbędnych do
ich rozwoju, w tym nauczania oraz dostępu do radia i telewizji124. Od
początku lat 80-ych XX wieku w niektórych placówkach szkolnych
rozpoczęto naukę gallo, co nie zmieniło faktu, że zalicza się on do
języków zagrożonych wyginięciem.
		 Warto jeszcze podkreślić, że gallo wśród innych etnolektów nieuznanych za języki regionalne przez władze państwowe zdobył swą
wyjątkową pozycję dzięki potraktowaniu go w Karcie niejako w pakiecie wraz z językiem bretońskim, którego statusu jako odrębnego
języka nikt nie mógł podważać. Zapewne to skłoniło w roku 2004
Radę Regionalną Bretanii do uznania ich obu równolegle za „języki
Bretanii”. Według danych cytowanej powyżej ankiety lingwistycznej z roku 2013 w Regionie Bretanii 5% mieszkańców mówi językiem
gallo, a 6% po bretońsku.

124 Całość tekstu porozumienia: http://www.ofis-bzh.org/upload/travail_paragraphe/fichier/126fichier.pdf
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d. Język lotaryński romański (lorrain roman)
To również język z grupy języków oïl, a posługują się nim mieszkańcy południowej i środkowej Lotaryngii. Dzieli się on na 7 dialektów:
argonnais, déodatien, gaumais (używany wzdłuż granicy belgijskiej
i w okręgu walońskim Belgii), longovicien, messin, nancéin i spinalien. Terytorium Lotaryngii oraz Alzacji i krajów sąsiadujących
ukazuje grafika nr 26125.
		 Dzieje tego języka łączą się nieodzownie ze skomplikowaną historią regionu Lotaryngii126. Omawianie jej należy rozpocząć od
śmierci w 840 r. cesarza Ludwika I Pobożnego, syna Karola Wielkiego. Część północna jego władztwa przypadła jego synowi Lotarowi I, a po śmierci jego spadek objął syn Lotar II, który nazwał
swe terytoria Lotharii regnum, Lotaryngią. W X wieku Lotaryngia
stała się jednym z księstw Cesarstwa, podzielonym na Lotaryngię
Górną (południową) i Dolną, obejmującą większość Niderlandów.
Lotaryngia Górna jako Księstwo Lotaryngii pod rządami dynastii
Châtenois podlegało Cesarzowi Świętego Cesarstwa Rzymskiego

Ryc. 26. Lotaryngia i Alzacja
125 Źródło: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alsace_Lorraine_12.svg
126 Szczegółowy opis podziałów Cesarstwa za życia i po śmierci nieudolnego Ludwika
I przedstawił B. Zientara, op. cit. s. 122 i nast.
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Narodu Niemieckiego, ale od XV w. w coraz większym stopniu zaczęła ulegać wpływom francuskim, zwłaszcza po wygaśnięciu linii
książąt Châtenois i objęciu władzy kolejno przez Walezjuszy i dynastię z Vaudémont (Maison de Lorraine-Vaudémont), której przedstawiciele wchodzili w alianse albo z Niemcami, albo z Francuzami.
W XVII wieku Francuzi kilkakrotnie i przez dziesięciolecia władali
Lotaryngią, a w XVIII wieku została ona ostatecznie włączona do
ziem korony francuskiej. Okoliczności warte są opisu: w 1736 roku
Franciszek I Lotaryński, ostatni z książąt lotaryńskich (będący
zarazem księciem Cieszyna), poślubił arcyksiężniczkę austriacką
Marię Teresę Habsburżankę, dając początek dynastii Habsbursko-Lotaryńskiej. Franciszek I został cesarzem rzymskim, królem Niemiec w 1745, a Maria Teresa cesarzową (jej tytuły to: z Bożej łaski
cesarzowa rzymska, królowa Niemiec, Węgier, Czech, Galicji i Lodomerii, arcyksiężna Austrii, księżna Burgundii, Styrii, Karyntii,
Krainy, wielka księżna Siedmiogrodu). Warunkiem przyzwolenia
Ludwika XV, króla francuskiego, na to małżeństwo było zrzeczenie
się przez Franciszka Lotaryngii, co nastąpiło w 1737 r. Następnie,
w 1738, na mocy pokoju wiedeńskiego, Lotaryngię w dożywotnie
posiadanie otrzymał teść Ludwika XV, Stanisław Leszczyński. Dopiero po jego śmierci w 1766 roku Lotaryngia została przyłączona
do Francji.
		 W XIX wieku Lotaryngia, dzięki rozwojowi górnictwa i metalurgii, stała się regionem bogatym i atrakcyjnym. Spowodowało to, że
po przegranej przez Francję w 1871 r. wojnie francusko-pruskiej na
mocy traktatu północna część Lotaryngii wraz z sąsiednią Alzacją
została przyłączona do II Rzeszy Niemieckiej. Zaanektowane ziemie
powróciły do Francji dopiero na mocy Traktatu Wersalskiego.
		 Język lotaryński romański jest dzisiaj językiem prawie wymarłym i bardzo mało jest informacji na temat jego sytuacji. Na portalu lingwistycznym w dyskusji nad językiem lotaryńskim oïl jeden
z autorów tak opisuje jego sytuację127:
		 niestety, językiem tym już nie mówi się w Lotaryngii, lecz w Wysokich Wogezach (Hautes-Vosges), gdzie jest jeszcze 1% starych osób,
które potrafią mówić po wogesku. Są to osoby uczestniczące w spotkaniach grup na rzecz ocalenia gwary lotaryńskiej.(…) Maurice Gérard
(...) jest osobą mówiącą gwarą i uczestniczącą w zebraniach grupy
127 http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?t=5765. Inne dyskusje o języku lotaryńskim: https://cse.google.com/cse?cx=016582596441996283334%3Abivezprjtbq
&q=lorrain&cof=FORID%3A1&hl=fr&num=100
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w Gérardmer. W życiu był drwalem i pracował w metalurgii. (…) Był
wychowany w języku francuskim, ale słuchając codziennie jak starzy
mówią tą gwarą nauczył się jej. Nagrał płytę CD samodzielnie, metodą rzemieślniczą i sprzedaje ją w skromnej cenie 5 euro. Jego jedynym
celem jest ocalenie gwary wogeskiej od zapomnienia, co zaznacza we
wstępie do płyty, składającej się z poezji (myśli o przeszłości i dniu
dzisiejszym) oraz z krótkich śmiesznych historyjek (de fiauves).
		 Inny autor zaznacza:
		 Lotaryński, jak inne gwary, jest językiem, który nie miał szczęścia.
Eugène Mathis, nauczyciel i pisarz wogeski pisał o gwarze lotaryńskiej
we wstępie do swej książki Lo Côllî d’Oûr (Le Collier d’Or), wydanej
w 1933 roku: „To zaniedbany dzikus, który postarzał się i umiera, niczego w życiu nie dokonawszy”. A w innym miejscu pisze: „Pożyczek
udziela się tylko bogatym, a gwara jest biedna”. Nawet w Wysokich
Wogezach, swym ostatnim schronieniu, gwarą lotaryńską nie mówi
się od 50 lat. Co nie przeszkadza temu, aby poszukiwać jej dla prób
ocalenia. Trudno mi znaleźć innego współczesnego autora prócz pana
Maurice’a Gérarda, zamieszkałego w Valtin, który w 2005 r. nagrał
płytę CD „Lo patwès d’chîz nos”.
		 Wypowiedź innego autora jest też bardzo ciekawa:
		 Et co vos, czyli dzień dobry, jeśli wolicie. Mieszkam w małej wiosce Lunévillois i pasjonuję się gwarą lotaryńską. Jestem członkiem
stowarzyszeń ocalenia gwary wogeskiej w Xertigny i w Neuviller sur
Fave. Badam gwary lotaryńskie od wielu lat, szczególnie dokonując
nagrań i ich transkrypcji.
		 Podsumowując powyższe informacje, uznać należy, że język
lotaryński romański jest językiem skrajnie zagrożonym, jeśli już
nie wymarłym, a działania stowarzyszeń usiłując go uchronić od
zapomnienia mogą tylko utrwalić jego słownictwo, nie przywrócą
mu statusu języka żywego. I taką opinię przedstawił kolejny z dyskutantów na Forum Babel128:
		 nawet ten 1% wydaje mi się zbyt wysokim szacunkiem biegłości
stosowania gwary na wyżynach. Wydawane są obecnie ostatnie prace, które zbierają słowa starców, ale to raczej dziedzina ochrony muzealnej niż próba ponownego mówienia tą gwarą. Pamiętam, że istnieje
na rynku wydawniczym Atlas Lingwistyczny Lotaryngii, opracowany
przez Lanhera i Litaize’a, bardzo drogi, ale zebrano w nim całość leksemów występujących w całości Lotaryngii.
128 Pascal, wypowiedź z 4.09.2006 r.: http://projetbabel.org/forum/viewtopic.php?
p=58645#58645.
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Język normandzki romański (fran. normand, norm.: normaund)
Jest to kolejny język grupy oïl, używany przez ludność zamieszkującą północną część Francji, nad Kanałem La Manche. Grafika
nr 27 przedstawia region Normandii z podziałem na departamenty129: region administracyjny odpowiada mniej więcej granicom
historycznej krainy.
		 Grafika nr 28 przedstawia Księstwo Normandii w wiekach
X – XII i usytuowanie głównych zamków książęcych130.
		 We wstępie została zasygnalizowana skrótowo nowożytna historia Normandii. Powracając do niej warto przypomnieć, że celtyckie
ziemie uległy romanizacji, a następnie zostały w V wieku zdobyte
przez frankijskich zdobywców. Frankowie na ziemiach północnych,
w skład których wchodziła przyszła Normandia, podlegali szybkiej
romanizacji, a terytoria te nazwane zostały Neustrią 131. Włączone
w skład państwa karolińskiego, dość szybko, bo począwszy od około

e.

Ryc. 27. Region Normandii

129 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Region_Normandie_Gemeindeverbände_2018.png
130 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36853281
131 Patrz B. Zientara, op. cit., s. 92 i nast.
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Ryc. 28. Księstwo Normandii i jego główne zamki X – XII wiek

830 r., stały się obiektem nieustannych najazdów pochodzących ze
Skandynawii Normanów. Określenie to oznaczało „ludzi północy”,
a odnosiło się do plemion Północnych Germanów, zamieszkujących
współczesną Danię, Norwegię i południową Szwecję, zwanych w Europie zachodniej Wikingami.
		 Część z tych Normanów osiadła na północnym wybrzeżu Francji, tworząc w 911 roku księstwo Normandii. O ich osiedleniu się
w tym miejscu zadecydowały znaczenie ujścia dwóch rzek: Sekwany,
głównej, i Orne, położonej w zachodniej części wybrzeża, również
stanowiącej dogodny szlak do żeglugi w głąb kraju. Część Normanów wraz z księciem Wilhelmem Bastardem zdobyła w 1066 roku
Anglię i Normanowie przez niespełna półtora wieku rządzili Anglią
i Księstwem Normandii. Po licznych walkach władców francuskich
z Normanami w 1204 roku królowi Francji, Filipowi II Augustowi,
udało się zdobyć Księstwo Normandii i włączyć je następnie do Królestwa Francji. W rękach angielskich pozostały położone w Kanale
u wybrzeży Francji Wyspy Normandzkie.
		 Osadnicy normańscy, którzy osiedli w północnej Francji, zaadaptowali dla swych potrzeb lokalny język należący do grupy oïl,
język, którym mówili mieszkańcy Neustrii. Pierwsze dowody istnienia tego języka pochodzą z IX wieku, a dla Wikingów stał się
on językiem wehikularnym, umożliwiającym porozumiewanie się
z ludnością strefy językowej oïl. Według ocen językoznawców, język
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normański w 80% pochodzi z łaciny132. Jest on efektem kolejnego wymieszania języków germańskich z galloromańskimi. Przeniesiony
on został do Anglii wraz z normandzkimi najeźdźcami i obowiązywał na angielskich dworach królewskich do połowy XIV wieku.
		 Język normański, żywy na kontynencie i na Wyspach Normandzkich, ma pięć dialektów kontynentalnych: coutançais, calvadosien, lieuvin + evrecin, vexinois i roumois oraz cztery dialekty
wyspiarskie: auregnais (wyspa Alderney {Aurigny}), guernésiais
(wyspa Guernsey), jèrriais (wyspa Jersey) i sercquiais (wyspa Sark).
		 Na Wyspach Normandzkich język auregnais wymarł całkowicie,
język sercquiais jest na skraju wymarcia (w 2011 r. mówiło tym językiem 10 osób), marginalnie trwają jèrriais i guernésiais – według
optymistycznych szacunków znajomość jego ogranicza się do grupy
od 3 do 6 procent ogółu mieszkańców tych wysp. Jednak guernésiais
na wyspie Guernsey i jèrriais na wyspie Jersey posiadają status języka oficjalnego, administracyjnego i prawnego oraz są przedmiotem
nauczania w szkołach.
		 We Francji sytuacja języka normańskiego jest jeszcze gorsza.
Według aktualnych danych Regionu Normandia językiem tym posługuje się 30 tysięcy osób133.
		 W chwili obecnej, 17 czerwca 2019 roku, lokalna prasa normandzka doniosła o podpisaniu w Caen (departament Calvados)
konwencji na rzecz promocji i ocalenia „gwary” normandzkiej przez
przewodniczącego Regionu Normandii, Hervé Morina, i przez prezesa Federacji Stowarzyszeń Języka Normandzkiego (Fédération des
associations pour la langue normande Fale), Nicolas Abrahama134.
		 Podczas podpisywania porozumienia podano kilka faktów dotyczących sytuacji tego języka. Przewodniczący Regionu Hervé Morin
zaproponował, aby we współpracy z rektorem Uniwersytetu w Caen
i społecznościami lokalnymi otworzyć klasy z nauką normandzkiego: «dlaczego nie mamy stworzyć możliwości kilku godzin nauki
w gimnazjach i liceach? Przecież uczniowie z powodzeniem uczą się
łaciny i greki … ». W odpowiedzi prezes Federacji Stowarzyszeń Języka Normandzkiego Nicolas Abraham wyjaśnił, że jest to pomysł
dobry, ale niemożliwy do realizacji : «nie mamy jeszcze nauczycieli

132 https://www.normandie.fr/une-nouvelle-strategie-regionale-en-faveur-duparler-normand
133 https://www.normandie.fr/les-parlers-normands
134 https://actu.fr/societe/la-langue-normande-serieusement-danger-pourquoiparle-t-on-peu_25064912.html
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języka normandzkiego, ale mamy nadzieję, że w przyszłości będzie
to możliwe».
		 Obecnie w całym regionie istnieje tylko jedna klasa w gimnazjum w Pieux, gdzie dzięki entuzjazmowi jednego nauczyciela jest
prowadzona nauka w wymiarze jednej godziny tygodniowo135. W innych gimnazjach nauka normandzkiego została zlikwidowana, po
redukcji środków finansowych wcześniej przyznanych na ten cel136.
Otwarcie dodatkowych zajęć zależy od liczby chętnych uczniów: dla
rozpoczęcia nauki konieczne jest 15 osób w klasie. Istotną pomocą
naukową stała się Caunchounettes normaundes, płyta z piosenkami
normandzkimi, wydana w 2000 roku przez Stowarzyszenie Magène,
do której dołączone są zapisy nutowe i podręcznik pedagogiczny. Ale
stopień wykorzystania tej możliwości jest marginalny. Tak opisuje to Rémin Pézeri, prezes Stowarzyszenia Les Amis du Donjon137,
funkcjonującego od 1993 r.: W szkole podstawowej kilku nauczycieli
śpiewa czasami ze swymi uczniami, wykorzystując CD «Caunchounettes, Le petit goubelin», nagraną przez dzieci z Quettetot (około
Bricbé) i wyprodukowane przez nasze Stowarzyszenie Magène. CRDP
(Centrum Regionalne Dokumentacji Pedagogicznej – AK) z Caen
początkowo uznało pomysł za znakomity, a następnie, po otrzymaniu
opinii wybitnych dialektologów, wysłało list z odmową kontynuacji
współpracy, a nawet dystrybucji CD, ponieważ „normandzki nie jest
językiem, ale gwarą”. Ale dobre wsparcie!138.
		 Warto zacytować jeszcze szerzej podsumowanie sytuacji, w jakiej znalazł się język normandzki, przedstawione przez cytowanego
powyżej działacza walczącego o ocalenie kultury i języka normandzkiego w artykule L’enseignement du normand est moribond („Nauczanie normandzkiego jest martwe”): Języki oil zostały wyłączone
z korzyści uzyskanych w epoce Jacquesa Langa (w 1995): nie należą
135 Rémin Pézeri, L›enseignement du normand est moribond (Nauczanie normandzkiego jest martwe) https://magene.pagesperso-orange.fr/enseign2.html: Bon, le
collège des Pieux fait figure de dernier des Mohicans : une heure en sixième, zéro
en cinquième depuis deux ans. Concurrence du latin et impossibilité de continuer
en 4è et 3è, ce qui a fini par lasser les élèves les plus motivés et produit une contre pub (A więc gimnazjum w Pieux stało sie « ostatnim Mohikaninem »: jedna
godzina (tygodniowo – AK) w 6 klasie, zero godzin w piątej, i tak od dwóch lat.
Konkurencja łaciny i niemożność kontynuowania nauki w klasach czwartej i trzeciej, doprowadziło do znużenia najbardziej zainteresowanych uczniów i stało się
prawdziwą antyreklamą).
136 http://magene.pagesperso-orange.fr/richesse.html, 2019 r.
137 https://amisdonjon.wordpress.com/lassociation/
138 Rémin Pézeri, L'enseignement du normand est moribond, https://magene.pagesperso-orange.fr/enseign2.html
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one do oficjalnej listy języków regionalnych we Francji… Oczywiście,
po tym wszystkim łatwo powiedzieć, że narzecze (patois) normandzkie jest nieboszczykiem, że przeżywa swe ostatnie chwile wraz z kilkoma osobami (starymi). Kiedy chce się zabić swojego psa, mówi
się że jest wściekły! Kiedy chce zabić się język normandzki, mówi
się, że jest to narzecze wywodzące się z deformacji francuskiego!
Nikt nie mówi, że Bretończyk lub Korsykanin mówi narzeczem, choć
to było też ich udziałem jeszcze do niedawna139.
		 Warto zacytować jeszcze jedną obserwację Rémin Pézeri’ego,
mającą walor uniwersalny140:
		 Na szczęście niektórzy lingwiści sprzeciwiają się tej zacofanej
gadce o „patois”: myślę tu zwłaszcza o Henrietcie Walter i Claudzie
Hagège, którzy walczą aby ostrzec o nadchodzącym niebezpieczeństwie: bilingwizm praktykowany w dzieciństwie jest wielkim atutem
przy nauce w przyszłości innych języków. A język francuski sam jest
zagrożony przez angielski i jest bardzo źle broniony. Języki regionalne są u źródeł języka francuskiego, mogą go jeszcze wzbogacić przy
poszukiwaniu słów dla zastąpienia anglicyzmów141.
		 W Normandii wydawane są liczne tygodniki, które zamieszczają
regularnie strony bądź artykuły w języku normandzkim. Oto niektóre z nich: Le Pucheux (kwartalnik), Le Boués-jaun, La Vouée du
Dounjoun (od 2005 roku wydaje kwartalnik historii regionalnej La
Voix du Donjon przy współpracy ze stowarzyszeniem Les Amis du
Donjon), Mairie, Les nouvelles chroniques du Don Balleine (kwartalnik w całości wydawany w języku normandzkim).
f.

Język pikardyjski (picard, El picard, ch’picard, el patwé, ch’patwé,
ch’ti lub ch’timi)
Pikardia, w pierwszych wiekach naszej ery w całości zamieszkana
przez plemiona celtyckie, w czasach rzymskich była częścią Galii
Belgijskiej, a w V wieku została podbita przez Franków. Po Karolu
Wielkim, w wiekach IX-X rozpadła się na 6 samodzielnych hrabstw:
Amiénois, Boulogne, Laonnois, Montreuil, Ponthieu, Vermandois.
Słowo „Pikardyjczyk” po raz pierwszy pojawiło się w końcu XI wieku i była to wzmianka o śmierci podczas I Wyprawy Krzyżowej
Wilhelma Pikardyjczyka w 1098 r. Słowo to pierwotnie oznaczało

139 Ibidem.
140 Ibidem.
141 Ibidem.
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ludność, a nie terytorium. W XIII wieku na Uniwersytecie Paryskim
odnotowano istnienie „narodu pikardyjskiego”.
		 Ostatecznie Pikardia w całości została włączona do państwa
francuskiego w 1477 roku przez Ludwika XI. Jej granice i podziały
wewnętrzne przedstawia rycina nr 29142.
		 Prowincja Pikardia powstała w końcu XV wieku, kiedy stała się
marchią graniczną pomiędzy Niderlandami burgundzkimi a królestwem Francji (od 1477 do 1659). Dzieliła się na Dolną Pikardię
(Calaisis, Boulonnais, Ponthieu, Marquenterre, Vimeu) i Górną
Pikardię (Amiénois, Santerre, Vermandois, Thiérache). Prowincja
Pikardia istniała do rewolucji francuskiej, kiedy po jej likwidacji
terytoria weszły w skład czterech departamentów: Somme, Aisne,
Oise i Pas-de-Calais.
		 Język pikardyjski powstał, tak jak większość języków romańskich grupy oïl, w końcu pierwszego tysiąclecia na bazie galijskiej
łaciny ludowej i frankońskiego. Język ten w Regionie Pikardii nazywany jest picard (pikardyjski), a w departamentach północnych

Ryc. 29. Pikardia i krainy sąsiadujące

142 Źródło: https://tresordesregions.mgm.fr/images/A22.svg
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Pas-de-Calais używane są nazwy ch’ti i ch’timi. Językiem tym posługują się również mieszkańcy prowincji Hainaut w Walonii, w zachodniej Belgii.
		 Pikardyjski nie jest nauczany w szkołach francuskich. Współcześnie większość mieszkańców regionów północnych rozumie pikardyjski, lecz coraz mniej osób potrafi mówić w tym języku i coraz
rzadziej jest on językiem macierzystym. Jedynym pismem wydawanym w języku pikardyjskim jest kwartalnik Ch’Lanchron, publikowany od 1980 roku. Język pikardyjski znajduje się na liście UNESCO
języków poważnie zagrożonych. Pomimo tego pikardyjski stanowi
żywy element codzienności Regionu i jego folkloru.
Język poitevin-saintongeais
Jest to język grupy oïl, używany przez ludność zamieszkującą pomiędzy Loarą a Żyrondą i górnym biegiem Garonny i Dordogne.
Region ten znajdował się na pograniczu Akwitanii, gdzie panował
język oksytański, oraz w pewnych okresach związany był z Królestwem Akwitanii, co wpłynęło na sam język poitevin-saintongeais.
Rycina nr 30 przedstawia strefę językową poitevin-saintongeais na
tle innych stref językowych143.
		 Nazwa języka poitevin utworzona jest od nazwy krainy Poitou
(w dawnym polskim nazywanej Piktawią, od plemienia celtyckiego Piktawów), a historyczną stolicą krainy było Poitiers. Historia
Poitou była pełna wojen. Po podboju rzymskim i romanizacji krainy w 507 roku została podbita przez Franków, a w 732 roku pod
Poitiers wojska Karola Młota pokonały Arabów, powstrzymując
skutecznie muzułmański pochód na Zachód. Od 778 roku Karol
Wielki ustanowił hrabiostwo Poitiers i nominował pierwszego hrabiego. Hrabiowie Poitiers utworzyli na początku IX wieku księstwo,
które rozciągało się między Loarą i Pirenejami, noszące nazwę
Akwitanii.

g.

143 Autorzy ryciny – Eric Nowak i Liliane Jagueneau, rycina pochodzi ze strony internetowej Stowarzyszenia Arantéle Promocji Języka Poitevin-Saintongeais: http://
www.arantele.org/index.php, dostęp 24 czerwca 2019. Eric Nowak jest płodnym
pisarzem, etnografem, przyrodnikiem i autorem prac lingwistycznych, w tym
znaczącej pracy Histoire et géographie des parlers poitevins et saintongeais, Cressé , Éd. des Régionalismes, 2010, s. 205. Więcej o autorze : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Éric_Nowak. Cenne, a bardziej skondensowane informacje o tym języku:
Jean-Christophe Dourdet, La situation des langues occitane et poitevine-saintongeaise au regard des institutions et de la société française, 2015, https://journals.
openedition.org/mimmoc/2061?lang=fr.
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Ryc. 30. Strefa językowa poitevin-saintongeais

		 Z terytorium Poitou wywodziła się słynna dynastia Luzynianów
(Lusignan – miejscowość w okolicach Poitou), której przedstawiciele
obejmowali w czasie wojen krzyżowych tron w Jerozolimie i przez
prawie trzy wieki władali Cyprem.
		 W wiekach XII-XIII Poitou walczyło na zmianę z Anglikami
i z władcami Francji, usiłując zachować niezależność. Podczas wojny
stuletniej na ziemiach Poitou toczyły się walki pomiędzy Francuzami a Anglikami (m.in. bitwa pod Poitiers w 1356 roku). W XVI
wieku kraina Poitou była zdominowana przez hugenotów i na jej
terytorium toczyły się krwawe walki, jak np. w 1569 roku bitwa pod
Moncontour. W okresie rewolucji francuskiej w zachodnim Poitou
rozgrywały się wojny wandejskie (1793-1800), krwawo i bezwzględnie stłumione przez rewolucjonistów.
		 Nazwa języka saintongeais pochodzi od nazwy jednej z prowincji,
w której był używany: Saintonge, a rycina nr 31 ukazuje jej zasięg

89

Ryc. 31. Saintonge – historyczna prowincja francuska ze stolicą w Saintes

terytorialny144. Dwie pozostałe dzielnice to Aunis i Angoumois. Historyczną stolicą Saintonge było miasto Saintes.
		 Historia Saintonge była równie skomplikowana co Poitou, a jej
granice wielokrotnie zmieniały się na przestrzeni wieków. Ziemie te należały do rzymskiej Akwitanii, w późniejszych wiekach
znajdowały się we władzy królów i książąt Akwitanii, hrabiów andegaweńskich, a następnie hrabiów Poitiers. Następnie należały
ponownie do księstwa Akwitanii, a w XIV wieku Saintonge uzyskało status hrabstwa. Na ziemiach tych toczyły się walki między
Anglikami a Francuzami. W 1375 roku Karol V włączył te ziemie do
144 Źródło ryciny: https://en.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime#/media/File:Charente-Maritime_et_provinces.svg
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Korony, prowincja ta ostatecznie przeszła we władzę królów Francji
dopiero w 1451 roku. W XVI wieku nie szczędziły tych ziem wojny
religijne.
		 Języki używane na obu obszarach należały do romańskiej grupy języków oïl. Jedność obu tych języków, pomimo dialektycznych
różnic, wykazali lingwiści już w pierwszej połowie XIX wieku, a badania lingwistów XX-wiecznych w pełni to potwierdziły145.
		Język poitevin-saintongeais pozostaje nadal żywy. Od 2007 roku
działacze lokalni z Saintonge podjęli działania na szczeblu krajowym w celu rozdzielenia obu głównych dialektów i uznania każdego z nich za odrębny język w grupie języków oïl. W pewnym
momencie uzyskali na to zgodę Ministerstwa Kultury, ale w 2014
roku Ministerstwo, po powołaniu grupy lingwistów do analizy
problemu, zadecydowało, że właściwe jest przyjęcie następującej
formuły: istnieje jeden język poitevin-saintongeais, w swych dwóch
odmianach, poitevin i saintongeais. Współcześnie język ten używany jest nadal przez ponad 200 tysięcy osób i warto w tym miejscu
zacytować wypowiedź lokalnego działacza Union pour la culture
populaire en Poitou-Charentes-Vendée (UPCP). Udzielając w 2017
roku odpowiedzi na pytanie: dlaczego warto bronić tego języka?
powiedział:
		 Jest on, wraz z innymi językami oïl, znacznie mniej znany niż bretoński, baskijski czy oksytański. Istnieje olbrzymia różnica w traktowaniu rozmaitych języków Francji. Przypuszczalnie dlatego,
iż ludzie nie występowali publicznie w sposób równie żywy. Gallowie mieli szczęście żyć obok języka mocno roszczeniowego, bretońskiego, i uzyskali prawo do nauczania. Ale nie my. Nasz język jest
nauczany na Uniwersytecie w Poitiers, ale nie w liceach ani w gimnazjach, pomimo, że w latach 80-ych rozpoczęliśmy takie nauczanie.
Ale rozwiązania fakultatywne dotyczące rozmaitych egzaminów
nie zostały wypracowane, i musieliśmy z tej nauki zrezygnować.
A obecnie stanowczo tego żądamy. Opracowaliśmy sami słownik,
gramatykę146.

145 Eric Nowak zamieścił dość szczegółowy opis historii badań nad językiem: http://
projetbabel.org/poitevin-saintongeais/index.php?p=presentation.
		 Szczegółową prezentację historii języka przedstawia Stowarzyszenie Miłośników
Języka Poitevin-Saintongeais http://arantele.org/langue.php, poprzedzając je
ostrym stwierdzeniem Notre patois est une langue: „nasza gwara jest językiem”.
146 Uest France, Journal, 4 marca 2017 r.: https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/
langues-regionales-une-journee-pour-parler-le-poitevin-saintongeais-4828937
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h. Język szampański (champenoise)
Szampania to historyczna kraina Francji, położona w jej części północno-wschodniej, a jej położenie ilustruje rycina nr 32147. Do 2016
roku istniał region Szampania-Ardeny, po reformie wchłonięty został przez region Grand Est (Wielki Wschód).
		 W okresie rzymskim miejscowa ludność galijska uległa romanizacji, kraina ta wchodziła w skład Galii Belgijskiej i traktowana
była przez Rzym jako teren przygraniczny, chroniący posiadłości
rzymskie przed najazdami barbarzyńców z północy. Posiadała
więc status taki, jaki później w państwie Karolingów, Cesarstwa
Rzymskiego Narodu Niemieckiego oraz we Francji średniowiecznych Kapetyngów posiadały marchie: były to jednostki polityczne na terenach przygranicznych państwa, zorganizowane jako
struktura feudalno-wojskowa, zarządzane przez panów feudalnych marchii (margrabiów), chroniące państwo przed najazdami
w zagrożonych regionach. W państwie Merowingów Szampania
stanowiła część germańskiego wschodu, gdzie istniało królestwo Austrazji, powstałe w 575 r., które funkcjonowało do czasów
zjednoczenia ziem przez Karola Wielkiego. Jego stolicami było

Ryc. 32. Dawny region Szampania Ardeny na tle krain sąsiadujących

147 Źródło ryciny: https://bizarrex.wordpress.com/2012/07/06/lardenne-ou-les-ardennes/
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kolejno Reims i Metz. Właśnie Reims stało się miejscem koronacji królów Francji, począwszy od koronacji Ludwika Pobożnego
w 816 roku. Reims konkurowało z Saint Denis, które było pierwszym miejscem koronacji i stało się nekropolią królewską wszystkich królów Francji. Ostatnim królem koronowanym w Reims był
Karol X w 1825 roku, co oznacza że katedra w Reims była świętym
miejscem państwa Franków i Kapetyngów przez ponad 1000 lat,
miejscem koronacji 33 władców.
		 W okresie osłabienia państwa Karolingów terytorium Szampanii
wchodziło w skład różnych jednostek terytorialnych. W XI wieku
zostały zjednoczone hrabstwa Meaux i Troyes przez hrabiów z Vermandois, a później przekazane hrabiom Blois. Hrabiowie z Blois
usiłowali zająć hrabstwo Reims, ale nie dopuścił do tego arcybiskup z Reims, co spowodowało, że Szampania feudalna była jedynie południową częścią współczesnej Szampanii. Szampania wraz
z Île-de-France i Pikardią była jądrem państwa Franków, z którego
narodziła się Francja.
		 Zjednoczenia ziem Szampanii dokonał Hugo I z Szampanii, który, będąc hrabią Bar-sur-Aube, odziedziczył w 1193 roku po zmarłym bracie hrabstwa Troyes i Meaux. W 1102 roku ogłosił się hrabią
Szampanii i odtąd tytuł ten nosili wszyscy jego potomkowie aż do
Henryka III z Szampanii („Grubego”), który jako Henryk I był królem Nawarry. Nie miał on męskich potomków i wygasła na nim linia
królów Nawarry z Szampanii. Jego jedyna córka i jedyna dziedziczka, Joanna z Szampanii, w 1283 roku wyszła za mąż za Filipa IV,
od 1284 roku króla Francji. Małżeństwo to połączyło korony Nawarry i Francji, a Szampania stała się domeną królów Francji, trwale
złączoną z koroną francuską.
		 Pojawienie się języka szampańskiego jako języka romańskiego
z grupy oïl po raz pierwszy zostało poświadczone w drugiej połowie XI wieku. Najwybitniejszy pisarz francuskiego średniowiecza
Chrétien de Troyes w latach 1160 – 1185 był związany z dworem Marii, hrabiny Szampanii w Troyes, a jego działa zawierają wiele cech
języka szampańskiego. Stosowanie tego języka nie było ograniczone
do Szampanii historycznej. Współcześnie język ten występuje poza
terytorium Szampanii również na Île-de-France oraz w Walonii
belgijskiej, w tym w Luksemburgu belgijskim. W Belgii dekretem
uznano język szampański za język autochtoniczny w pięciu przygranicznych gminach w Dolinie Semois.
		 Warto przytoczyć ocenę aktualnej sytuacji tego języka, przedstawioną przez stowarzyszenie Lou Champaignat, zajmujące się
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ochroną tradycji i języka Szampanii148: (język nasz) stał się obiektem oficjalnego uznania (wpisania, przez Ministra Kultury, na listę
„Języki Francji”). W rezultacie, niezależnie od represji lingwistycznych, które panowały u nas, tak jak gdzie indziej, język szampański
daleki jest od przygasania, zaznaje w czasach współczesnych pewnego
odnowienia149.
		 Stowarzyszenie to co pół roku wydaje czasopismo, zawierające
prace badawcze, bajki po szampańsku, poezje, przepisy kuchni lokalnej i regionalnej, opracowania historyczne, toponimiczne oraz
botaniczne. Niestety, zlikwidowane zostało nadawanie audycji w języku szampańskim La minute champenoise na kanale 32 w Troyes,
jak również zrezygnowano z wykładów z kultury i języka szampańskiego, które wygłaszane były na francuskich Uniwersytetach
Otwartych (Institut Universitaire du Temps Libre) w Troyes, w Reims, i w Romilly.
i.

Język waloński (wallon)
Język waloński jest kolejnym językiem romańskim z grupy oïl, którym współcześnie posługują się Walonowie, zamieszkujący Walonię
(południowa część Belgii) oraz niewielki skrawek Francji150. Języka
walońskiego nie należy mylić z belgijskim językiem francuskim
(jednym z języków oficjalnych w Belgii), który tylko nieznacznie różni się od języka francuskiego używanego we Francji. Język waloński
jest niezrozumiały dla przeciętnego użytkownika języka francuskiego. Na język waloński w większym stopniu miały wpływ języki
germańskie, niż na inne języki z tej grupy.
		 Dla wyjaśnienia historii powstania tego języka konieczne jest
ponowne odwołanie się do Galii okresu Imperium Rzymskiego. Północne tereny Galii, tworzące Galię Belgijską, były słabo zaludnione
i w mniejszym stopniu zromanizowane, niż części centralne i południowe. W okresie schyłkowym cesarstwa rzymskiego zostały one
zajęte przez Franków.
		 Właśnie jedno z miast Walonii, Tournai, król Franków salickich
Childeryk I w 463 r. uczynił stolicą swego królestwa (jego położenie ukazuje grafika nr 33), stamtąd też panował jego syn Chlodwig,

148 Nazwa stowarzyszenia po francusku: Le Champenois, czyli mieszkaniec Szampanii. Patrz: http://louchampaignat.free.fr/index.php
149 http://louchampaignat.free.fr/langue.php
150 Bardzo interesujące informacje o Walonii zamieszcza prywatna strona internetowa: http://www.wallonie.com/, gdzie istnieje m. in. bogaty dział historyczny.
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Ryc. 33. Ziemie walońskie około 480 r.151

który przyjął wiarę chrześcijańską i wraz z trzema tysiącami wojów
został ochrzczony w Reims w Boże Narodzenie 496 roku przez tamtejszego biskupa, św. Remigiusza. Chlodwig był pierwszym królem
wszystkich Franków, a po pokonaniu Wizygotów przeniósł on swą
stolicę w 508 roku do Paryża.
		 W późniejszych wiekach Walonia była, jak powiedział francuski
historyk, kołyską dynastii Karolingów. W roku 843, na mocy traktatu
z Verdun, terytorium Walonii weszło w skład cesarstwa Lotara I,
zwanego Francia Mediana, a w 855 roku zostało włączone do królestwa Lotara II, zwanego Lotaryngią.
		 Według niektórych językoznawców w końcu IX wieku powstał romański język literacki, z którego następnie rozwinęły się trzy języki
oïl na północnych terytoriach Galii. Z około 880 roku pochodzi rękopis
Séquence (ou Cantilène) de Sainte Eulalie, który jest pierwszym znanym tekstem literackim napisanym w języku romańskim, językiem
różniącym się znacznie od łaciny. Według ocen lingwistów tekst ten
napisany jest językiem bliskim potocznemu językowi tamtej epoki,
jest to wczesna forma języka oïl. Z tego języka, jak przypuszczają lingwiści, rozwinęły się języki waloński, szampański i pikardyjski.
		 W średniowieczu i w epoce Odrodzenia część terytoriów współczesnej belgijskiej Walonii należała do Francji, w wiekach XVII
i XVIII przechodziły z rąk do rąk między Francuzami a Austriakami,
151 Źródło ryciny: https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_rois_des_Francs_rhénans
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kontrolującymi terytoria późniejszej Belgii. Francuzi wielokrotnie
zdobywali te tereny, gdyż były one zbyt blisko Paryża i pozostawienie ich w rękach wrogów było ryzykowne. Podczas rewolucji
francuskiej Belgowie wzniecili u siebie powstanie przeciw Austriakom, a następnie opowiedzieli się za sojuszem z Republiką. Jej władze jednak w 1795 roku zadecydowały o aneksji całego terytorium
współczesnej Walonii. Podczas Kongresu Wiedeńskiego europejskie
potęgi zadecydowały o utworzeniu połączonego państwa Flamandów, Walonów i Holendrów.
		 Walonia francuska to mała część terytorium całej Walonii, o powierzchni 250km2 (25x10 km), która nazywana jest La pointe de Givet
(szpic Givet), le doigt de Givet (palec Givet), a także but Givet oraz ostrze
Ardenów, gdyż wcina się ona wąskim pasmem w terytorium Belgii.
Mapa wojskowa z 1940 roku152 (ryc. nr 34) pokazuje kanton Givet.

Ryc. 34. La Pointe de Givet w 1940 r.

152 https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe_de_Givet#/media/File:Pointe_de_Givet-19_mai_1940-VR.jpg
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Ryc. 35. Szlaki wodne i trasy rowerowe Pointe de Givet

		 Kolejna rycina nr 35 ukazuje położenie kantonu Givet na tle
okręgu Charleville-Mézières, departamentu Ardeny oraz belgijskiej
Walonii153.
		 Główne miasta Pointe de Givet to Fumay, Givet i Revin. Ludność
walońska zamieszkuje także pas przygraniczny z Belgią.
		 Język waloński jest obecnie używany głównie przez starsze
pokolenie Walonów, młodsi mówią głównie po francusku. Ostatnio pojawiły się inicjatywy mające na celu podniesienie statusu
tego języka, jednak w praktyce jest on wciąż językiem drugiej kategorii. Mieszkańcy „Palca Givet” używają jednak pewnych tradycyjnych zwrotów. Mówią np.: Vive Djivet pol’peket czy Bramin
d’pîres min pon d’kaûres („dużo kamieni, ale brak srebra”: aluzja do
skał i urwistych stoków doliny, gdzie zawsze stacjonują garnizony
wojskowe).
		Dziennik L’Ardennais publikuje dodatek lokalny dla Vireux w postaci małej wkładki: Kè disse à Vireux.

7. Język arpitański czyli frankoprowansalski (arpitan,
francoprovençal)
Język frankoprowansalski, od lat 70-ych XX wieku nazywany językiem
arpitańskim, to bardzo stary język, którego istnienie potwierdzone
153 http://www.voiesvertes.com/htm/departement08_NL.htm
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zostało dopiero 150 lat temu. W 1873 roku włoski lingwista GraziadioIsaïa Ascoli (1829 –1907) badając rozmaite dialekty regionu alpejskiego
stwierdził, że należą one do jednego starego języka, będącego w istocie
neołaciną, pochodzącego od łaciny bezpośrednio, i nazwał go franko-prowansalskim (w tamtych czasach prowansalskim nazywano
zespół dialektów, które dzisiaj nazywamy oksytańskimi). Większości
niespecjalistów nazwa „franko-prowansalski” natychmiast kojarzyła
się z językiem prowansalskim. Nic bardziej błędnego: to inny język
i według większości specjalistów nie należy nawet do tej samej rodziny języków galloromańskich – należy natomiast do rodziny języków
romańskich.
Nazwa języka nadana przez Ascoli’ego prowadziła do błędnej jego
klasyfikacji, więc lingwiści w XX wieku zaczęli od likwidacji myślnika
w nazwie i nazwali go frankoprowansalskim. Jednak podczas konferencji lingwistycznej poświęconej dialektologii frankoprowansalskiej
w 1969 roku na Uniwersytecie Neuchâtel lingwiści porozumieli się,
aby stosować w odniesieniu do tego języka termin „arpitański”, choć
nadal nazwa ta używana jest wymiennie z „frankoprowansalski”. Słowo arpitan oznacza « górala » oraz « pasterza », a stosowanie takiego
toponimu pozwala na wykluczenie pomyłek i skojarzeń z językiem prowansalskim. Równocześnie nowa nazwa nawiązuje do nazwy języka
oksytańskiego: occitan154. Stąd Arpitanią nazywa się terytorium, na
którym mówi się językiem arpitańskim, a ten zespół regionów francuskich, szwajcarskich i włoskich stanowi zwartą jedność geograficzną.
Ludność każdego regionu mówi innym dialektem, ale są one wzajemnie zrozumiałe.
Inne nazwy tego języka to francoprovençâl, franco-provençâl,
burgondês, burgondian, a główne dialekty języka arpitańskiego to: delfinacki, lioński i sabaudzki we Francji i Włoszech oraz romandzki w Szwajcarii. We wszystkich trzech państwach występuje dialekt neuchâtelois.
Historycznie strefa języka arpitańskiego obejmowała we Francji
następujące krainy historyczne: Beaujolais, Bresse, Bugey, Charolais,
Delfinat, Dombes, Forez, Franche-Comté, region Lyonu, burgundzki
region Mâconnais (od miasta Mâcon) i Sabaudia. W Szwajcarii był to
region Genewy, Fryburga, Neuchâtel, Valais i Vaud, a we Włoszech była
to Dolina Aosty i Piemont.
Współcześnie obszar występowania rozmaitych dialektów języka
arpitańskiego to we Francji region Burgundia-Franche-Comté (Doubs,
południowa Jura, Saone-et-Loire), region Prowansja-Alpy-Wybrzeże
154 http://www.arpitania.eu/index.php/langue-arpitan-francoprovencal
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Lazurowe (Alpy Wysokie i pas wybrzeżny) oraz region Owernia-Rodan-Alpy (departamenty Ain, Północna i Centralna Isère {Izera}, Loara,
Rodan i Sabaudia), w Szwajcarii 155: kantony Fryburg, Genewa, Vaud
i Valais oraz we Włoszech Dolina Aosty oraz osiem innych dolin w Piemoncie. Język frankoprowansalski został w 1999 roku prawnie uznany
przez Włochy za podlegający ochronie język mniejszościowy. Uważa się,
że jest zagrożony wyginięciem.
Główne miasta, w których używany jest język arpitański, to we
Francji: Lyon, Grenoble, Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Lons-le-Saunier, Pontarlier i Saint-Etienne. W Szwajcarii są to: Genewa, Lozanna, Fryburg, Neuchâtel i Sion, a we Włoszech – Aoste.

Ryc. 36. Geograficzne rozprzestrzenienie języka arpitańskiego: Francja, Szwajcaria
i Włochy

155 Spośród 26 kantonów i półkantonów szwajcarskich zaledwie cztery są francuskojęzyczne: Jura, Neuchâtel, Vaud oraz Genewa. Kolejne trzy są dwujęzyczne: Berno
(w tym kantonie język francuski jest jednak używany przez mniejszość mieszkańców), Fryburg i Valais (tutaj osoby posługujące się językiem francuskim stanowią
większość). Spis powszechny z 2000 r. określił liczbę Szwajcarów, dla których język francuski jest językiem głównym, na niespełna półtora miliona osób, przy
ogólnej liczbie 7 288 010 mieszkańców: http://jows.pl/content/język-francuski-wszwajcarii-rys-historyczny-i-teraźniejszość page=show .
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Łączna liczba użytkowników tego języka w 2013 roku szacowana
była na 227 000 osób, z czego 150 000 żyło we Francji156.
Rycina nr 36157 przedstawia zasięg terytorialny języka arpitańskiego
w trzech przywołanych państwach.
Natomiast rycina nr 37, opracowana w 2016 roku przez Le Comité
consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité
linguistique interne (Komitet Konsultacyjny na Rzecz Promocji Języków
Regionalnych i Wewnętrznego Pluralizmu Językowego – CCPPLRPLI)

Ryc. 37. Otoczenie językowe języka arpitańskiego

156 Dane za Ethnologue, 2018. Wg danych zamieszczonych w: Rapport du Comité
consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité linguistique
interne (2013). We Francji liczba użytkowników języka arpitańskiego w 2013 roku
wynosiła 80 000 osób mówiących stale w tym języku i 130 000 posługujących się
nim okazjonalnie: s. 95 cyt. raportu: http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/
Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-de-France/Langues-regionales/Rapport-du-Comite-consultatif-pour-la-promotiondes-langues-regionales-et-de-la-pluralite-linguistique-interne-2013
157 https://www.regionsavoie.org/index.php/noutra-lengua/114-rhone-alpes-et-lavallee-daoste-signent-la-charte-de-cooperation-pour-le-francoprovencal?fbclid
=IwAR2On3f7al0xxJHV5bBP9LbyO1gRkNuFG_6SAOJGqA2zgBAXnu8taTrSDbQ
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przedstawia otoczenie językowe języka arpitańskiego: jego terytorium
zaznaczone jest kolorem gołębim, tereny ciemnozielone to terytoria języków grupy oïl, tereny jasnozielone – terytoria języków oc, a innymi
kolorami zostały oznaczone terytoria języków nienależących do wymienionych powyżej grup158. Granice państwowe zaznaczone są białą linią.
Na białych polach oznaczone zostały szacunkowe dane dotyczące liczby
użytkowników danych języków, liczonych w tysiącach osób: przy kropce
ciemnoszarej podana jest liczba osób mówiących, a przy zielonej – liczba
osób posługujących się okazjonalnie danym językiem.
Lingwiści ustalili, że język arpitański wywodzi się z ewolucji lokalnej łaciny, bardzo bliskiej łacinie klasycznej, używanej w wielkim
centrum gospodarczym i politycznym Galii rzymskiej, którym był Lyon
(Lugdunum po łacinie)159. Początkowo był to język wyłącznie miast, powstała następnie w tym regionie łacina ludowa była rozprzestrzeniana
na szerszym terytorium, wraz z dokonywaniem podbojów na obszarach
zachodniej i północnej Galii. W okresie najazdu Burgundów, Germanów
wschodnich (w przeciwieństwie do Franków, Germanów zachodnich) na
język ten wpłynął nieznacznie język najeźdźców. Frankoprowansalski
bywa przez niektórych lingwistów określany jako język protofrancuski,
według innych badaczy jest on językiem archaicznym, ukształtowanym w wiekach VII-VIII w końcowym okresie państw Merowingów,
podczas gdy na innych terenach imperium karolińskiego (koniec VIII
wieku) tworzyły się pierwsze wersje języka oksytańskiego i języka oïl.
Niezależnie od rozstrzygnięcia, badania nad arpitańskim prowadzone
w XX wieku udokumentowały, że język ten należy do odrębnej grupy
językowej niż pozostałe języki Francji.
W języku arpitańskim od XII wieku powstawały – i obecnie nadal powstają – dzieła literackie, choć nigdy nie osiągnęły one poziomu
utworów literackich po oksytańsku czy w językach oïl. Najstarszy tekst
zapisany w tym języku pochodzi z początku XII wieku i jest to 105 wersów zapisanych w poemacie Aleksander Wielki.
W końcu XIII wieku powstał pierwszy duży tekst napisany w języku arpitańskim, w dialekcie lyońskim: Li Via seiti Biatrix, virgina
de Ornaciu (Życie Świętej Beatrycze, dziewicy z Ornacieux), napisany
przez Marguerite d’Oingt, zmarłą w 1310 r. mniszkę z żeńskiego Zakonu

158 https://en.populationdata.net/maps/france-langues-regionales/, rycina opracowana przez CCPPLRPLI, a pochodząca z przedruku AFP.
159 https://lacivilisationlyonnaise.wordpress.com/2017/04/14/notre-langue-larpitan/ i o znaczeniu Lyonu jako stolicy Galów: https://lacivilisationlyonnaise.wordpress.com/tag/capitale-des-gaules/
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Kartuzów. Ta poetka-zakonnica była również autorką drugiego najstarszego utworu w języku frankoprowansalskim – Speculum, czyli Źródło.
W XIV wieku we Fryburgu (Szwajcaria) tamtejszy dialekt arpitańskiego, romand, stał się językiem urzędowym i językiem prawnym.
Z wieku XVI pochodzą liczne utwory zapisywane w języku frankoprowansalskim. Od początku XVII wieku wojny religijne pomiędzy kalwińskimi reformatorami i katolikami, popieranymi przez Księstwo Sabaudii,
dały asumpt do powstania licznych tekstów w tym języku. W wiekach
XVII–XIX liczni autorzy tworzyli w języku arpitańskim teksty satyryczne, moralizatorskie, poetyckie, pieśni chóralne, piosenki oraz dramaty
teatralne, co wskazuje na żywotność tego języka w owych czasach.
W XX wieku literatura w języku arpitańskim we Francji przeżyła
swój zmierzch, pomimo iż byli jeszcze autorzy piszący utwory w tym języku160. Decydujący był fakt szybkiego zanikania tego języka, pod presją
urzędowego języka francuskiego, choć nadal używane są liczne dialekty
języka frankoprowansalskiego. Według danych z 2009 roku na terenach
wiejskich regionu Rodan-Alpy językiem arpitańskim jako codziennym
posługiwało się 2% mieszkańców, a w miastach tego regionu z użytku
codziennego został całkowicie wyparty161.
W XX wieku frankoprowansalski nie uzyskał statusu języka regionalnego Francji. W latach 70-ych XX wieku ukształtowały się grupy
działaczy zainteresowanych językiem i kulturą frankoprowansalską.
W 1972 roku w Sabaudii powołany został Le Mouvement Région Savoie,
który domagał się stworzenia Regionu Sabaudii, łączącego departamenty Sabaudii i Górnej Sabaudii, a którego podstawą jedności było właśnie
występowanie języka sabaudzkiego, jako dialektu arpitańskiego162.
Warto w tym miejscu przytoczyć konkluzje przedstawione w artykule przez Natalię Bichurinę z Uniwersytetu Bergamo163:
160 Szczegółowe informacje: Jean-Baptiste Martinddl, La literature francoprovençale,
UMR 5596 (CNRS-université Lyon2/université de Lyon, w : Langues et cité, Bulletin de l’observatoire des pratiques linguistiques, Styczeń 2011, nr 18 : Le francoprovençal, s. 12.
161 Étude sur l’ensemble du périmètre de la région Rhône-Alpes, s. 34 i nast. « Francoprovençal et occitan en Rhône-Alpes » http://www.ddl.cnrs.fr/led-tdr/pageweb/
sources/FORA_rapp.pdf, étude pilotée par l’Institut Pierre Gardette, Université
Catholique de Lyon, juillet 2009.
162 Stowarzyszenie to prowadzi żywy i pełen aktualności portal internetowy: https://
www.regionsavoie.org/index.php . MRS deklaruje jednoznacznie, że głównym
celem Ruchu jest uzyskanie przez Sabaudię statusu autonomii: https://www.regionsavoie.org/index.php/le-m-r-s/qu-est-ce-que-le-m-r-s .
163 Natalia Bichurina, Le francoprovençal» et «la langue arpitane»: aux origines des
divisions concurrentes de l’espace linguistique et sociopolitique, Cahiers de l’ILSL
(Institut de linguistique et des sciences du langage), nr 49, 2016, ss. 125-144.
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Na początku lat 2000. szerokie rozpowszechnienie w Europie (i na
świecie) debat na temat różnorodności językowej i uświadomienie zagrożenia wymieraniem języków (jako dziedzictwa niematerialnego, jako
żywej pamięci regionów, etc.) doprowadziły do legitymizacji działań na
rzecz języków mniejszościowych. Nawet jeżeli nie występuje bezpośrednie powiązanie między współczesnym ruchem arpitańskim, kulturowym i lingwistycznym, a ruchami lat 70-ych (ubiegłego wieku – AK),
to współcześni działacze arpitańscy prowadzą w dużej mierze identyczny dyskurs metalingwistyczny: konieczność określania języka jako „arpitański”, używania go we wszystkich dziedzinach życia współczesnego,
opracowania standardu ortograficznego… A przede wszystkim dyskurs
ten narzuca identyczne podejście do podziałów przestrzennych, wydzielając istnienie wspólnoty transgranicznej (obszar arpitański obejmujący
obecnie całą przestrzeń frankoprowansalską). A ta wspólnota arpitańska ma obecnie hymn (stworzony w 2012 roku) i nową flagę. Środowiska
akademickie, w stosunku do niej, pozostają tradycyjnie nieufne, i wolą
mówić o „narzeczach” (patois) frankoprowansalskich, we wspólnocie
X czy Y. Jak w każdej epoce, dyskusje o języku skrywają konflikty innego
typu (społeczne i polityczne). W rezultacie, jak to widzieliśmy, każdy podział rzeczywistego continuum był zawsze motywowany przez naciski
kwestii socjopolitycznych. Równocześnie, jeżeli język traktuje się jako praktykę społeczną, zobaczymy że dwie ideologie przedstawiają dwie ekstremy,
podczas gdy kontakty społeczne (a w tym lingwistyczne) dokonują się na
innych poziomach: na poziomie znacznie szerszym, niż pojedynczej wioski, ale znacznie węższym niż frankoprowansalska przestrzeń językowa.
W 2007 roku dzięki działaczom stowarzyszenia Aliance culturèla
arpitanna zostało w Sabaudii utworzone Radiô Arpitania, które od 2012
roku emituje audycje w Internecie ze studia w Prilly, w Szwajcarii. Nadaje ono audycje zawierające piosenki, reportaże, wywiady, utwory literackie, nadsyłane przez mówiących po arpitańsku we wszystkich trzech
państwach występowania tego języka.
Istnieją liczne inicjatywy społeczne ożywienia tego języka poprzez
organizowanie ponadgranicznych wydarzeń kulturalnych. Do takich
należą święta międzynarodowe, organizowane po kolei przez każdy
z trzech krajów arpitańskich. W ramach tych świąt organizowane są
też konferencje, dyskusje publiczne, koncerty oraz konkursy tradycyjnych tańców.
W 2015 roku francuski region Rodan-Alpy i włoski Region Autonomiczny Dolina Aosty podpisały umowę o współpracy w celu ocalenia języka arpitańskiego oraz zachowania wszystkich jego przejawów:
nauczania, wychowania, utrzymania języka w życiu publicznym,
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zachowania spuścizny materialnej i niematerialnej, jak również dotarcie z tym językiem do mediów.
Współcześnie język ten jest językiem macierzystym wyłącznie dla
wspólnot zamieszkujących we włoskiej Dolinie Aosty. Nauka tego języka
we Francji prowadzona jest wyłącznie w gimnazjach i liceach Sabaudii.
We Francji nie występuje on w mediach.
Istnieją jednak współcześnie liczne stowarzyszenia i instytucje naukowe, zajmujące się językiem arpitańskim. Wymienić tu warto kilka
z nich:
• ACA – Fédération internationale de l’arpitan (Aliance culturèla
arpitanna) : założona w 2004 roku, ta międzynarodowa federacja ma na celu zbieranie dokumentacji oraz rewitalizację języka arpitańskiego na całym terytorium Arpitanii. Federacja ta
przyczyniła się do uruchomienia Radiô Arpitania, a także przy
wsparciu dawnego regionu francuskiego Rodan-Alpy (zlikwidowanego w 2016 r.) uruchomiła internetową stronę samonauki
języka arpitańskiego, umożliwiającą naukę odrębnych dialektów tego języka164;
• Office géographique arpitan (Arpitańskie Biuro Geograficzne).
Ten instytut naukowy, założony w 2013 r., zajmuje się kwestiami
zasięgu terytorialnego Arpitanii oraz topomastyką. GeoArp posiada najbogatszą bazę nazewnictwa w poszczególnych dialektach arpitańskich oraz zajmuje się promocją tego nazewnictwa
u władz państwowych (dążenia do wprowadzenia nazewnictwa
bilingwistycznego);
• Centre d’études francoprovençales i Bureau régional pour l’ethnologie et la linguistique (BREL) : są to włoskie stowarzyszenia
lingwistyczne, w szczególności zajmujące się językiem frankoprowansalskim Doliny Aosty;
• Institut de la langue Savoyarde (ILS) : jest to federacja łącząca liczne stowarzyszenia języka frankoprowansalskiego
w Sabaudii;
• Institut Pierre Gardette : jest to instytut badawczy zajmujący się
studiami frankoprowansalskimi, istniejący przy Uniwersytecie
Katolickim w Lyonie.

164 http://www.francoprovencal.online/
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8. Język korsykański (corsu)
Korsyka, wyspa położona na Morzu Śródziemnym, położona na zachód
od Włoch i na południowy wschód od Francji, jest oddzielona od położonej na południu włoskiej Sardynii cieśniną Świętego Bonifacego. Położenie Korsyki w tym regionie było strategicznie istotne, co spowodowało,
iż często była ona ofiarą najazdów i inwazji.
Najstarsze odkryte na wyspie szczątki ludzkie pochodzą z mezolitu, czyli środkowej epoki kamienia, sprzed około 9000 lat. Pomiędzy
IV a II tysiącleciem przed naszą erą na Korsyce rozwinęła się tzw. kultura megalityczna, po której pamiątkami są dolmeny, menhiry, wieże
obronne i fortyfikacje wiosek. Korsyka jest wyspą o największej liczbie
megalitycznych posągów w całym regionie Morza Śródziemnego.
W pierwszym tysiącleciu przed naszą erą Korsyka, zamieszkała
przez plemiona Ligurów i Iberów, była podmiotem licznych najazdów
i kolonizacji. Etruskowie, Syrakuzanie, Fenicjanie z Tyru oraz Grecy pochodzący z Focei, a w końcu Rzymianie zajmowali wyspę lub jej fragmenty. W końcu Rzymianie zjednoczyli w 227 p.n.e. dwie wyspy, Korsykę
i odległą o 14 kilometrów Sardynię, w prowincję Korsyka-Sardynia. Po
upadku imperium rzymskiego przez wyspę przetaczały się kolejne fale
najeźdźców: Wandali, Ostrogotów, Bizantyjczyków, Arabów, zwanych
Maurami i Saracenami. W roku 774 Korsyka została oficjalnie uznana
przez Watykan, który udzielił wówczas pozwolenia na utworzenie na
wyspie biskupstwa oraz zakładanie klasztorów. Wyspa była wielokrotnie
plądrowana, kres temu położyło dopiero przyznanie przez papieża praw
do wyspy Pizie w X wieku, co wprowadziło pokój na wyspie na ponad
dwa wieki. W 1299 roku władzę nad wyspą przejęła Republika Genui,
która panowała tam, z przerwami, do 1729 r. Ludność Korsyki przez
wieki nie pogodziła się z rządami Genui, wybuchały wielokrotnie bunty
i powstania. Lata 1729–1755 to okres powstań przeciw Genui, interwencji francuskich, a w 1755 Korsyka ogłosiła niepodległość i proklamowana została Republika Korsykańska. Uchwalono też pierwszą na świecie
konstytucję: Konstytucję Korsyki. Genua, nieuznająca Republiki, w 1768
roku w zamian za umorzenie długów przekazała Francji prawa do wyspy.
Francuzi po ponad rocznych walkach zajęli ostatecznie Korsykę w czerwcu 1769, a zakończenie walk wyznaczyła ucieczka z wyspy przywódcy
korsykańskiego, generała Pascala Paoli, w dniu 13 czerwca 1769 r. Warto
pamiętać, że dwa miesiące później, 15 sierpnia 1769 roku w Ajaccio, na
Korsyce, urodził się Napoleon Bonaparte, który został cesarzem Francji.
Korsyka od tamtych czasów pozostaje częścią państwa francuskiego,
choć wielokrotnie jej mieszkańcy podnosili bunty, żądając przyznania
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Ryc. 38. Korsyka

pełnej autonomii i ochrony języka corsu. Nawet współcześnie działają
na wyspie ruchy separatystyczne, których działacze dążą do pełnej niepodległości Korsyki. Rycina nr 38 przedstawia wyspę wraz z jej głównymi miastami165.
Ludność Korsyki to 327 283 osób (2015)166, w tym 60% jest pochodzenia korsykańskiego. Język corsu, używany na Korsyce, należy do
romańskiej grupy językowej, podgrupy italo-romańskiej, i ma dwa
główne dialekty. Większość mieszkańców wyspy posługuje się dialektem północno-środkowym, zbliżonym do toskańskiego dialektu języka
włoskiego. Na południu wyspy przeważa dialekt południowy, zbliżony
do dialektu włoskiego używanego na Sardynii.
Korsykanie zamieszkujący poza wyspą są liczniejsi, niż na niej żyjący. Najliczniejsza jest populacja Korsykanów zamieszkujących Marsylię:
jest to grupa szacowana na 250 – 300 tysięcy osób. Przypuszczalnie tyleż
165 https://pl.wikipedia.org/wiki/Korsyka#/media/File:Korsikabahn05.png
166 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-94#chiffre-cle-3
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samo Korsykanów zamieszkuje w krajach takich jak: Boliwia, Kanada,
Kuba, Porto Rico, Stany Zjednoczone, Urugwaj, Wenezuela i Włochy167.
Dużym problemem jest ustalenie liczby użytkowników corsu na
wyspie i poza jej terytorium, gdyż, jak powyżej było zaznaczone, żadne
oficjalne statystyki nie ujmują przynależności do grupy mniejszościowej
czy etnicznej ani używania języka macierzystego, a szacunki są bardzo zróżnicowane. Według cytowanych powyżej danych Ministerstwa
Edukacji w 2013 r. korsykańskim posługiwało się stale 70 tysięcy osób,
a sporadycznie 100 tysięcy. Według danych encyklopedii językowej Ethnologue z 2018 roku językiem tym posługiwało się we Francji 150 tysięcy
osób oraz 1000 poza jej terytorium – w północnej Sardynii 168. Ale według
tego źródła na wyspie posługiwało się nim tylko 31 tysięcy osób.
Według znanego kanadyjskiego lingwisty, profesora Jacques’a Leclerca, który na swej witrynie internetowej zamieścił klasyfikację języków świata169 korsykańskim posługuje się od 20 do 60% mieszkańców
Korsyki.
Zacytowane powyżej sprzeczne i rozbieżne szacunki osób mówiących corsu dobitnie wskazuje na całkowity brak wiarygodnych danych.
Jedno jest pewne, co potwierdzają zgodnie lingwiści: następuje stałe zanikanie tego języka i trendu tego nie zmieniły zmiany w prawie
z przełomu wieków XX i XXI. Na początku XX wieku prawie 100% mieszkańców Korsyki używała języka corsu. W 1982 r., wg. ankiety RINSEE,
70% mieszkańców wyspy, a więc 96% ludności pochodzenia korsykańskiego rozumiało ten język, a w tym 86% mówiło nim stale170. Po trzydziestu latach dla większości młodych korsykański nie był już językiem
macierzystym. Większość z nich uczyła się tego języka po ukończeniu
18 lat, z powodów związanych z identyfikacją kulturową bądź jako wyraz
poparcia dążeń niepodległościowych171.
Francuzi od opanowania wyspy w XVIII wieku nie uznawali języka korsykańskiego za odrębny język, uważali, iż jest to dialekt języka
włoskiego i prowadzili konsekwentną politykę wypierania corsu przez
język narodowy, język francuski. Również w latach 50-ych XX wieku,
po wprowadzeniu ustawy Deixonne’a, korsykańskiego nie uznawano za odrębny język i nie dopuszczono do nauczania fakultatywnego
w szkołach. Do dnia dzisiejszego część lingwistów francuskich uważa,
167
168
169
170
171

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/corsefra.htm
https://www.ethnologue.com/language/cos
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/corsefra.htm
Ibidem.
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że twierdzenia o istnieniu języka korsykańskiego są wyrazem rewindykacji politycznych, pozbawionych podstaw lingwistycznych. I to niezależnie od tego, że UNESCO zaklasyfikowało korsykański do grupy
języków skrajnie zagrożonych wyginięciem w bieżącym wieku.
Około 1968 roku stowarzyszenia korsykańskie podjęły pierwsze
próby prowadzenia kursów nauki corsu na wyspie172, ale w momencie
dopuszczenia tego języka do szkół publicznych zaniechały tej aktywności. Dopiero w 1974 roku rząd francuski uznał, że ustawa Deixonne’a ma
zastosowanie w stosunku do korsykańskiego, co umożliwiło rozpoczęcie
nauczania tego języka w szkołach publicznych. Początki tego nauczania
były bardzo skromne: zgodnie z rozporządzeniem ministra na Korsyce
dopuszczona była nauka języka corsu w skali do 3 godzin tygodniowo.
Znaczący wzrost skali nauczania korsykańskiego nastąpił po wydaniu w 1984 roku wspomnianego powyżej rozporządzenia ministra
Edukacji Narodowej, nazywanego „okólnikiem Savary”. W 1992 roku
wejście w życie ustawy Joxe’a (Loi Joxe z 13 maja 1991 o statucie wspólnoty terytorialnej Korsyki: Joxe był ministrem Spraw Wewnętrznych za
prezydenta Mitteranda) dało prawo powołania na wyspie Zgromadzenia Korsykańskiego, obdarzonego znacznymi uprawnieniami z zakresu
zarządzania lokalnymi sprawami wewnętrznymi. W roku 1995 okólnik
ministra Bayrou umożliwił otwieranie na Korsyce placówek szkolnych
dwujęzycznych.
29 czerwca 2000 roku weszło w życie porozumienie pokojowe mające na celu powstrzymanie działalności autonomistów. Premier Lionel
Jospin zgodził się na zwiększenie zakresu autonomii Korsyki, w tym na
większą ochronę języka korsykańskiego. Te porozumienia i przyznane
uprawnienia budziły protesty części francuskiego Zgromadzenia Narodowego, nadto były inaczej interpretowane przez Francuzów, a inaczej
przez Korsykan. Porozumienie to nadto miało określoną perspektywę
czasową: obowiązywało do 2004 roku.
Nowy status języka korsykańskiego został wyznaczony w ramach
nowej ustawy, definiującej na nowo zakres autonomii korsykańskiej.
Ustawa nr 2002-92 z 22 stycznia 2002 roku „odnosząca się do Korsyki”173
normowała wszelkie kwestie, w pierwszym rzędzie „organizację i kompetencje wspólnoty terytorialnej Korsyki”, a także problemy ochrony
języka korsykańskiego i jego nauczania. Artykuł 7 ustawy w zasadzie
172 F. Ettori, L’enseignement de la langue corse, s. 104, w :Langue française, nr 25 :
1975, No théorethique L’enseignement des langues régionales, ss. 104-111.
173 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000004094
66&dateTexte=20020123
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wprowadzał dwujęzyczność, umożliwiając naukę języka korsykańskiego i francuskiego na równi w nauczaniu od przedszkoli do szkół wyższych. Od 1 sierpnia 2003 roku Korsyka uzyskała status „specyficznej
zbiorowości terytorialnej” (collectivité territoriale spécifique), co łączyło się z poszerzeniem zakresu autonomii lokalnej. Od 1990 roku utworzono na wyższych uczelniach kierunki kształcenia nauczycieli języka
korsykańskiego.
W szkołach podstawowych obecnie jako obowiązkowe są trzy godziny nauki języka i kultury korsykańskiej. W gimnazjach i liceach nauka
korsykańskiego jest przedmiotem fakultatywnym, do wyboru z innymi
językami obcymi.
Istnieją również oddziały dwujęzyczne, w których francuski i korsykański są równoprawnymi językami nauczania i komunikacji.
Dane sprzed dziesięciu lat, z roku szkolnego 2008/2009, ukazują
bilans nauczania języka korsykańskiego.
W szkołach podstawowych nauka trzech godzin tygodniowo:
– 23 683, czyli 98,3% uczniów uczyło się korsykańskiego, z czego
12 255 (50,8%) uczyło się go mniej, niż 3 godziny (około 1,5 godziny), 6 415 uczyło się trzy godziny, a 4 932 uczyło się w systemie
bilingwistycznym;
– 395 uczniom nie proponowano nauki korsykańskiego;
– 79 uczniów (0,33%) nie chciało podjąć nauki korsykańskiego,
wybrało zajęcia innego typu.
W szkołach ponadpodstawowych:
– 8626 uczniów (40,8%) uczyło się korsykańskiego, w tym 6316
w gimnazjach (50,9%), 1228 w liceach (20,81%) i 1082 w technikach (38,7%).
Nauczanie dwujęzykowe parytetowe:
– w szkołach podstawowych: 4932 uczniów (20,4% ogółu);
– w nauczaniu ponadpodstawowym: 1563 uczniów (7,4% ogółu),
w tym studentów sekcji śródziemnomorskiej, gdzie uczą się korsykańskiego, jednego z języków romańskich, łaciny, włoskiego
lub hiszpańskiego
Według danych z roku 2018174 w szkołach podstawowych nauką
korsykańskiego objęci są wszyscy uczniowie, ale w gimnazjach naukę tę kontynuuje 59% z nich, a w liceach 22%. Dla tych uczniów alternatywę stanowi wybór jako drugiego języka nauczania włoskiego
bądź angielskiego. Sytuację tę w sposób celny podsumowała Marie Do
174 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/corse/quels-sont-resultats-enseignement-du-corse-1399519.html

109

Predali, kierująca projektem języka i kultury korsykańskiej w Réseau
Canopé (instytucja podlegająca Ministerstwu Edukacji Narodowej, zajmująca się opracowywaniem i wydawaniem materiałów edukacyjnych):
Od chwili, gdy nie ma faktycznej dwujęzyczności w społeczeństwie, czyli nie występuje ona w życiu codziennym, młodzi nie znajdują zachęty
do posługiwania się korsykańskim w sposób naturalny. Nauka korsykańskiego musi skonfrontować się z przewagą francuskiego w tkance społecznej i w przekazie rodzinnym175.
Według informacji AFP z 2017 roku, tylko 26% młodych w wieku
18-24 lat posługuje się językiem korsykańskim176.
Działacze korsykańscy są w pełni świadomi skali zagrożenia zaniku ich języka macierzystego, a zatem i części ich rodzimej kultury.
Ostatnie 50 lat to z ich strony na przemian działania brutalne i działania
podejmowane na drodze oficjalnej, demokratycznej, które spotykają się
ze stanowczym odrzuceniem przez władze Republiki.
17 maja 2013 roku Zgromadzenie Korsyki uchwaliło jednomyślnie
propozycję statutu dla równouprawnienia urzędowego i rewitalizacji
języka korsykańskiego. Ta uchwała parlamentu Korsyki przewidywała stosowanie corsu we wszystkich dziedzinach życia publicznego, gospodarczego i społecznego (szkoły, służby publiczne, media), a dla jego
faktycznej rewitalizacji uchwała przewidywała szeroką akcję dokształcania, w szczególności urzędników publicznych. Propozycje te zostały
odrzucone przez rząd Francji.
W maju 2016 roku grupa korsykańskich deputowanych odbyła w Paryżu oficjalne spotkanie z ministrami Kultury i Edukacji Narodowej,
w celu uzyskania zatwierdzenia statusu corsu jako języka równoprawnego z francuskim w użytku urzędowym na wyspie. W odpowiedzi
ministrowie uznali, że corsu to jedynie problem nauczania szkolnego.
W styczniu 2018 roku rząd francuski jednoznacznie potwierdził: język
korsykański nigdy nie stanie się drugim językiem oficjalnym we Francji,
nawet na terytorium Regionu Korsyki177.
Argumenty autonomistów korsykańskich, iż równouprawnienie
korsykańskiego jako urzędowego jest jedyną metodą powstrzymania
wymierania języka spotkało się ze stanowczym i pryncypialnym stanowiskiem rządu, dla którego jakiekolwiek uznanie języka regionalnego
175 ibidem.
176 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/langue-corse-toujours-pas-ecoles-immersives-1319889.html
177 http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/actu-des-mots/2018/01/09/3700220180109ARTFIG00131-l-officialisation-de-la-langue-corse-n-est-pas-lennemie-de-l-unite-republicaine.php
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jako równorzędnego z językiem francuskim, nawet w określonym regionie, jest nie tylko sprzeczne z zasadą konstytucyjną, ale że akceptacja różnorodności językowej jest wrogiem jedności republikańskiej.
Przeciwnicy takiego rozumowania rządu, niezmiennego się od czasów
rewolucji francuskiej, a silną ręką wcielanego w życie od końca XIX wieku, wskazują, że taka postawa nie przystoi krajowi, który jest kolebką
Praw Człowieka i Obywatela178. Wskazują oni, że dążenie do całkowitej
unifikacji kraju pod względem językowym nie jest przejawem równości,
lecz podejściem totalitarnym.

9. Język flamandzki we Francji ( flamand, Vlaams)
Północno-wschodni zakątek Francji, terytorium pomiędzy rzeką Lys
a Morzem Północnym, czyli między Bailleul i Dunkierką, to terytorium
zamieszkałe przez francuskich Flamandów. Ten mikroregion, historyczna część Flandrii, określany jest często jako Westhoek (Zachodni
Kąt) albo Flandria Nadmorska. Nazwa Westhoek odnosi się zarazem
do transgranicznego francusko-belgijskiego regionu, składającego
się z belgijskiej prowincji Flandria Zachodnia (Region Flamandzki)
i z francuskiego departamentu Nord (obecnie region Haute-de-France),
co z grubsza odpowiada terytorialnie okręgowi administracyjnemu
Dunkierki (arrondissement de Dunkerque), w skład którego wchodzi
obecnie 7 kantonów i 111 gmin.
Język flamandzki francuski, tak jak frankoński lotaryński i alzacki,
należy do grupy języków zachodniogermańskich.
Historia francuskiej Flandrii, z Lille jako jej historyczną stolicą,
jest bardzo bogata i odbijają się w niej skomplikowane losy tego regionu
Europy.
Przed przybliżeniem tej historii konieczne jest przedstawienie pewnych uściśleń, dotyczących samej nazwy języka Flamandów. Z językiem
flamandzkim w XX wieku, a ściśle mówiąc w jego ostatnim dwudziestoleciu, nastąpiły pewne komplikacje, które powodują jeszcze większe
zamieszanie w identyfikacji tego języka. Tradycyjnie przez wieki język
flamandzki używany w Holandii określany był jako język holenderski,
natomiast język Flamandów belgijskich nazywany był flamandzkim.
Te dwa języki w istocie były i są dialektami, różniącymi się pomiędzy sobą fonetyką, morfologią, składnią i słownictwem. Rządy Belgii i Holandii w 1980 roku podpisały Nederlandse Taalunie, umowę

178 ibidem.
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międzynarodową dotyczącą unii językowej i wspólnego języka urzędowego. Siedziba Unii Języka Niderlandzkiego znajduje się w Hadze179.
Ten jeden język obecnie nazywa się w Polsce językiem niderlandzkim. W Holandii pozostaje w użytku określenie „dialekt holenderski”
dla nazywania języka używanego w prowincjach Holandia Północna
i Holandia Południowa. W Belgii natomiast stosuje się nadal dla określenia mowy Flamandów nazwę „język flamandzki” – nie dialekt. Zamieszkują oni głównie region brukselski oraz prowincję Flandrię. Język
flamandzki używany w Belgii nie jest jednolity, składają się na niego
liczne lokalne dialekty, a obok występuje język standardowy, zwany
tussentaal („międzymowa”) lub schoon Vlaams („piękny flamandzki”).
We Francji, w rejonie Dunkierki, który niegdyś stanowił część
Flandrii, flamandzki był i po części nadal pozostaje językiem ludności
autochtonicznej. Posiada on obecnie status języka regionalnego, klasyfikowany jest jako flamandzki zachodni, a nazywany jest Vlaams,
a także flamand du Westhoek. Podległa Ministrowi Kultury instytucja
odpowiedzialna za wewnętrzną politykę językową, Délégation générale
à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), klasyfikuje ten
język właśnie jako flamandzki zachodni, choć w istocie jest on tylko jego
dialektem: różnią go pewne elementy gramatyki i wymowy, a nawet
zapisu, zachowującego archaizmy regionalnego staroflamandzkiego.
Grafika nr 39 ukazuje cały region flamandzki, wraz z jego podziałami. Kolorem jasnobrązowym zaznaczona jest strefa flamandzkojęzyczna
historycznego Hrabstwa Flandrii, ciemnobrązowym nieflamandzkojęzyczne terytoria Hrabstwa, a kolorem różowym terytoria flamandzkojęzyczne spoza granic Hrabstwa180.
Dla przedstawienia bogatej historii Flamandów i tego mikroregionu ponownie należy cofnąć się do epoki Imperium Rzymskiego, kiedy
był on częścią Galii Belgijskiej, i to częścią przygraniczną, jako pierwszą
ulegającą najazdom plemion germańskich na Galię epoki romańskiej.
Brak szczegółowych źródeł pisanych, dotyczących przemieszczeń ludów
w ostatnich wiekach przed naszą erą oraz na początku tej ery. Niektórzy historycy uważają, że ludy germańskie, posługujące się językami
dolnoniemieckimi, dokonały podboju ziem Celtów i osiadły w omawianym regionie jeszcze w drugim wieku przed Chrystusem, a więc przed
podbojem rzymskim. Pewne jest, że rozmaite ludy germańskie (wśród
nich Fryzowie) zdobyły te terytoria w IV wieku naszej ery, a następnie
179 Strona internetowa https://over.taalunie.org/organisatie/wat-is-de-taalunie, wersja angielska: https://over.taalunie.org/dutch-language-union
180 https://leblogdungrandblond.wordpress.com/2017/05/12/il-y-a-flandre-et-flandres/
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Ryc. 39. Terytoria flamandzkie i flamandzkojęzyczne

zostały one podbite i zdominowane kulturowo przez Franków w V wieku, stając się na początku VI wieku częścią Austrazji. W epoce Karolingów ziemie te dzieliły losy całego regionu, po rozpadzie imperium
Karola Wielkiego na mocy traktatu w Verdun (843) weszły w skład królestwa Karola II Łysego, czyli Franków Zachodnich, które to królestwo
od około 1200 uzyskało nazwę Królestwa Francji. Terytorium Flandrii
Zachodniej już w IX wieku stało się jedną ze składowych części Hrabstwa
Flandrii, podległego władcy Franków. Jako datę wyznaczającą powstanie hrabstwa historycy określają rok 866, kiedy Karol Łysy nadał tytuł
hrabiego i terytorium Flandrii jako lenno Baldwinowi I Żelazne Ramię
(ur. ok. 837/840, zm. 2 stycznia 879 roku), możnowładcy, który poślubił
Judytę, córkę Karola Łysego. Stał się on założycielem dynastii hrabiów
flandryjskich, których wzrost znaczenia wiązał się ze słabością późnych
władców karolińskich i pierwszych Kapetyngów oraz z koniecznością
organizowania silnego organizmu państwowego, zdolnego do przeciwstawiania się niszczycielskim najazdom Normanów. Po wielu klęskach
i spustoszeniach kraju dopiero wnukowi założyciela dynastii, Arnulfowi
Wielkiemu (890 – 964) udało się skutecznie pokonać Normanów i powstrzymać najazdy tych północnych najeźdźców. W XII wieku Flandria
osiągnęła szczyt swojej potęgi i rozwoju gospodarczego, który zawdzięczała przede wszystkim rozkwitowi miast północnych hrabstwa, takim
jak Arras, Gandawa i Ypres. Rozwój gospodarczy związany był z ogromnymi zyskami z handlu tekstyliami, wspieranego przez hrabiów, którzy umocnili władzę feudalną i udoskonalili system administracji oraz
wprowadzili skuteczny system podatkowy. Flandria w wiekach XIII – XV
pozostawała w mniejszej bądź większej zależności od korony francuskiej,
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będąc ważnym centrum gospodarczym ówczesnej Europy. W latach
1302 – 1369 kilkakrotnie wybuchały bunty mieszczan flandryjskich
przeciwko zwiększaniu wpływów króla Francji oraz przeciw rosnącej
uległości kolejnych hrabiów Flandrii. Historię wojen flandryjskich rozpoczęli w 1300 roku Francuzi, którzy pojmali hrabiego Gwidona i przejęli bezpośrednią władzę w hrabstwie. Bunt mieszczan brugijskich i ich
zwycięstwo nad armią francuską w 1302 roku zakończyły się zawarciem traktatu pokojowego w 1304 roku, w którym podzielono Flandrię
na część należącą do króla i część podległą władzy hrabiego. W 1305 roku
został nim syn zmarłego rok wcześniej Gwidona, Robert III, który przez
wiele lat próbował odzyskać utracone ziemie, jednak poniósł klęskę.
Od tego momentu hrabia Flandrii stał się w pełni zależny od króla Francji. W 1369 roku małżeństwo Małgorzaty Flandryjskiej, córki ostatniego
hrabiego Flandrii Ludwika II, z księciem Burgundii położyło kres autonomii hrabstwa, które weszło w skład księstwa Burgundii. Flandria
funkcjonowała w granicach tego księstwa aż do 1482 roku, kiedy zmarła
Maria Burgundzka, ostatnia przedstawicielka dynastii burgundzkiej
i żona Maksymiliana I Habsburga. Na mocy układu pokojowego z Arras
Flandria wraz z Burgundią dostała się synowi Maksymiliana i Marii,
Filipowi I, który po małżeństwie z Joanną Szaloną Kastylijską został regentem włości kastylijskich, burgundzkich i niderlandzkich, a Flandria
stała się częścią włości hiszpańskiej gałęzi Habsburgów. Syn Filipa i Joanny, Karol V, w 1516 roku stał się królem Hiszpanii, doprowadzając następnie do jej ponownego zjednoczenia. W 1519 roku został wybrany, jako
Karol I, cesarzem rzymskim narodu niemieckiego, zachowując wśród
kilkudziesięciu swoich tytułów również tytuł hrabiego Flandrii. Ziemie
te pozostawały w rękach Hiszpanii do zakończenia wojny trzydziestoletniej (1618–1648). Przywracanie ziem flandryjskich koronie francuskiej
dokonało się za panowania Ludwika XIV. Na mocy postanowień „pokoju
pirenejskiego”, zawartego 7 października 1659 r., Francja uzyskała od
Hiszpanii Roussillon (zwane Północną Katalonią) oraz fragmenty Artois
i Flandrii w Niderlandach Hiszpańskich. Traktat Pirenejski potwierdzał angielskie posiadanie Dunkierki i dopiero w 1662 roku młody król
Ludwik dokonał wykupu miasta z rąk angielskiego króla Karola za cenę
5 milionów liwrów. W latach 1668–1768 Francja uzyskała następne części terytorium Zachodniej Flandrii i całe to terytorium uzyskało status
prowincji pod nazwą Prowincja Flandrii, która administracyjnie podzielona była na dwie prowincje: Flandrię Nadmorską i Flandrię Walońską.
Ich granice przedstawia rycina nr 40181.
181 https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_de_la_Flandre_française.png
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Ryc. 40. Flandria francuska w granicach sprzed 1789 r.,
czarne linie wyznaczają granice obecnego Departamenty
Północnego

Podczas reorganizacji państwa w czasie rewolucji francuskiej w 1790
roku zlikwidowano prowincje, a Flandria francuska znalazła się w granicach Departamentu Nord.
Po reformie administracyjnej V Republiki Flandria francuska pozostaje częścią Departamentu Nord, należącego w latach 1982–2015 do
regionu Nord-Pas-de-Calais, a od 1 stycznia 2016 roku do regionu Hauts-de-France. W związku z wejściem w życie tzw. Ustawy Pasqua z 4 lutego
1995 roku, na terytorium tym powstały dwie krainy182, Kraina Serca
Flandrii (Pays Cœur de Flandre), obejmująca wspólnoty terytorialne
182 fr.: Pays d’aménagement du territoire regroupant des collectivités territoriales
– kraina jest to, jak mówi ustawa, kategoria administracyjna francuskiego prawa zagospodarowania przestrzennego o charakterze geograficznym, oznaczająca
terytorium będące spójne geograficznie, gospodarczo, kulturowo lub społecznie,
na poziomie obszaru zamieszkania lub zajęcia, w celu wyrażenia wspólnoty interesów gospodarczych, kulturowych i społecznych jej członków oraz która pozwala
planować i realizować projekty rozwojowe.
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północno-zachodnie regionu Hauts-de-France oraz Kraina Wiatraków
Flandrii (Pays Moulins de Flandre), obejmująca wspólnoty terytorialne
północno-zachodnie dawnego regionu Nord-Pas-de-Calais.
Język flamandzki, powszechny na całym historycznym terytorium
Hrabstwa Flandrii, na terytorium francuskim był stopniowo wypierany przez język francuski. Na początku XIX wieku w okręgu Dunkierki
i Hazebrouck mieszkańcy wszystkich gmin byli flamandzkojęzyczni,
z wyjątkiem trzech gmin w okręgu Dunkierki oraz dziesięciu gmin
okręgu Hazebrouck. Język flamandzki wówczas jeszcze był używany
w jednej gminie okręgu Lille. Ale według szacunków Prefekta w 1806
roku w Departamencie Nord na 671 gmin 99 było flamandzkojęzyczne,
a 572 francuskojęzyczne183. Jednak wówczas było 155 712 użytkowników
flamandzkiego w Département du Nord i 1 261 w Pas-de-Calais. Według
oceny przedstawionej w 1835 roku przez hrabiego Abla Hugo184 (brata
Victora Hugo) pomimo, iż dla wszystkich mieszkańców Dunkierki i Hazebrouck językiem codziennym był flamandzki, to wszyscy oni rozumieli i mówili po francusku, co było rewolucyjną zmianą, gdyż pięćdziesiąt
lat wcześniej we Flandrii tylko jeden wieśniak na dwudziestu znał inny
język, niż swój macierzysty.
Komisja Historyczna Departamentu Nord w 1845 roku przebadała
sytuację lingwistyczną na północy Francji. Następnie podobne badania, ale bardziej szczegółowe, przeprowadził w 1857 roku Komitet Flamandzki we Francji (Comité flamand de France). Badania potwierdziły,
że w okręgu Dunkierki z pięćdziesięciu gmin go tworzących w czterdziestu mówiono wyłącznie po flamandzku, w dwóch wyłącznie po
francusku, w pięciu po flamandzku i po francusku, z flamandzkim dominującym, a w trzynastu po francusku i flamandzku, z dominującym
francuskim185.
Warto skupić uwagę na przywołanym Komitecie Flamandzkim we
Francji. Stowarzyszenie to, istniejące do dziś, zostało założone 10 kwietnia 1853 roku przez Edmonda de Coussemakera, urodzonego w Bailleul
prawnika z wykształcenia, a z pasji historyka badającego dziedzictwo
kulturowe Flandrii francuskiej, muzykologa i etnografa, autora wielu
opracowań dotyczących Flandrii średniowiecznej. W 1855 roku opublikował on zbierane przez siebie regionalne poezje śpiewane w zbiorze
183 Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française : des origines à 1900, tom 9, 1927.
184 Abel Hugo, France pittoresque ou Description pittoresque, topographique et statistique des départements et colonies de la France, Delloye éditeur, 3 vol., Paris, 1835.
185 Statistique archéologique du département du Nord : arrondissement de Dunkerque,
Extrait du bulletin de la Commission historique du département du Nord, tome
VI, Lille, 1862.
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Chants populaires des Flamands de France. Jego dziełem, wydanym
w 1857 roku przez założone przez siebie stowarzyszenie było cytowane
powyżej opracowanie Délimitation du flamand et du français dans le
Nord de la France. Celem Komitetu Flamandzkiego było i jest studiowanie kultury flandryjskiej, języka flamandzkiego oraz podejmowanie
działań na rzecz ich rozpowszechniania. Komitet Flamandzki założył
bibliotekę w Hazebrouck i wydawał dwa periodyki: Annales du Comité
flamand de France, kierowane do szerokiego rozpowszechniania oraz
Bulletin du Comité Flamand de France, przeznaczony dla członków Komitetu. Warto podkreślić, że i współcześnie Komitet Flamandzki we
Francji odgrywa swą rolę, a także kieruje przekazanym mu Muzeum
Jeanne-Devos, które znajduje się w Wormhout. Muzeum to zgromadziło niezwykle bogate zbiory fotograficzne obejmujące lata 1825–1980, do
których należą zdjęcia dokumentujące pejzaże regionalne, sceny z życia,
fotografie ślubne, portrety. W muzeum znajduje się również kolekcja
dawnych mebli flamandzkich, flamandzkie dzieła sztuki i rzemiosła,
a zwłaszcza kolekcje materiałów tekstylnych oraz strojów regionalnych.
W roku 1972 Alex Vanneste wykonał studium porównawcze sytuacji
językowej w okręgu Dunkierki, które wykazało że na przestrzeni 100 lat
język francuski znacząco wyparł flamandzki, a we wszystkich gminach
dwujęzycznych mieszkańcy stali się wyłącznie francuskojęzyczni186.
Na rycinie nr 41 na dwóch rysunkach przedstawiona została sytuacja języka flamandzkiego w 1874 roku i w roku 1972187. Na mapie
Okręgu Dunkierki zostały zaznaczone granice gmin oraz kolorami
zostały wskazane języki w nich używane. Ciemnobrązowym kolorem
zaznaczone są gminy, których mieszkańcy posługiwali się wyłącznie językiem francuskim, pomarańczowym – gminy dwujęzyczne,
z przewagą francuskiego, gminy jasnozielone – to gminy dwujęzyczne, z przewagą flamandzkiego, a ciemnozielone to gminy czysto flamandzkojęzyczne. Porównanie sytuacji na przestrzeni 100 lat ukazuje
wyraźnie proces wypierania języka flamandzkiego, który w okresie
ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie się nasilił, doprowadzając do
zagrożenia wymarcia języka.
W procesie wypierania języka flamandzkiego we Francji najbardziej
niszczycielskie efekty przyniosła opisywana powyżej działalność rządów francuskich od lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, kiedy to nasiliły
się represje, zwłaszcza w szkołach, za używanie języka macierzystego.
186 Alex Vanneste, Taaltoestand in Frans-Vlaanderen, Ons Erfdeel, 1972.
187 Źródło ryciny: https://fr.wikipedia.org/wiki/Westhoek_français
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Ryc. 41. Zmiany sytuacji lingwistycznej w okręgu Dunkierki na przestrzeni stu lat

W rezultacie po stu latach, jak wykazała ankieta INSEE w 1999 roku,
w mikroregionie flamandzkim we Francji języka tego używa około 60
tysięcy osób w wieku powyżej 18 lat. Ponad połowa z nich to robotnicy
i urzędnicy, a tylko 11% z nich jest rolnikami.
Na początku XXI wieku język flamandzki przetrwał wyłącznie
w okręgu Dunkierki na terytorium rozciągającym się aż do Armentières,
miasta położonego przy granicy belgijskiej, na zachód od Lille.
Cytowana wielokrotnie encyklopedia Ethnologue podaje w najnowszym wydaniu, że flamandzkim francuskim, Vlaams, posługiwało się
w 2013 roku 30 tysięcy osób, co oznacza, iż w ciągu 14 lat liczba użytkowników tego języka zmniejszyła się dwukrotnie. Proces wymierania
języka postępuje, pomimo podejmowanych prób przywracania tego języka i jego nauczania.
Wysiłki te zostały zainicjowane w końcu lat siedemdziesiątych
XX wieku. W 1978 roku powstało w Cassel radio Uylenspiegel, początkowo jako radio pirackie, później jako legalne radio nadające na falach
ultrakrótkich, którego zadaniem była promocja języka i kultury flamandzkiej. W 2002 roku 10% audycji tego radia nadawane było po flamandzku. Następnie trzy czasopisma regionalne, Platch’iou (1981-2000),
Revue de l’Houtland (1979-2001) i Yser houck (od 1989 roku) publikowały
artykuły poświęcone kulturze flamandzkiej we Francji oraz artykuły
w języku flamandzkim francuskim lub w niderlandzkim.

118

Nauczanie języka flamandzkiego zainicjowano dopiero w latach
osiemdziesiątych XX wieku, dzięki aktywności stowarzyszenia Tegaere Toegaen. Początkowo języka tego nauczano w licznych gimnazjach
mikroregionu, a także w nielicznych szkołach podstawowych.
13 listopada 2003 roku w Esquelbecq pięć stowarzyszeń flamandzkich podpisało deklarację o intencji powołania instytucji mającej za cel
promocję języka flamandzkiego188.
17 marca 2004 roku zostało powołane przez sześć stowarzyszeń–
fundatorów stowarzyszenie Akademie voor nuuze Vlaamsche Tale – Institut de la Langue Régionale Flamande189, z siedzibą w merostwie Cassel.
Cele Instytutu są bardzo szerokie, do głównych należą:
• ochrona i przekazywanie specyfiki lokalnej języka regionalnego
flamandzkiego we Flandrii francuskiej;
• promocja języka regionalnego w celu przetrwania flamandzko
francuskiej kultury ludowej;
• podtrzymywanie i rozpowszechnianie flamandzkiego we
wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego
i kulturalnego;
• promowanie dobrowolnej nauki języka regionalnego flamandzkiego w ramach nauki szkolnej, a także poza szkołami, na kursach organizowanych przez stowarzyszenia;
• wzbogacanie narzędzi pedagogicznych.
Właśnie dzięki wysiłkom Instytutu Regionalnego Języka Flamandzkiego Vlaams został wprowadzony w 2007 roku jako przedmiot w kilku
szkołach tytułem eksperymentu. Nauczanie to zostało zarzucone, gdyż
zgodnie z prawem tego typu eksperymenty mogą być prowadzone jedynie przez pięć lat.
W 2013 roku język flamandzki uzyskał decyzją Ministra Kultury
i Komunikacji Francji status języka regionalnego.
W tym momencie na ogólną liczbę ludności terytorium Flandrii
francuskiej, wynoszącą 1,4 miliona osób, językiem tym mówiło 30 tysięcy osób, czyli około 2% ogółu. Ponadto 50 tysięcy osób potrafiło się „jakoś”
porozumiewać po flamandzku. Na ogólną liczbę 252 tysięcy uczniów
języka regionalnego uczyło się 720 uczniów.
Według danych medialnych w 2017 roku językiem flamandzkim zachodnim we Francji mówiło 40 tysięcy osób190. Równocześnie
188 http://www.anvt.org/fr/documents-mainmenu-5/l-institut-1/16-declaration-du13-decembre-2003/file
189 http://www.anvt.org/fr/documents-mainmenu-5/l-institut-1/18-statuts-de-linstitut/file. Główna strona internetowa Instytutu http://www.anvt.org/fr/
190 https://www.youtube.com/watch?v=JNYZhdyhvh0
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żadna instytucja publiczna nie zajmowała się we Francji językiem
flamandzkim.
Szanse na ocalenie flamandzkiego we Francji daje podjęta, dzięki
wysiłkom działaczy Institut de la Langue Régionale Flamande, decyzja
o utworzeniu Office public du flamand-occidental. Decyzję taką podjęła
27 marca 2018 roku komisja stała Rady Regionalnej Hauts-de-France.
To Biuro ma być piątym tego typu biurem we Francji, po biurach języka
baskijskiego (2004), bretońskiego (2010), oksytańskiego (2015) i katalońskiego (2016) – jednak po upływie roku nie zostało ono utworzone
i władze obiecują, że zostanie ono utworzone w roku 2019.
Ciekawych informacji dostarcza odpowiedź Sekretariatu Stanu
z dnia 20 czerwca 2018191, udzielona na zapytanie senatora Jean-Pierre
Decoola z 19 kwietnia 2018 roku. Senator nawiązał do obietnicy kandydata na prezydenta E. Macrona, który w liście adresowanym 31 marca 2017
roku do stowarzyszeń regionalistycznych, a głównie obrońców języka
flamandzkiego zachodniego, zobowiązał się włączyć w sprawę ratyfikacji Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych.
Senator, powołując się na fakt nauczania dwujęzycznego istniejącego
w Kraju Basków, Oksytanii, w Bretanii i na Korsyce oraz na nierealizowane propozycje Institut de la Langue Régionale Flamande dotyczące
wsparcia nauczania lokalnego zadeklarował, że nauczanie języka lokalnego nie stanowi zamachu na jedność Republiki, a są to jedynie regionalne działania na płaszczyźnie kultury, niezawierające roszczeń
autonomii regionalnej.
Udzielająca odpowiedzi w imieniu ministra Edukacji Narodowej Sekretarz Stanu stwierdziła, że utrzymanie i przekazywanie rozmaitych
form dziedzictwa regionów francuskich, w zakresie języka i kultury,
są ważne i stanowią przedmiot szczególnej uwagi ministra Edukacji
Narodowej.
Sekretarz Stanu wskazała, że język niderlandzki, będący językiem
komunikacji w Belgii i Holandii, ma priorytetowe wsparcie w departamencie Nord, począwszy od Akademii w Lille, a także w nauce od szkoły
podstawowej, przez gimnazja, do liceów. Nauka tego języka ma znaczenie gospodarcze i w sferze zatrudnienia: znajomość niderlandzkiego
ułatwia podejmowanie pracy przez mieszkańców strefy przygranicznej
po drugiej stronie granicy.
Co do języka regionalnego flamandzkiego, to jego bliskość z niderlandzkim, zdaniem ministra, ułatwia naukę niderlandzkiego. Sekretarz stanu podkreśliła, że nauczanie francuskiego wariantu języka
191 https://www.senat.fr/questions/base/2018/qSEQ18040335S.html
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flamandzkiego zachodniego odbywa się w trzech szkołach podstawowych publicznych, tytułem eksperymentu, a decyzja o kontynuowaniu
eksperymentu zostanie podjęta po analizie jego wyników przez Akademię w Lille. Wskazała również, że lokalne stowarzyszenia mają zgody
ministerialne na organizowanie w szkołach zajęć pozalekcyjnych, dzięki
którym mogą uczulać uczniów na wartości języka flamandzkiego i kultury przez niego przenoszonej.
Odpowiedź ministerstwa Edukacji Narodowej nie rysowała znaczących perspektyw dla działaczy flamandzkojęzycznych. W świetle wypowiedzi prasowych można uznać, że również w zakresie nauki języka
flamandzkiego w szkołach strona rządowa nie wykonuje zapowiedzi
i nie dotrzymuje obietnic. Jak wynika z komunikatu Institut de la Langue
Régionale Flamande, referującego spotkanie tych działaczy wraz z działaczami Fédération pour les Langues Régionales dans l’Enseignement Public (FLAREP) z doradcą do spraw języków regionalnych ministerstwa
Edukacji192 w dniu 7 lutego 2019, ministerstwo zadowolone jest z uprawiania polityki „drobnych kroczków”, natomiast działacze regionalni
uważali, że niepodejmowane są kroki na rzecz wzmocnienia pozycji
języków regionalnych. Wskazywali, że występuje deficyt uznania dwujęzyczności w tekstach urzędowych, jak np. dotyczących reformy gimnazjów i liceów, w rozporządzeniach ministerialnych, w projektach ustaw
dotyczących „szkoły zaufania” (l’école de la confiance) oraz wskazywali
na zwłokę w uznaniu flamandzkiego zachodniego oraz frankoprowansalskiego. Działacze wystąpili z wnioskiem o szerszą współpracę ministra na rzecz poprawy sytuacji. Przedstawiciel Instytutu Flamandzkiego
domagał się zaprzestania dyskryminacji języka flamandzkiego, z jaką
on nadal się spotyka.
Przedstawiona została powyżej dość szczegółowo aktualna sytuacja języka flamandzkiego we Francji. Język ten był językiem Hrabstwa
Flandrii, regionu w średniowieczu będącego jednym z najważniejszych
gospodarczo i politycznie w Europie, a obecnie jako język niderlandzki jest językiem dwóch ważnych państw: sąsiedniej Belgii i Holandii.
Proces jego zanikania we Francji i brak mechanizmów na rzecz powstrzymania tego procesu wyraźnie wskazują, że bez wprowadzenia
w życie zasad określonych w Europejskiej Karcie języków regionalnych
lub mniejszościowych język ten w XXI wieku skazany jest we Francji
na wymarcie.

192 http://www.anvt.org/fr/actualits-mainmenu-3/55-actualits-de-lanvt-ilrf/254reunion-au-ministere-de-l-education-nationale-lycees-et-flamand-occidental
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10. Język alzacki (alsacien, Elsässisch, Elsàssisch
lub Elsàsser Ditsch)
Mówiąc o języku alzackim dokonuje się pewnego uproszczenia. Jest to
zespół dialektów, wywodzących się z języka staroniemieckiego, sięgającego V wieku. Składają się na niego trzy zasadnicze dialekty: alemański
(zwany też alamański), frankoński i strasburski. Według innej typologii
wyróżnia się następujące dialekty języka alzackiego:
a. frankoński reńsko-lotaryński, stosowany w Alzacji Bossue;
b. frankoński środkowy, używany na północnym wschodzie Alzacji, w regionie Wissembourga;
c. dolnoalemański północny, używany w większej części departamentu Dolnego Renu (w okręgach Haguenau, Strasbourga,
Saverne i Seléstat);
d. dolnoalemański południowy, używany w większości departamentu Górnego Renu (okręgi Colmar, Guebwiller i Mulhouse);
e. górnoalemański, którym mówi się w regionie Altkirch
i w Sundgau.
Na rycinie nr 42193, przedstawiającej również sąsiadujące krainy
Francji i sąsiadujące państwa, przedstawiona jest jeszcze nieco inna
typologia dialektów.
Przedstawione są na niej kolejno zasięgi dialektów: frankońskiego
mozelskiego, frankońskiego reńskiego, dolnoalemańskiego północnego,
dolnoalemańskiego południowego i górnoalemańskiego.
Wszystkie te dialekty pochodzą z dialektów staro-wysoko-niemieckich, wykształconych w wiekach IV–V, uznawanych za dialekt języka
alemańskiego. Dialekty te nie mają ustalonej normy literackiej, brak
skodyfikowanej gramatyki i brak jest ustalonego sposobu zapisu.
Alzacja jest najmniejszym regionem Francji, położonym między Lotaryngią, Republiką Federalną Niemiec i Szwajcarią. Od Niemiec dzieli
ją Ren, a od reszty Francji Wogezy, co ukazuje rycina nr 43194.
Najstarsze zachowane ślady osadnictwa w Alzacji pochodzą
z V wieku p.n.e., kiedy osiedlili się tam Celtowie. W okresie rzymskim
dla ochrony granic cesarstwa zostały tam osiedlone ludy germańskie.
Później, od połowy II wieku n.e. na tereny te najeżdżały kolejne fale
barbarzyńców, którzy doprowadzili do ruiny tego kraju. W połowie IV
wieku Alamanowie (oboczna nazwa: Alemanowie) zdobyli całe terytorium przyszłej Alzacji. W 357 przyszły cesarz Julian Apostata zadał
193 http://www.cosprocare.nl/carte-de-l-alsace.html
194 https://www.cartograf.fr/regions/alsace.php)
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Ryc. 42. Dialekty Alzacji i Mozeli

olbrzymią klęskę Alamanom w bitwie pod Argentorate (współczesnym
Strasburgiem) i pojmał ich króla Chnodomara. W 496 r. Alamanowie zostali pokonani przez Chlodwiga i ich terytoria zostały włączone na stałe
do państwa Franków, aż do traktatu w Verdun (843), kiedy to zostały
wydzielone z całości państwa Karola Wielkiego, przechodząc w ręce Lotara I, a następnie stały się na długo częścią Rzeszy Niemieckiej. W roku
1262 Strasburg uzyskał status wolnego miasta Rzeszy, tj. miasta, którego
przywileje są chronione przez cesarza niemieckiego.
Po 800 latach przynależności do niemieckiego obszaru kulturowego
w wyniku wojny trzydziestoletniej (1618-1648) część Alzacji została przyłączona w 1648 r. do Francji, a w wyniku kolejnych starć Habsburgów
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Ryc. 43. Alzacja

z Burbonami w 1681 roku okręg Strasburga również został przyłączony
przez Ludwika XIV do Francji. W roku 1697 francuski intendent Alzacji szacował jej ludność na 257.000 osób; w tym 170 tysięcy katolików,
70 tysięcy luteranów, 12.000 kalwinów, 3655 Żydów i nieokreśloną liczbę
anabaptystów.
Po upadku Napoleona Francja utraciła na rzecz Niemców północną
część Alzacji, a po wojnie francusko-pruskiej utraciła ją całą. W Alzacji
nastąpił brutalny proces germanizacji. Po I wojnie światowej Francuzi
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odzyskali te terytoria, by poddać je z kolei ostrej frankizacji. W okresie
II wojny światowej, w 1940 roku, nastąpiła aneksja Alzacji i ponownie jej
brutalna germanizacja. Po wojnie i powrocie Alzacji do Francji rzecznicy
autonomii alzackiej stracili jakiekolwiek poparcie społeczne, z powodu
wcześniejszej kolaboracji z Niemcami hitlerowskimi.
Pierwotnym językiem używanym w Alzacji były dialekty z grupy
alemańskiej, przypominające w pewnej mierze szwajcarską odmianę
niemieckiego. W okresie przedrewolucyjnym nie występowała na terenie Alzacji presja językowa, była natomiast bardzo silna presja religijna: dążenie do wyparcia protestantyzmu i przekazywanie wszelkich
stanowisk związanych z władzą wyłącznie katolikom. Od czasów rewolucji francuskiej sytuacja lingwistyczna w Alzacji była ściśle związana
z aktualną sytuacją polityczną. Ani Francja ani Niemcy nie zamierzali
szanować kulturowej odrębności Alzatczyków, których w zależności od
realiów politycznych próbowano przekształcić bądź w przykładnych
Niemców, bądź Francuzów. Te polityki przyczyniły się do wypierania
i zanikania miejscowych dialektów.
Ciekawe zestawienie zmian w czasie liczby osób mówiących w języku alzackim w XX wieku przedstawiło Biuro Języka i Kultur Alzacji i Mozeli (OLCA – Office pour la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle)195.
W 1900 – 95% ogółu ludności mówiło po alzacku;
w 1946 – 90,8%;
w 1997 – 63%;
w 2001 – 61%;
w 2012 – 43%.
Grafika nr 44 ukazuje zróżnicowanie językowe w Alzacji pod koniec
XIX wieku196.
Szczególna sytuacja powstała po II wojnie światowej. Zakwestionowano wówczas prawo Alzatczyków do posiadania własnego języka,
gdyż używanie języka związanego z językiem wrogów było uważane
za wyraz braku lojalności wobec państwa francuskiego. Przeciwnie, lojalność wymagała wyrzeczenia się języka macierzystego. Po raz pierwszy w historii Alzacji nauka języka niemieckiego została wykluczona
ze szkół podstawowych, a w liceach była bardzo ograniczana. Dzieci
w szkołach były karane za rozmowy po alzacku, a używanie alzackiego, określanego jako „patois”, było traktowane jako wyraz zacofania, niższości kulturowej, a zarazem jako hańbę, poprzez okazywanie
więzi z narodem wrogów. Powodowało to wypieranie alzackiego nie
195 http://www.olcalsace.org/fr/observer-et-veiller/le-dialecte-en-chiffres
196 https://fr.wikipedia.org/wiki/Alsacien#/media/Fichier:Dialectes_Alsace.PNG
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Ryc. 44. Dialekty Alzacji w końcu XIX wieku

tylko z użytku oficjalnego oraz pozarodzinnego, ale także wypieranie
go z użytku domowego. Język alzacki został wykluczony spod działania
ustawy Deixonne’a. Jednak w 1952 roku nastąpiło lekkie złagodzenie
rygorów: w szkołach podstawowych przywrócono naukę języka niemieckiego, ale wyłącznie w dwóch ostatnich latach tej nauki, i w wymiarze wyłącznie dwóch godzin tygodniowo. Dodatkowo, było to niejako
podwójnie fakultatywne: musieli być chętni nauczyciele do nauczania
i chętni uczniowie do nauki.
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Oczywiście, nie tylko polityka rządu Francji powodowała wypieranie alzackiego: potężne było oddziaływanie wszystkich frankofońskich
mediów (radio, telewizja, prasa) oraz kina. Dla młodych język regionalny stawał się znacznie mniej atrakcyjny, niż język francuski.
Protesty przeciw polityce językowej rządu rozpoczęły się w Alzacji
w końcu lat sześćdziesiątych XX wieku. Od 1968 roku organizacje społeczne, stowarzyszenia i prasa lokalna zaczynają publicznie stawiać żądania dopuszczenia alzackiego do nauczania dwujęzykowego, jako języka
regionalnego. Alzatczycy odcinają się od poczucia wstydu za związek
języka rodzinnego z niemieckim, a uświadamiają sobie, że język macierzysty jest elementem ich dziedzictwa kulturowego.
W latach 70-ych Rady Departamentów Dolny Ren i Górny Ren
wystąpiły do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dopuszczenie
w szkołach podstawowych nauki języka niemieckiego. Po utworzeniu
w 1982 r. regionu Alzacja te same starania podjęła Rada Regionalna
Alzacji. W 1991 roku organy uchwałodawcze Regionu Alzacji oraz Departamentów Górnego i Dolnego Renu podjęły skoordynowane działania na rzecz wprowadzenia dwujęzyczności francusko-niemieckiej,
na co Ministerstwo Edukacji wyraziło zgodę od 1992 roku. W 1994 roku
rozpoczęło działalność powołane przez Radę Regionu Regionalne Biuro
Dwujęzyczności. W 2001 roku Biuro to zostało przekształcone w Biuro
Języka i Kultury Alzacji.
Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzaniu dwujęzyczności konieczne było podjęcie zasadniczej decyzji: jaki język uznany zostanie jako
regionalny? Czy niemiecki standardowy, czy dialekty języka alzackiego,
używane w danym mikroregionie. Jak we wstępie zostało zaznaczone,
wszystkie te dialekty nie mają ustalonej normy literackiej, brak skodyfikowanej gramatyki i sposobu zapisu, a z tego powodu rzadko są zapisywane: do tego celu używa się standardowego niemieckiego, a drugim
językiem literackim jest francuski.
Ostatecznie zadecydowano, że w szkołach nauczanym językiem będzie niemiecki, bez nauki lokalnego dialektu alzackiego, który jest przekazywany w rodzinie. Warto przytoczyć uzasadnienia takiej decyzji.
Pierre Deyon, rektor Akademii w Strasbourgu w latach 1981–1991, napisał w roku 1985: W rezultacie istnieje tylko jedna prawidłowa naukowo
definicja języka regionalnego w Alzacji: są to dialekty alzackie, których
formą pisaną jest język niemiecki. Niemiecki jest więc jednym z języków
regionalnych Francji197. Jego następca, Jean-Paul de Gaudemar, rektor
197 Pierre Deyon, Le programme Langue et culures régionales en Alsace. Bilan et perspectives. Juin 1982–Juin 1985, S.I. : 1985, ss. 9-10.
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tejże Akademii w latach 1991–1997, potwierdził to stanowisko w roku
1991: Niemiecki przedstawia, z edukacyjnego punktu widzenia, potrójną
korzyść, będąc jednocześnie pisaną formą konkretnego z dialektów regionalnych, językiem najbliższego kraju sąsiadującego, a zarazem wielkim
językiem kontaktów europejskich198.
Te, z punktu widzenia lingwistycznego, społecznego i kulturowego szkodliwe i mylne opinie autorytetów naukowych, potwierdzające
realizowane metody władz administracyjnych, przyjęte od lat 50-ych
XX wieku, zostały uznane 30 kwietnia 1991 roku orzeczeniem Trybunału
Administracyjnego w Strasbourgu za nadużycia władzy.
Język alzacki ze swymi poszczególnymi dialektami przetrwał chyba
najlepiej ze wszystkich języków regionalnych Francji, choć oczywiście
potężna presja rządów na rzecz wyrugowania języka mniejszościowego przyniosła rezultaty w postaci częściowej dekulturacji i romanizacji
Alzatczyków. Z podaniem faktycznej liczby osób mówiących po alzacku
są te same problemy, co z innymi językami mniejszościowymi: brak
wiarygodnych źródeł.
Według sondażu DNA/CSA Opinion z 1998 roku co drugi Alzatczyk
deklarował biegłą znajomość alzackiego (biegłe mówienie dialektem)199.
Ostatnich, względnie pewnych informacji o użytkownikach alzackiego, dostarczył raport Comité consultatif pour la promotion des langues
régionales et de la pluralité interne (Komitet doradczy dla promocji języków regionalnych i wewnętrznego pluralizmu) z 2013 roku 200. W regionie Alzacja zamieszkiwało 1,7 mln osób, z czego po alzacku mówiło
900 tysięcy osób, czyli 53% ogółu.
Nieco inne dane w tym samym czasie podało OLCA (Office pour
la Langue et les Cultures d’Alsace et de Moselle)201. Liczba mieszkańców
Alzacji wynosiła w 2014 r. 1 872 949 osób (dane INSEE z 2014 r.).

198 Jean-Paul de Gaudemar, Programme à moyen terme de l’allemand à l’école. Circulaire rectorale du 20 septembre 1991, w : Langue et culture régionale en Alsace.
Textes de réféàrence 1991–1996, s. 45.
199 Arlette Bothorel-Witz, Les langues en Alsace. Divers Cité Langues. 2000, En ligne.
Vol. V. http://www.teluq.uquebec.ca/diverscite/SecArtic/Arts/2000/bothorel/bothorel_txt.htm
200 http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-de-France/Langues-régionales/Rapportdu-Comite-consultatif-pour-la-promotion-des-langues-regionales-et-de-lapluralite-linguistique-interne-2013
201 http://www.olcalsace.org/fr/observer-et-veiller/le-dialecte-en-chiffres.
		 Patrz również streszczenie raportu z 18.10.2018 r.: https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/alsace-l-enseignement-bilingue-au-208773
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Według danych z ankiety przeprowadzonej przez OLCA w 2012 roku:
• 43% osób deklarowało dobrą czynną znajomość alzackiego;
• 33% deklarowało pewną umiejętność mówienia po alzacku bądź
pewne rozumienie tego języka;
• 25% zadeklarowało całkowity brak znajomości alzackiego.
Nauka języka regionalnego w szkole, czyli języka niemieckiego,
w roku 2008 wyglądała następująco:
• ogół uczniów w wieku szkolnym: 
309 000 (100%);
• liczba uczniów uczących się języka regionalnego:

193 820 (53%);
• liczba uczniów w klasach dwujęzycznych
parytetowych: 
22 683 (14%).
Bardzo ciekawe informacje dotyczące polityki dwujęzyczności zamieścił w swoim 115-stronicowym raporcie z października 2018 roku 202
Bruno Studer, deputowany Zgromadzenia Dolnego Renu i przewodniczący Komisji Spraw Kulturalnych i Edukacji.
Otóż samorządy Alzacji: Rada Regionu Grand Est (w który od 2016 r.
włączono dawny region Alzacji) oraz Rady Departamentów Dolnego
i Górnego Renu, ko-sygnatariusze umowy ramowej z rządem na lata
2018–2022, wpłacają każdego roku 3 miliony euro na „cele wsparcia
języka i kultury regionalnej”. Alzacja jest jedynym obszarem zamieszkałym przez mniejszość regionalną we Francji, gdzie samorządy lokalne uczestniczą w takim stopniu w finansowania nauczania języka
regionalnego w szkołach podstawowych (tutaj: niemieckiego). Zgodnie
z porozumieniem, nauka w większości klas dwujęzykowych w Alzacji
odbywa się parytetowo, co oznacza tygodniowo 12 godzin nauki francuskiego i 12 godzin nauki niemieckiego. Celem podejmowanych działań
jest doprowadzenie w roku 2030 do nauczania w klasach dwujęzykowych
parytetowych połowy ogółu uczniów przedszkoli i 25% uczniów szkół
podstawowych203.
Według danych cytowanych przez Bruno Studera na początku 2017
roku w okręgu szkolnym Strasbourga z nauczania dwujęzycznego parytetowego korzystało 28 900 uczniów z ogółu 180 000 uczniów, czyli 16,1%204. W roku szkolnym 2017/18 w departamencie Dolnego Renu
z edukacji dwujęzykowej korzystało 14,5% ogółu uczniów.
Jednak, jak podkreśla autor raportu, od wprowadzenia nauczania
dwujęzycznego parytetowego w roku szkolnym 1991/92 liczba uczniów
202 8 propositions pour un enseignement bilingue ambitieux au service du territoire
203 s. 6 cyt. raportu.
204 s. 14 raportu.
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korzystających z tej formy kształcenia stale wzrasta. Dla porównania podaje dane Departamentu Dolny Ren: w roku 2007 było to 14 539 uczniów,
a w 2017 roku 28 940 – oznacza to wzrost o 14 401, czyli prawie 100%. Autor przedstawia kolejne dane: w Departamencie Dolny Ren w roku szkolnym 2006/07 w nauczaniu podstawowym w klasach dwujęzykowych
parytetowych uczyło się 6 724 uczniów, czyli 6,5% ogółu uczniów szkół
podstawowych, a w roku szkolnym 2017/18 14 510, czyli 14,5% ogółu.
Nie ulega wątpliwości, że sytuacja z nauczaniem języka regionalnego,
za który w Alzacji uznano niemiecki, jest lepsza, niż w innych regionach,
w których istnieją języki regionalne, ale trudno określić osiągane wyniki jako satysfakcjonujące. W pracach autorów pochodzących z Alzacji
jeszcze jeden aspekt zwraca uwagę: nie zauważają oni, że uznanie języka
niemieckiego standardowego za język regionalny, który jest względnie
szeroko nauczany, będzie wypierało dialekty języka alzackiego, z którymi
związana jest kultura lokalna, a które mają olbrzymią tradycję, bo sięgającą 17 wieków. Można domniemywać, że uzyskane preferencje dla języka
niemieckiego i istniejąca presja języka francuskiego doprowadzą do zaniku tych starodawnych języków. Istnieją wątpliwości dotyczące liczby
mówiących i znających tradycyjne dialekty alzackie. Wiążą się one z faktem, że językiem nauczania w szkołach jest standardowy język niemiecki,
a nie dialekty alzackie. W tym kontekście informacje, że język alzacki ze
swymi dialektami jest najszerzej używanym językiem mniejszościowymi we Francji muszą być traktować z jak największą ostrożnością. Lapidarnie podsumowując: brak jest danych dla oceny skali wyparcia języka
alzackiego przez niemiecki w ostatnich kilkudziesięciu latach.

11. Frankoński lotaryński czyli język frankoński we Francji
( francique lorrain, platt, Lothrìnger Platt, Lothrìnger
deitsch/ditsch)
Język frankoński i jego dialekty we Francji, a ściśle, w jej historycznej
krainie, Lotaryngii, są zabytkami odległej przeszłości i sięgają panowania Merowingów. Dialekty frankońskie, takie jak reński, mozelski,
luksemburski, rypuarski, salicki i inne, wywodzą się z frankońskiego
pierwotnego, dawnego języka germańskiego, którym mówili Frankowie – zdobywcy Galii rzymskiej w V wieku n.e. Frankoński z pewnością
nie jest tym językiem, którym oni mówili, tym niemniej pozostaje on
zabytkiem lingwistycznym odziedziczonym po Frankach. Merowingowie, twórcy pierwszej frankońskiej dynastii na terytorium francuskim,
należeli do odłamu Franków salickich. W wiekach od V do X pomiędzy
Renem a Sekwaną istniał stały kontakt dwóch podstawowych języków:
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łaciny oraz frankońskiego pierwotnego. Oba na siebie oddziaływały
i z połączenia tych dwóch języków powstał pierwotny francuski, jako
jedna z form grupy języków oïl. W rozmaitych częściach państwa Merowingów, a następnie państwa Karolingów, powstawały rozmaite dialekty
języka frankońskiego, podobne procesy przebiegały w innych częściach
imperium Karolingów. Tak więc w pierwszym tysiącleciu ukształtowały
się na terenie współczesnej Francji rozmaite formy języka frankońskiego. W następnych wiekach te formy językowe, określane we Francji jako
dialekty lub gwary, stawały się językami ludu, gdyż elity polityczne i piśmienne przejmowały język niemiecki używany na dworach.
Rycina nr 45 przedstawia podstawowe dialekty języka frankońskiego w państwach, na których terytorium on występuje205.

Ryc. 45 Dialekty frankońskie na terytorium Francji, Holandii, Belgii,
Luksemburga i Niemiec

205 Źródło: LECLERC, Jean, Les variétés francique, w: L’aménagement linguistique dans le
monde, Québec, CEFAN, Université Laval, 2007, zmod. 4 kwietnia 2013, http://www.
axl.cefan.ulaval.ca/europe/francique-map.htm, 15,43 kB, dostęp: 14 czerwca 2019.
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Ryc. 46 Dialekty Mozeli

Jak widać, na terytorium francuskim występują trzy dialekty frankońskie: frankoński reński lotaryński, frankoński mozelski i frankoński
luksemburski – wszystkie one występują na terytorium departamentu
Mozeli.
Na grafice nr 46 przedstawione są zasięgi terytorialne poszczególnych dialektów Mozeli206.
Na powyższej grafice kolorem pomarańczowym został przedstawiony zasięg języka lotaryńskiego romańskiego, ciemnymi kolorami
strefy dialektów frankońskich germańskich, a kolorem zielonym zasięg
alzackiego na terytorium tego departamentu. Frankoński luksemburski,
jeden z trzech oficjalnych języków Wielkiego Księstwa Luksemburga,
w Departamencie Mozeli występuje w okolicach Thionville, dialekt mozelski występuje w krainie Nied, wokół Boulay i Bouzonville (w Niemczech występuje w Renii-Palatynacie i okręgu Saary), a dialekt reński
występuje w Okręgu Górniczym Lotaryngii, wokół Sarreguemines,
Dolinie Saary, w Okręgu Bitche oraz północnym wschodzie Okręgu
Sarrebourg.

206 Par JuJu939 – Travail personnel; File: Alsace-Lorraine Dialectes-Fr.png, CC BY-SA
3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15424552
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Warto w tym miejscu wyjaśnić pewne zamieszanie w nazewnictwie
historycznym, lingwistycznym i administracyjnym. W części opracowania dotyczącej języka lotaryńskiego romańskiego było wyjaśnione,
że nazwa Lotaryngia pochodzi od nazwy części cesarstwa karolińskiego, która przypadła w spadku wnukowi Karola Wielkiego, Lotarowi I.
Dzielnica jego obejmowała historyczną krainę Lotaryngię we wschodnio-północnej Francji oraz Nadrenię i Niderlandy. Po opisanych w cytowanej części opracowania wydarzeniach historycznych w 1766 roku
Lotaryngia weszła ostatecznie do królestwa Francji. Obecnie ta kraina
historyczna wchodzi w skład regionu Grand Est, funkcjonującego od
2016 roku, wcześniej, od roku 1982, region ten nazywał się Alzacja-Szampania-Ardeny-Lotaryngia, gdyż składał się z trzech historycznych krain:
Alzacji, Lotaryngii i Szampanii, wraz z górami Ardenami. Lotaryngia
składała się i składa z czterech departamentów: Moza, Mozela, Wogezy, utworzonych w 1790 roku, oraz departamentu Meurthe i Mozela,
utworzonego w 1871 roku. W odniesieniu do języka frankońskiego we
Francji nazywa się go frankońskim lotaryńskim, a składają się na niego
osobne dialekty (określane też gwarami). Inni lingwiści traktują te dialekty jako gwary lotaryńskie języka niemieckiego, należące do dialektów
staro-wysoko-niemieckich.
Zamieszanie dotyczy również samej nazwy języka. Frankoński lotaryński zwany bywa również frankońskim mozelskim (choć to jeden
z dialektów), a także Lothringer Deitsch lub Lothringer Platt, albo skrótowo: platt.
Historyczne perypetie języka frankońskiego w Lotaryngii były bardzo podobne do tych, które dotknęły język alzacki, ale frankoński lotaryński ze swymi dialektami wyszedł z zawieruch dziejowych bardziej
osłabiony. Zachwiana została jego transmisja międzypokoleniowa.
Po II wojnie światowej język frankoński określano jako hamulec
w postępie społecznym, a jego używanie uważane było za przeszkodę
w integracji frankońskojęzycznej ludności Mozeli z narodem francuskim. Nie tylko, było także traktowane jako haniebny przejaw solidarności z wrogami, którzy dokonali podboju Francji 207. Natomiast publicznie
wysuwanym argumentem pseudolingwistycznym było twierdzenie,
że język frankoński to „zdegenerowane zniekształcenie niemieckiego” – chociaż język frankoński wykształcił się znacznie wcześniej niż
niemiecki.

207 Hervé Abalain, Le français et les langues historiques de la France, Editions Gisserot, 2007, s. 254
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W momencie uchwalenia ustawy Deixonne (w 1951 roku) języki alzacki i frankoński nie zostały uwzględnione jako języki regionalne, nie
z przyczyn lingwistycznych, lecz wyłącznie z przyczyn politycznych.
Tak samo cytowany powyżej okólnik Savary’ego z 24 stycznia 1984 roku
nie objął języka alzackiego i frankońskiego. Pogłębiało to deprecjację
tych języków oraz wpływało na ich zanikanie.
Władze francuskie starannie unikają jakichkolwiek oficjalnych
badań, które ujawniłyby faktyczną liczbę osób mówiących językami
regionalnymi, nim dokona się ich ostateczna marginalizacja. Opinię
tę potwierdza Daniela Dorner w pracy poświęconej witalności języka
frankońskiego208:
Prawie połowa gmin departamentu (Mozeli – AK) z ogółem 727 gmin
znajduje się w sferze niemieckojęzycznej. Według ostatniego oficjalnego
sondażu datującego się na dekadę lat 60-ych XX wieku, około jednej trzeciej ludności Mozeli, czyli około 300 000 osób była jeszcze dwujęzyczna.
Ankieta przeprowadzona dla Institut national des études démographiques w ramach spisu roku 1999 nie znalazła więcej niż 78 000 mówiących
po frankońsku.
Bardzo cenne informacje odnośnie procesów wypierania języka
frankońskiego z życia Mozeli przedstawił H. Abalain 209. Pomiędzy 1931
a 1962 rokiem odsetek liczby osób umiejących mówić po francusku
w Mozeli zwiększył się z 65% do 90%. W 1962 roku frankońskim mówiło 360 tysięcy osób (około jednej trzeciej mieszkańców departamentu).
W 1990 roku według BELMER (Bureau européen pour les langues moins
répandues – Biuro do spraw języków mniej rozpowszechnionych) podawało, że w Mozeli frankońskim luksemburskim mówiło około 40 tysięcy
osób, a 175 tysięcy mówiło platt210 (frankońskim lotaryńskim), a według
badań INSEE-INED211 w 1999 roku liczba użytkowników frankońskiego
spadła do 78 tysięcy. Według szacunku H. Abalaina w 2007 roku odsetek młodych mówiących po frankońsku nie jest wyższy niż 15% ogółu,
a używający tego języka to osoby w wieku 65 lat i więcej.
Fernand Fehlend, lingwista z Uniwersytetu Luksemburga, tak określił tę sytuację: W dziele o językach Francji wydanej przez Délégation
générale à la langue française et aux langues de France, która ukazała się
208 Daniela Dorner, Vitalité du francique en Lorraine germanophone?, Langues, minor(is)ations et marginalisations Nr 44, 2011, ss. 27-42.
209 H. Abalain, op. cit., s. 252-254.
210 Nie należy utożsamiać języka platt lotaryńskiego z dolnoniemieckim językiem
platt, czy platt pomorskim.
211 Institut nationale de la statistique et des études économiques i Institut national des
études démographiques
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ostatnio (Cerquiglini, 2003), «frankoński z Mozeli» został przedstawiony
jako jeden z języków regionalnych Francji. W ten sposób zespół dialektów
używanych w Lotaryngii uzyskał status «języków regionalnych» w momencie, kiedy liczba jego użytkowników doznała znaczącego załamania.
Według ankiety Rodzina 1999 przeprowadzonej przez INSEE (Héran,
2002), 70% osób dorosłych, z którymi ich ojciec rozmawiał zazwyczaj
po « platt lorain » (to pojęcie jest stosowane przez INSEE) w ich dzieciństwie, w wieku około 5 lat, sami nie mówią w tym języku do swoich dzieci.
Liczba osób posługujących się tym językiem w departamencie Mozeli wynosiła 78 tysięcy w 1999 roku, liczba zapewne zaniżona (Blanchet, 2003)212.
Współcześnie szacuje się, że językiem frankońskim we Francji mówi
pomiędzy 200 000 a 500 000 osób213. Ludność samego departamentu Mozeli to 1,044 miliona osób. Frankoński jest językiem transgranicznym,
łączącym mieszkańców tej krainy z mieszkańcami Belgii, Luksemburga
i Niemiec. Podobnie brak wiarygodnych danych dotyczących użytkowników tego języka w pozostałych krajach. W dodatku bardzo nieostre
są kryteria oceny, czy dana osoba posługuje się w użytku codziennym,
potrafi mówić, czy rozumie ten język. Całość transgranicznego terytorium występowania języka frankońskiego, obejmująca obszar części
Belgii, Francji i Niemiec oraz całość terytorium Luksemburga nazywane jest „obszarem frankońskim”, a po frankońsku zwany jest Hecke Péi
(fr. „pays des haies” – kraina żywopłotów).
Wśród francuskich migrantów byli również i mieszkańcy Lotaryngii, którzy, osiadając między innymi w USA oraz w okręgu Banatu
(kraina historyczna w południowo-wschodniej Europie), żyją w małych
enklawach, zachowując język i obyczaje.
Pomimo nieuwzględnienia w 1951 roku frankońskiego jako języka
regionalnego, od tamtego czasu w szkołach pojawiła się nauka niemieckiego, jako języka regionalnego. W latach 70-ych XX wieku Akademia
Nancy-Metz oficjalnie przyjęła alzacki model nauczania i frankoński
został potraktowany jako dialekt ustny języka niemieckiego, którego pisemną formą jest niemiecki standardowy. Stanowisko władz uniwersyteckich ze Strasbourga, podzielone przez autorytety naukowe Lotaryngii
oraz władze regionu i departamentalne, sprzyja zanikowi tych pradawnych języków. W dodatku władze francuskie ukuły pojęcie języka „alzacko-mozelskiego”, i w ślad za naukowcami uznały, że dialekty alzackie
212 Fernand Fehlen, Le «francique»: dialecte, langue regionale, langue nationale? Glottopol. Revue de sociolinguistique en ligne, Nr 4, lipiec 2004,
		http://glottopol.univ-rouen.fr/telecharger/numero_4/gpl403fehlen.pdf
213 Le francique (platt lorrain), Langue et cité. Bulletin de l’observatoire des pratiques
linguistiques, Nr 25, marzec 2014, ss. 1-16.
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i frankońskie są tylko dialektami mówionymi, których formą pisemną,
podlegającą nauczaniu szkolnemu, jest niemiecki standardowy. Takie
podejście, takie praktyki, w opinii działaczy na rzecz języków macierzystych „duszą język frankoński” i powodują dalsze jego wypieranie214.
W kraju mozelskim początki powstawania stowarzyszeń kulturalnych frankońskich i ruchów na rzecz zachowania dialektów frankońskich to dopiero połowa lat 70-tych XX wieku. W 1975 roku powstało
stowarzyszenie Hemechsland a Sprooch w rejonie Thionville. Na początku 1979 r. powstało drugie stowarzyszenie frankońskie: Wéi laang
nach?..., które utworzono w Hunting. W 1980 roku w lotaryńskim okręgu węglowym utworzono stowarzyszenie frankońskie Bei uns dachem.
Te dwa ostatnie stowarzyszenia uczestniczyły w 1982 roku w opracowaniu tzw. Raportu Giordana215, którego celem było zwrócenie władzom
uwagi na konieczność prowadzenia prawdziwego dialogu między kulturą dominującą a kulturami mniejszościowymi.
W 1981 roku odbył się I Kongres Frankoński, a w 1983 roku powstała
Fédération pour La Lothringer Platt – Federacja Lotaryngii Frankońskiej.
W 1983 roku zorganizowany został pierwszy festiwal transgraniczny, w którym uczestniczyło 10 frankońskich zespołów muzycznych.
1 października 1983 roku została uchwalona Karta Federacji na rzecz
Języka Frankońskiego (Charte de la Fédération pour le lothringa Platt).
Warto nawiasem podkreślić, że dopiero w tym okresie, w 1984 roku,
język frankoński luksemburski stał się językiem narodowym w Luksemburgu, księstwie, w którym dla wszystkich autochtonów był on językiem macierzystym.
Lata osiemdziesiąte XX wieku to okres wielkiego ożywienia kulturowego we frankońskiej Lotaryngii. Dotyczyło to powrotu do artystycznych występów folklorystycznych, przedstawień teatralnych, festiwali.
214 H. Abalain, op. cit., s. 254.
215 Henri Giordan był autorem pierwszego we Francji oficjalnego raportu poświęconego językom regionalnym: Démocratie culturelle et droit à la différence : rapport présenté à Jack Lang, Ministre de la Culture. Paris, éd. La Documentation
française, 1982. W 1992 r. opublikował pod swoją redakcją ważną pracę: Les minorités en Europe. Droits linguistiques et droits de homme. Sous la direction de
Henri Giordan, Payot, Paris 1992, w której wprowadzał m. in. pojęcie obywatelstwa kulturowego. Patrz również artykuł z 2013 : https://www.pressefederaliste.
eu/statut-langues-et-cultures-de-France, w którym ukazywał nieudane podejścia
prezydentów i rządów do problemów języków regionalnych, ostro podsumowywał: Podczas gdy jest już udowodnione, że dwujęzyczność jest decydującym narzędziem rozwoju gospodarczego, nasz kraj pozostaje sparaliżowany przez niebywałe
archaizmy myślenia. W ten sposób nigdy nie osiągniemy priorytetów naszej epoki,
priorytetów europejskich, priorytetów regionalnych, niezbędnego wynalazku nowoczesnego społeczeństwa multikulturowego.
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Później ożywiły się grupy literackie. Jako przykład warto przytoczyć
utworzenie w 1987 roku centrum działalności kulturalnej w Saint-Avoid
nazwane Schwätze Platt, … c’est chic! (mówienie platt – to fajne!). W tym
samym roku odbył się pierwszy festiwal interdyscyplinarny frankoński w Lotaryngii z inicjatywy Acbhl (teatru narodowego). Wszystkie
te przedsięwzięcia łączyła wspólna cecha: były to działania transgraniczne, w których starano się zintegrować środowiska z wszystkich
czterech frankońskich państw.
Te działania entuzjastów były spóźnione, jeśli nie za późne. Język
francuski jest wszechobecny we wszystkich mediach elektronicznych,
audiowizualnych i w prasie drukowanej. Ostatni numer dwujęzyczny francusko-frankoński dziennika Le Républicain Lorrain ukazał się
w 1988 roku, z powodu braku zainteresowanych kupnem.
Ale frankońskojęzyczni mają możliwość słuchania we frankońskim
luksemburskim stacji radiowych i programów telewizyjnych z Luksemburga oraz programów z Niemiec.
Dopiero w 2001 roku ukazał się pierwszy numer trójjęzycznego czasopisma, rocznika, Paraple, wydawanego przez frankońskie stowarzyszenie Gau un Griis.
Postulat nauczania frankońskiego w szkołach wysunięto dopiero
w 1982 roku. Ankieta przeprowadzona wówczas przez Syndicat Général
de l’Education National (SGEN/CFDT) w gminie Bitche (Mozela) ujawniła, że wśród 2200 uczniów w szkołach 70% było dwujęzycznych. W tym
samym roku socjolingwista Daniel Laumesfeld przeprowadził ankietę
wśród 1084 mieszkańców gminy Sierck-les-Bains (Mozela), która wykazała, iż dla 48,2% mieszkańców frankoński luksemburski jest językiem
macierzystym bądź językiem drugim.
Nauczanie języka rodzimego w szkołach w Alzacji i Lotaryngii,
gdzie zamieszkiwała ludność mówiąca dialektami staroniemieckimi
i frankońskimi, było przez władze francuskie rozumiane od początku
lat 50-ych XX wieku jako problem zgody na naukę w szkołach języka
niemieckiego. W Lotaryngii, a ściśle w Departamencie Mozeli, taka zgoda została udzielona dopiero w roku 1973, a dotyczyła ona nauczania
niemieckiego w szkołach podstawowych metodą Holderitha. W 1984
roku okólnik akademicki dotyczący nauki języków regionalnych w Alzacji i Lotaryngii umożliwiał pod tym pojęciem wyłącznie naukę języka
niemieckiego.
Zgoda na nauczanie w szkołach dialektu frankońskiego luksemburskiego wydana została dopiero w 1993 roku, a nauczanie to było wprowadzane małymi krokami.
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Jak stwierdzają autorzy opracowania z 2007 roku, dotyczącego nauczania dialektów frankońskich w szkolnictwie216, przez dziesięciolecia
był to we Francji temat tabu. Efektem działania władz francuskich stała
się asymilacja języków regionalnych z językiem narodowym państwa
sąsiadującego: Niemiec. Tak nie stało się w przypadku innych języków
regionalnych Francji. Autorzy cytowanego raportu wzywają do otwarcia
na języki regionalne i wprowadzenie ich nauki do szkół.
Dopiero w 2005 roku został zatrudniony w szkole na pełen etat
pierwszy nauczyciel języka frankońskiego luksemburskiego. Stało się
to w gminie Sierck-les-Bains (Mozela).
Według cytowanego raportu w roku szkolnym 2005/2006 uczących
się języka frankońskiego luksemburskiego było 327 łącznie (278 w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz 47 w gimnazjach), podczas gdy
roku szkolnym 2004/2005 było ich tylko 164.
Przedstawione szczątkowe dane wyraźnie ilustrują istniejący problem, który musi być zestawiony jeszcze z jednym faktem: codziennie
60 tysięcy mieszkańców Mozeli przekracza granicę z Luksemburgiem,
udając się tam do pracy. Nauka frankońskiego luksemburskiego w szkołach miałaby więc swoje społeczne znaczenie.
Zostało to ostatnio dostrzeżone i jesienią 2018 roku na stronie internetowej Moselle et francique luxembourgeois. Une langue régionale
de Moselle217 pojawiło się następujące zawiadomienie: Jesteśmy jednym
z ostatnich regionów, w których nie naucza się „języka regionalnego”.
Uniwersytet Lotaryngii WRESZCIE proponuje kursy (poziom początkowy)
luksemburskiego w Metzu. Niestety, kursy te są proponowane bardziej
z przyczyn ekonomicznych (praca w Luksemburgu), niż kulturowych (poznanie kultury regionalnej i języka północno-wschodniej Mozeli).
Tak więc u końca drugiej dekady XXI wieku sytuacja języka założycieli państwowości francuskiej pozostaje chyba najgorszą ze wszystkich
języków mniejszościowych i regionalnych Francji. O ile dialekt frankońsko-luksemburski znajduje oparcie w sąsiadującym Wielkim Księstwie
Luksemburga, to pozostałe dwa dialekty, mozelski i reński, takiego oparcia nie posiadają, trudno więc wskazywać na czynniki mogące uchronić
je przed wyginięciem.

216 http://57.snuipp.fr/pdf/2006-2007/07-01-06-enseignement_francique.pdf
217 http://olismr.eklablog.com/
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III. Uwagi końcowe
Francja na płaszczyźnie językowo-kulturowej przedstawia niezwykłe
bogactwo, jest sama w sobie mikrokosmosem. Pod jeszcze jednym względem jest wyjątkowa: posiada zachowane pisane źródła historyczne dla
ponad dwóch tysiącleci, co pozwala na obserwowanie niejako na bieżąco
procesów dyferencjacji kulturowej, procesów przemian politycznych
i procesów kształtowania się nowych etnosów oraz etnolektów. Historia Francji pozwala na pasjonujące studia z zakresu etnohistorii, czyli
etnologiczne studiowanie przeszłości.
Równocześnie przez ponad dwieście lat we Francji prowadzony jest
rewolucyjny eksperyment zacierania różnic kulturowych i wypierania języków mniejszości kulturowych w celu realizacji „ideału”: jedno
państwo, jeden język, jedna kultura. Niezależnie od oficjalnych deklaracji, w których najwyżsi urzędnicy państwowi wyrażają szacunek
i uznanie dla różnorodności dziedzictwa kulturowego Francji, konsekwentna praktyka polityki edukacyjnej, językowej i kulturalnej zmierza
do likwidacji tej różnorodności i pełnej realizacji zamierzeń jakobinów
z czasów pierwszego pięciolecia rządów rewolucyjnych we Francji 218.
Takie podejście jest całkowicie sprzeczne z podstawowymi współczesnymi wartościami, poglądami naukowców, polityką najważniejszych
organizacji międzynarodowych.
Pytanie, na które należałoby próbować udzielić odpowiedzi, to czy
czerpiąc z dziedzictwa duchowego rewolucji francuskiej ważniejsze są
założenia rewolucjonistów dotyczące stworzenia jednego narodu, jednej
kultury narodowej i jednego języka narodowego, czy ideały tych samych
rewolucjonistów wyrażone w Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela.
A wśród siedemnastu artykułów tej deklaracji zostało zapisane:
Wolność polega na tym, że wolno każdemu czynić wszystko, co tylko nie jest ze szkodą drugiego, korzystanie zatem z przyrodzonych praw
każdego człowieka nie napotyka innych granic, jak te, które zapewniają
korzystanie z tych samych praw innych członków społeczeństwa. Granice te mogą być zakreślone tylko drogą ustawy. Ustawa ma prawo zakazywać tylko tego, co jest szkodliwe dla społeczeństwa. To, czego ustawa
nie zakazuje, nie może być wzbronione i nikt nie może być zmuszonym
do czynienia tego, czego ustawa nie nakazuje.

218 Nota bene Klub jakobinów został założony w 1789 roku pod nazwą „Klub Bretoński”, gdyż tworzony był w większości przez posłów do Konstytuanty pochodzących z Bretanii.
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Wydaje się, że te pochodzące sprzed dwustu trzydziestu lat zasady
nadal zachowują pełną aktualność, wymagają jedynie skonfrontowania
z nowoczesnością.
Przedstawiona powyżej analiza języków regionalnych i mniejszościowych Francji ukazuje z jednej strony żywotność języków mniejszości etnicznych oraz ich kultur, a z drugiej strony, politykę państwa,
dążącego wszelkimi metodami do wprowadzenia w życie koncepcji
ideologów rewolucji francuskiej doprowadzenia do pełnej unifikacji językowej i kulturowej. Metody realizacji tych zamierzeń podczas
pierwszych dwustu lat wysiłków były mało chwalebne, ale też nie okazały się do końca skuteczne. Zwiększenie presji od ostatniego dziesięciolecia XIX wieku, w czasach zwiększonego oddziaływania aparatu
administracyjnego państwa, doprowadziło do wyrugowania języków
mniejszości z kazań kościelnych, a brutalne prześladowania dzieci za
używanie w szkołach podstawowych nawet w koleżeńskich rozmowach
języków macierzystych prowadziły do przerwania transmisji międzypokoleniowej tych języków, a zarazem do osłabienia, jeśli nie przerwania transmisji grupowego dziedzictwa kulturowego. Wejście Francji
do zjednoczonej Europy nie przyniosło zasadniczej poprawy sytuacji
kultur regionalnych i etnicznych.
Mottem opracowania było głębokie stwierdzenie wybitnego kenijskiego pisarza i myśliciela, znanego niegdyś jako James Ngugi, a który
powrócił do swego etnicznego imienia: Ngũgĩ wa Thiong’o. Powiedział
on: Język jest systemem komunikacji i nośnikiem kultury dzięki temu,
że jest jednocześnie źródłem i nośnikiem pamięci (...). Zdusić lub uśmiercić język znaczy zdusić i zabić ludzką pamięć. To zdanie, tak prawdziwe w przypadku kultur afrykańskich, posiada wymiar uniwersalny
i znajduje pełne zastosowanie w odniesieniu do etnicznych kultur europejskich i ich etnolektów. Może budzić zdziwienie, że w odniesieniu do
Alzatczyków, Basków, Bretończyków, Burgundów i wszystkich innych
kultur Francji kontynentalnej stosowane jest pojęcie „kultur etnicznych”. Z punktu widzenia antropologii kulturowej i etnolingwistyki
takimi one są: mamy do czynienia z językami i kulturami etnosów europejskich, z których każdy posiada swoją oryginalną, wyjątkową orientację kulturową, co bywa nazywane „duchem kultury”.
Zdusić lub uśmiercić język znaczy zdusić i zabić ludzką pamięć
– to oznacza zniszczenie danej kultury, zubożenie kultury danego narodu i bogactwa kultury światowej. Dlatego pod koniec XX wieku organizacje międzynarodowe i uczeni całego świata ogłosili alarm w skali globu:
mamy do czynienia nie tylko z wymieraniem gatunków biologicznych,
ale i z wymieraniem kultur. Zagłada języków i kultur ludzkich postępuje
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równolegle do wymierania gatunków. Konieczne są działania na rzecz
powstrzymania procesów destrukcji kulturowej. Unia Europejska,
podobnie jak większość organizacji międzynarodowych na przełomie
wieków XX i XXI dostrzegła zagrożenia dla kultury ludzkiej w śmierci
kultur i śmierci języków. Ale podejmowane próby ich ratowania wydają się być skazane na niepowodzenie w świecie globalnych procesów
urbanizacji, industrializacji i ograniczania komunikacji międzykulturowej do stosowania światowego języka wehikularnego, jakim stał się
w XX wieku angielski.
Jednym z istotnych działań na rzecz powstrzymania opisywanych
procesów było przyjęcie w 1992 roku przez Radę Europy konwencji CETS
148, nazwanej Europejską kartą języków regionalnych lub mniejszościowych, której celem jest ochrona oraz promocja języków regionalnych
i języków mniejszości narodowych w Europie.
Jednym z państw, które odmówiło ratyfikacji i wdrożenia tej Karty
jest Francja219. Deklarowanym powodem jest sprzeczność jej postanowień z normą konstytucyjną, zgodnie z którą istnieje w państwie tylko
jeden język.
Warto w tym miejscu przywołać informację, że według sondażu przeprowadzonego w 1994 roku przez Haut Conseil des Langues
Régionales (Wysoką Radę Języków Regionalnych) 77% ludności Francji
kontynentalnej (Hexagone) opowiada się za przyjęciem ustawy uznającej i chroniącej języki regionalne, w tym takie języki terytorialne jak
corsu, gallo czy niçard. Również 77% ludności opowiedziało się za ratyfikacją przez Francję Europejskiej karty języków regionalnych lub
mniejszościowych.
Polityka rządu francuskiego pozostaje niezmienna, pomimo zapewnień przywódców politycznych o szacunku dla kultur mniejszości regionalnych. To, co się liczy, to konstytucja, która nie uwzględnia żadnej
roli społecznej kultur regionalnych, a uchwalenie 28 lipca 2008 roku nowelizacji tej konstytucji, z wprowadzeniem ustępu dotyczącego wkładu
kulturowego mniejszości regionalnych, zostało szybko zneutralizowane
orzeczeniem Rady Konstytucyjnej (francuski trybunał konstytucyjny),
że artykuł 75-1 Konstytucji nie jest źródłem jakichkolwiek praw dla języków regionalnych.

219 Europejskiej karty języków ... nie podpisały: Albania, Andora, Belgia, Bułgaria,
Grecja, Portugalia, San Marino i Turcja. Państwami, które po podpisaniu nie ratyfikowały Karty są: Azerbejdżan, Francja, Islandia, Macedonia Płn., Malta, Mołdawia, Rosja i Włochy.
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Rząd Francji konsekwentnie nie gromadzi żadnych statystyk dotyczących pochodzenia etnicznego czy narodowościowego, a także języków
macierzystych, nie pozwalając konsekwentnie na ukazanie prawdziwego obrazu francuskiej mozaiki kulturowej.
W przedstawionym opracowaniu kilkakrotnie przewijał się problem
statusu języków mniejszościowych. Uznanie dialektu za język – lub odwrotnie – bardzo często zależy od polityki, uwarunkowań historycznych
i kulturowych.
Interesująca jest obserwacja, iż władze francuskie stosują konsekwentnie następującą politykę: silniejsze, żywsze i bardziej rozprzestrzenione języki oc mają status dialektów języka oksytańskiego,
natomiast słabsze i w większym stopniu ulegające zanikaniu dialekty
języka oïl traktowane są jako samodzielne języki. Taką wykładnię przyjęło francuskie Ministerstwo Kultury, definiując języki regionalne. Tak
też czyni Ministerstwo Edukacji, choć zauważa, że języki oc to języki
o silnej witalności, natomiast języki oïl to języki o walorach kulturowych.
W opracowaniu w oddzielnej części przedstawiony został język nicejski, który za oddzielny uważają wyłącznie Nicejczycy. Niewątpliwie
jest on samodzielnym etnolektem, powiązanym z językiem oksytańskim, a jego historia stanowi ciekawy materiał do rozważań na temat
gier polityczno-językoznawczych w dziedzinie kultury ludzkiej. Na status języka w danym państwie często wpływa świadomość odrębności
językowej użytkowników danego etnolektu oraz występowanie wśród
nich bądź niewystępowanie dążeń separatystycznych – czyli czynniki
w większej mierze psychologiczne, niż polityczne. Użytkownicy języka
nicejskiego przechowują pamięć o przeszłości regionu i nie chcą rezygnować z poczucia lokalnej odrębności. Ten patriotyzm lokalny jest na
tyle silny, iż udziela się on mieszkańcom ziemi nicejskiej niezwiązanym
pochodzeniem z Hrabstwem Nicei. Jednak ogólnoświatowe tendencje
wypierania języków mniejszości są na tyle silne, iż trudno wyrokować
o przetrwaniu języków istniejących od wieków czy tysiącleci – a więc
i o zachowaniu tych unikatowych kultur, których nośnikami są te języki.
Wydaje się, że warto w tym miejscu zacytować fragment wypowiedzi francuskiego fizyka nuklearnego, pochodzącego z miasta i gminy
Bitche, okręg Sarreguemines, departament Mozeli, na obszarze językowym dialektu frankońskiego reńskiego:
My, Bitcherläner’zy, oczywiście mamy swój język! „Lothringer Platt”,
frankoński ! Mój język ojczysty, „mini Muttersprooch”. To język, którym
mówili nasi przodkowie Frankowie, a nie Gallowie, język Chlodwiga, Karola Wielkiego, Lotara. (…) To my, Frankowie, zbudowaliśmy FRANCJĘ,
nie wolno o tym zapominać. (…) Tak jak Chlodwig – jesteśmy dwujęzyczni!
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Naszym językiem rodzinnym jest platt, naszym językiem wyuczonym jest
francuski, czy „françois” króla Chlodwiga. (…) to my Bitcherläner’zy, my
wszyscy jesteśmy kuzynami Karl der Grosse, naszego Karola Wielkiego220.
Ta wypowiedź naukowca, cytowanego przez autora z Luksemburga, oddaje celnie emocje przedstawiciela mniejszości językowej. Ale czy
emocje mogą powstrzymać zanikanie języków mniejszości regionalnych
we Francji pod wpływem nie tylko dominującego państwa i ideałów republikańskich, ale także wszechobecnej urbanizacji i globalizacji, presji
kultury euroamerykańskiej i języka angielskiego jako głównego drugiego języka, języka wehikularnego na całym świecie?

220 Cyt. Za Fernand Fehlen, op. cit.: «Nous, les Bitcherläner, avons, en effet, notre langue ! Le «Lothringer Platt», le francique! Ma langue maternelle, «mini Muttersprooch». La langue parlée par nos ancêtres les Franken (...) pas les Gaulois!!!, la langue
de Clovis, de Charlemagne, de Lothaire. Et puis, nous les Francs, nous avons fait
la FRANCE, faudrait pas l’oublier! (...) Comme Clovis, nous, les»Bitcherläner»,
sommes bilingues!!! Notre langue maternelle est le Platt, et notre langue apprise
est le français, ou le «françois» pour Clovis. (...) nous, les Bitcherläner, sommes tous
cousins de Karl der Grosse, notre Charlemagne».
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