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Języki regionalne i mniejszościowe
Wielkiej Brytanii
I. Uwagi wstępne
Istnienie lokalnych mniejszościowych języków na terytorium każdego państwa uwarunkowane jest jego historią. W większości państw
obok języka narodowego występują języki dawnych grup etnicznych,
mniejszości narodowych oraz języki regionalne, którymi posługują się
mieszkańcy konkretnego terytorium – języki niewystępujące na innych
obszarach państwa. Języki takie mogą posiadać lokalny status prawny
lub mogą być jego pozbawione, a ich przetrwanie zawsze zależy od stopnia użytkowania ich w środowiskach rodzinnych.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w jego
zachodnioeuropejskiej części tworzy archipelag wysp różnej wielkości,
z których największa to Wielka Brytania, na której położone są Anglia,
Walia i Szkocja; drugą pod względem wielkości wyspą jest Irlandia. To
wyspiarskie położenie i oderwanie od kontynentu europejskiego decydowało zarówno o historii ziem, z których powstało państwo Wielka
Brytania, jak i o charakterze kultury tego wyspiarskiego państwa.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, że, w przeciwieństwie do sytuacji we Francji, w Zjednoczonym Królestwie w zasadzie nie przetrwały
dawne plemienne języki: występują, obok języka angielskiego, języki
dawnych państw etnicznych: Szkocji, Irlandii i Walii, które obecnie stanowią części składowe Królestwa (constituent parts) – wszystko są to
języki celtyckie. Języki te, w odróżnieniu od licznych w Wielkiej Brytanii języków imigrantów, są językami autochtonicznymi i cieszą się
opieką państwa na zasadach określonych w Europejskiej Karcie języków
regionalnych lub mniejszościowych, sporządzonej w Strasburgu dnia
5 listopada 1992 r.
Język angielski w Wielkiej Brytanii ma swoje różnorodne odmiany, różnorodne dialekty, które współcześnie zasadniczo dzieli się na
te użytkowane w samej Anglii oraz te używane w Irlandii Północnej,
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Walii i Szkocji. Niezależnie od zróżnicowania na poszczególne dialekty występuje olbrzymie zróżnicowanie wymowy języka angielskiego:
sposób wymowy wskazywał i wskazuje na pochodzenie czy miejsce
kształcenia danej osoby.
Językoznawcy podkreślają, że współcześnie istniejące zróżnicowanie dialektów języka angielskiego odzwierciedla istnienie historycznych
języków starej Anglii. Podstawowe zróżnicowanie dialektów języka angielskiego przedstawia
załączona grafika (ryc.1 )1.
Warto podkreślić,
że silne zróżnicowanie
języka angielskiego na
rozmaite dialekty występowało już historycznie.
Było tak w przypadku
języka staroangielskiego, czyli anglosaskiego,
użytkowanego w Anglii
i południowej Szkocji pomiędzy V a XII wiekiem,
w którym występowały
dialekty takie jak kentyjski i zachodniosaski.
Zasadnicze zmiany w polityce brytyjskiej
w odniesieniu do części
składowych Zjednoczonego Królestwa nastąpiły
z objęciem rządów przez
New Labour Tony’ego Blaira w 1997 roku i rozpoczęciem polityki dewolucji.
Ryc.1
Dewolucja to specyficzne
określenie procesu przemian mających na celu decentralizację w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii2.
1 https://www.mapmania.org/map/61125/english_dialects_within_england
2 Lucyna Rajca, Dewolucja jako szczególny proces decentralizacji w Wielkiej Brytanii,
http://wyd.edu.pl/index.php/2-uncategorised/203-dewolucja-jako-szczegolnyproces-decentralizacji-w-wielkiej-brytanii : s. 156: „Dewolucja jest określeniem
procesu szczególnego, wyjątkowego i charakterystycznego dla przemian zachodzących w Zjednoczonym Królestwie. W wymiarze politycznym i prawnym
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Wielka Brytania była sygnatariuszem Europejskiej Karty języków
regionalnych lub mniejszościowych. Ratyfikowała ją 27 marca 20013,
a weszła ona w życie na terytorium Zjednoczonego Królestwa 1 lipca
2001 roku.
Zgodnie z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych językami regionalnymi lub mniejszościowymi nazywane są
języki tradycyjnie używane na terytorium danego państwa przez jego
obywateli, stanowiących grupę liczebnie mniejszą od reszty ludności
tego państwa oraz różniące się od oficjalnego języka tego państwa. Statusu tego nie mogą uzyskać dialekty oficjalnego państwowego języka
ani języki migrantów.
Jedynym językiem Wielkiej Brytanii mającym status regionalnego
jest język kornijski. Jest to język z grupy brytańskiej języków celtyckich,
którego używano do końca XVIII wieku w Kornwalii. Kornijski podobnie
jak inne języki brytańskie i galijski, jest językiem p-celtyckim4.
Do języków uznanych za mniejszościowe na terytorium Wielkiej
Brytanii należą:
• język irlandzki;
• język manx (włączony od 23.04.2003 r.);
• język szkocki (scots);
polega na przekazywaniu części kompetencji władzy centralnej, zarówno kompetencji ustawodawczych jak i wykonawczych w różnym zakresie, podporządkowanym, wybranym demokratycznie organom przedstawicielskim i rządom
w Szkocji, Walii i Północnej Irlandii. Istota dewolucji polega na tym, że władza
zostaje w tym procesie przekazana (devolved), a nie oddana (transferred), gdyż suwerenny parlament Zjednoczonego Królestwa nie wyrzeka się ostatecznie swojej
władzy. W procesie dewolucji nie następuje podział suwerenności, a instytucje
powstałe w wyniku dewolucji nie posiadają zinstytucjonalizowanej roli w procesie tworzenia polityki centralnej. Specyfika dewolucji jako szczególnego rodzaju
decentralizacji polega na pozostawieniu organom centralnym możliwości podejmowania decyzji w sprawach przekazanych w drodze dewolucji. Parlament Westminsterski może uchylić każde prawo, w tym ustawy dewolucyjne, należące do
najważniejszych obszarów brytyjskiego systemu konstytucyjnego i to w zwykłej
procedurze legislacyjnej”.
3 https://www.coe.int/en/web/european-charter-regional-or-minority-languages/
signatures-and-ratifications
4 Języki celtyckie to grupa języków używanych współcześnie w Szkocji, Walii, w Irlandii i w Bretanii (północno-zachodnia Francja). Do języków celtyckich zalicza
się: irlandzki, gaelicki, manx, walijski, bretoński i kornwalijski (kornicki). Języki
celtyckie są podzielone na dwie podgrupy: p-celtycką i q-celtycką. Ich nazwy pochodzą od odpowiedników słowa „głowa” w każdym z tych języków. W walijskim,
bretońskim i kornwalijskim „głowa” to pen lub penn (stąd nazwa p-celtyckie), zaś
w irlandzkim, gaelickim i manx odpowiedniki wyrazu „głowa” zaczynają się na
c- lub k-, co historycznie odpowiada protoceltykiemu dźwiękowi *kw: języki te
nazywamy q-celtyckimi.
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• język scots ulsterski;
• język szkocki gaelicki (gaelic);
• język walijski.
Zamieszczona grafika (ryc. 2) przedstawia przestrzenne rozmieszczenie tych języków5.
Zgodnie z realizowaną
polityką dewolucji zadecydowano, że decyzje o zakresie i sposobach wspierania
języków mniejszościowych
podejmuje i realizuje rząd
każdej z części składowych
Zjednoczonego Królestwa.
Odrębnym zagadnieniem, które jednak mieści
się w ramach niniejszego
opracowania, są języki dependencji Korony Brytyjskiej, czyli wysp należących
do Archipelagu Wysp Brytyjskich, które prawnie nie
są częścią Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ani
Unii Europejskiej.
Jest to przypadek Wyspy Man, położonej na Morzu Irlandzkim pomiędzy
Irlandią i Wielką Brytanią
Ryc. 2
oraz Wysp Normandzkich, położonych w Kanale La Manche. W tej grupie wysp Alderney, Brecqhou
(Brechou), Guernsey, Herm, Jethou, Lihou i Sark należą do Baliwatu
Guernsey, natomiast Jersey, największa i najbardziej wysunięta na południe z Wysp Normandzkich wraz z grupą kilkudziesięciu wysp niezamieszkanych (największe to Dirouilles, Ecréhous, Minquiers i Pierres
de Lecq), tworzy Baliwat Jersey.
Każda z tych wysp ma własny parlament, rząd, konstytucję, własne
prawo, różne na każdej z wysp; własną flagę, herb i hymn. Posiadają
5 https://www.mapmania.org/map/77149/majority_english_and_minority_languages_of_the_united_kingdom
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więc status quasi-państwowy: stanowiąc dependencje Korony Brytyjskiej zachowują bardzo dużą autonomię. Największe z tych wysp, Jersey
i Guernsey, drukują własne pieniądze, choć na wszystkich wyspach funt
angielski również ma status oficjalnego środka płatniczego.
Język manx jest uznany w Wielkiej Brytanii za język mniejszościowy, natomiast na Wyspach Normandzkich istniały lub istnieją nadal
różne warianty języka normandzkiego, albo, zdaniem różnych językoznawców, dialektów tego języka. Są to:
• auregnais, język istniejący do II wojny światowej na wyspie Alderney, obecnie wymarły;
• guernésiais (lub dgèrnésiais), język stosowany na wyspie Guernsey, uznawany za odrębny język, spokrewniony z językiem normandzkim lub za dialekt tego języka;
• jèrriais, stosowany na wyspie Jersey uznawany za odrębny język,
najbliższy językowi normandzkiemu lub za dialekt tego języka;
• sercquiais (franc. lé sèrtchais), stosowany na wyspie Sark, uznawany za odrębny język romański, najbliższy językowi normandzkiemu lub za dialekt tego języka.

II. Podłoże kulturowo-historyczne formowania się
społeczeństwa brytyjskiego
1. Starożytność
Osadnictwo na Wyspach Brytyjskich zdeterminowało ich ostateczne
oddzielenie od kontynentu europejskiego prawdopodobnie w okresie
160–140 tys. lat p.n.e.6 Pierwsza ludność napływowa, o której dysponujemy pewniejszymi danymi archeologicznymi, to neolityczni rolnicy,
przybyli około trzeciego tysiąclecia przed naszą erą z terenu Półwyspu
Iberyjskiego. Ci Iberowie to budowniczy megalitycznych budowli, w tym
słynnego Stonehenge, którego powstanie datowane jest na okres pomiędzy 2950 r. p.n.e. a 1600 r. p.n.e.
Na przełomie III i II tysiąclecia p.n.e. na Wyspy Brytyjskie napłynęła nowa fala osadników z Półwyspu Pirenejskiego, zwanych przez
6 https://www.nature.com/news/2007/070716/full/070716-11.html
		http://theconversation.com/geologists-unveil-how-britain-first-separated-fromeurope-and-it-was-catastrophic-75636 ,
		https://www.rp.pl/Archeologia/304069867-Jak-Wielka-Brytania-oddzielila-sieod-Starego-Kontynentu.html i https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/
nauka,2191/naturalny-brexit-doszlo-do-niego-juz-dawno-temu,228729,1,0.html
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brytyjskich archeologów Beaker Folk, czyli przedstawicieli kultury pucharów dzwonowatych.
Tajemniczym, choć dość dobrze opisanym, ludem Wysp Brytyjskich
byli Piktowie, przypuszczalnie, tak jak Baskowie czy Etruskowie, reprezentujący pradawną ludność przedindoeuropejską, osiadłą na Wyspach
około połowy I tysiąclecia p.n.e. Byli oni rolnikami, a ich wojownicy
mieli zwyczaj ruszać do wojny nago, mając ciała tatuowane i przed bitwą
dodatkowo malowali je na niebiesko wyciągiem z urzetu7. Stąd pochodzi ich nazwa, nadana im przez Rzymian dopiero w I wieku p.n.e.: picti
po łacinie znaczy „malowani”. Po Piktach pozostały tajemnicze inskrypcje z niewymawialnymi słowami takimi jak: be smeqqnqnanammovvez
czy irataaddoarens oraz niepowtarzalne wzornictwo łączące półokręgi
i łamane linie przypominające błyskawice. Oni sami ostatecznie w wieku VIII zjednoczyli się z królestwem osadników celtyckich z Irlandii,
zwanych Szkotami, dali początek średniowiecznej i nowożytnej Szkocji,
ulegając całkowitej celtyzacji i nie pozostawiając po sobie żadnych kronik
ani zabytków piśmienniczych.
Ludnością, która wywarła i nadal wywiera wpływ na kulturę Wysp
Brytyjskich, była ludność celtycka, która rozpoczęła na Wyspach osadnictwo przypuszczalnie pomiędzy V a II w. p.n.e., choć według dawniejszych teorii proces kolonizacji celtyckiej odbywał się kilka wieków
wcześniej. Prawdopodobnie przybyli oni z centralnej lub wschodniej
Europy. Ich kultura zdominowała kulturę przybyłych uprzednio osadników iberyjskich, którzy przyjęli język celtycki, kulturę, organizację
społeczną i polityczną. Wpływy celtyckie okazały się trwałe zwłaszcza
w Irlandii, Walii i Szkocji. Spośród Celtów wywodzi się większość współczesnej ludności Irlandii, Kornwalii, Szkocji i Walii.
Jedną z grup celtyckich przybyłych do Brytanii prawdopodobnie
równolegle z Piktami byli Brytowie8, od nazwy których wyspy uzyskały swą nazwę, gdyż z nimi przede wszystkim zetknęli się Rzymianie,
którzy w połowie ostatniego stulecia przed Chrystusem zainteresowali
się Wyspami Brytyjskimi. Brytania to zlatynizowana celtycka nazwa
wyspy.

7 Urzet barwierski (Isatis tinctoria) to roślina zawierająca dużą zawartość niebieskiego barwnika indygo, który pozyskuje się z liści i stosuje się do barwienia.
8 Według niektórych antropologów Brytowie powstali w efekcie wymieszania się
Celtów z Piktami.
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2. Okres romański
Juliusz Cezar, który w latach 58 – 51 p.n.e. podbił Galię, czyli celtyckie
terytoria obecnej Francji, zainteresował się Brytanią, gdyż spotykał się
z udzielaniem przez Brytów pomocy Gallom, zarówno w formie broni,
jak i wsparcia przez wojowników–ochotników, a także z ucieczkami
pokonanych Gallów do Brytanii.
Pierwsza wyprawa Juliusza
Cezara w roku 55 p.n.e. była nieudana, druga zaś, podjęta w następnym roku, była dla armii
Cezara zwycięska, ale oprócz
rozgromienia federacji plemion
brytyjskich nie przyniosła Rzymowi żadnych korzyści.
Sąsiadująca grafika (ryc. 3)
przedstawia terytorium brytyjskie na początku naszej ery, czyli
wyspy Wielka Brytania, Irlandia
oraz pomniejsze wyspy w okresie celtyckim9.
Podbój Brytanii przez Rzymian nastąpił dopiero 90 lat
później, a rozpoczął go cesarz
Klaudiusz w roku 43, którego wojska zajęły najcenniejsze,
z punktu widzenia gospodarczego, południowo-wschodnie
ziemie Brytanii.
Kolejne kampanie toczone
do roku 78 pozwoliły Rzymianom na zajęcie większości ziem
Brytanii, oprócz najbardziej
wysuniętych na północ terenów, Ryc. 3
zwanych Kaledonią (obecna Szkocja), zamieszkałych przez bitnych Piktów i plemiona celtyckie: tak więc rzymski podbój Wysp Brytyjskich
nigdy w pełni nie dokonał się. Wolne od Rzymian pozostały terytoria
Irlandii i Szkocji.

9 http://www.emersonkent.com/map_archive/celtic_britain_1st_cent_bc.htm
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Rzymianie w 410 roku
podjęli decyzję o opuszczeniu
Brytanii. Doprowadziły do niej
nie tylko ataki Celtów i Piktów
ze Szkocji i Irlandii, ale i nacisk
plemion germańskich na Brytanię, który rozpoczął się na
przełomie IV i V wieku.
Załączona grafika (ryc. 4)
ukazuje Wielką Brytanię
w okresie romańskim, w którym praktycznie nie występowało znaczące nowe osadnictwo10.
Warto tu zaznaczyć, że
w Kaledonii, czyli w północnej części Brytanii, osiadły
plemiona celtyckie, które do
III w. zamieszkiwały Irlandię:
to od ich etnonimu została nazwana Szkocja.
Cała Irlandia pozostała
wolna od wpływów imperium
rzymskiego, a w pierwszej
Ryc. 4
połowie V wieku na wyspę
dotarło chrześcijaństwo: tradycja wiąże chrystianizację ze Świętym
Patrykiem, który był Brytem pochodzącym z Walii, a został mnichem
w Galii około 432 roku. Wcześniej, bo już w 397 roku, chrześcijaństwo
dotarło do Szkocji, wraz ze Świętym Ninianem. Wejście chrześcijaństwa
oznaczało wszędzie tworzenie klasztorów, które stawały się centrami
kulturowymi.
Wycofanie się Rzymian z Brytanii otworzyło okres zamętu, znaczony najazdami plemion germańskich i walkami powstających, a konkurujących jednostek politycznych. Tym czasom zamętu kres położył
dopiero najazd Normanów w XI wieku.

10 https://starkeycomics.com/2019/03/01/a-brief-history-of-british-and-irishlanguages/
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3. Okres anglosaski
Pierwsi wojownicy germańscy byli sprowadzani jako najemnicy przez
Rzymian w ostatnim okresie ich panowania. W połowie V wieku zaczęły
osiedlać się na wyspie plemiona Sasów, pochodzących z dorzecza Łaby,
tworząc na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy królestwa Wessex,
Sussex i Essex. Przybywający do Brytanii germańscy najeźdźcy stopniowo poszerzali zajmowane terytoria, zakładając osady rolnicze, wioski
oraz miasta, równocześnie wypierając rdzenną celtycką ludność. W ciągu 200 lat, od około 450 do 650 roku, terytoria zajmowane przez Germanów przesunęły się daleko na zachód. Powstało szereg konkurujących
ośrodków politycznych, królestw, które objęły większą część Brytanii.
Poniższa grafika (ryc. 5) ukazuje kierunki i czas ekspansji plemion germańskich na wyspie11.
Do końca VII wieku zajęli oni wraz z Anglami i Jutami większą
część wyspy, na której
utworzyli kilkanaście
konkurujących królestw, oprócz tych wymienionych powyżej.
Najważniejsze z nich
to Kent, królestwo Jutów, Królestwa Sasów:
Essex (East Saxons),
Wessex (West Saxons)
i Sussex (South Saxons),
oraz królestwa Anglów:
Mercja, Nortumbria
i Wschodnia Anglia.
Grafika na str. 12
(ryc. 6) przedstawia Brytanię około 800 roku
oraz położenie poszczególnych królestw anglosaksońskich12.
Ryc. 5
11 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Britain.Anglo.Saxon.homelands.settlements.400.500.jpg
12 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/Britain_802.jpg
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Ryc. 6

Na terytoriach opanowanych przez Germanów ludność celtycka z plemienia Brytów została niemal doszczętnie wytępiona. Ludność celtycka przetrwała w północno-zachodniej części Anglii, Kornwalii, Szkocji
i w Walii. Część z nich skolonizowała Armorykę na terytorium współczesnej Francji (Bretania).
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Ryc. 7

Terytorium Walii pozostało wolne od Anglosasów: w VIII wieku
zostali oni odparci przez zjednoczone plemiona walijskie.
Anglosasi oraz Celtowie i Piktowie żyli w kulturowej i fizycznej
separacji, nawzajem się nie przenikając, a tylko wyjątkowo wchodząc
w związki mieszane13. Wszyscy oni posługiwali się swoimi językami,
co wykazuje przedstawiona powyżej grafika (ryc. 7), opracowana na
podstawie badań genetycznych mieszkańców Wysp Brytyjskich, przeprowadzonych w 2015 roku przed zespół naukowców pod kierunkiem
uczonych z Uniwersytetu Oksfordzkiego14.
13 Kwestia ta budzi żywe polemiki antropologów i historyków, niektórzy z brytyjskich badaczy dowodzą, iż była to stosunkowo pokojowa koegzystencja. Dyskusja
językoznawców nad przyczynami dominacji języka Anglosasów zamieszczona
jest na stronie https://www.researchgate.net/post/Why_did_the_British_forsake_their_own_languages_and_begin_to_speak_Anglo-Saxon
14 o badaniach: https://www.ucl.ac.uk/news/2015/mar/first-fine-scale-genetic-mapbritish-isles
		 Źródło grafiki: https://mapsontheweb.zoom-maps.com/image/181400122125
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Kultura rzymska nie wywarła żadnego wpływu na kulturę germańskich najeźdźców w Brytanii, w przeciwieństwie do tego, co stało się na
terytorium współczesnej Francji.
Również język staroangielski, a następnie angielski wykształciły się
wyłącznie na bazie języków germańskich, bez wpływów łaciny, w przeciwieństwie do języków reszty państw Europy Zachodniej podbijanych
przez Germanów, gdzie łacina zdecydowanie zdominowała języki germańskie. Język staroangielski wyparł z terytorium Brytanii nie tylko
łacinę, ale i język celtyckich Brytów.
Poniższa grafika (ryc. 8) ukazuje terytoria różnych grup etnicznych
na Wyspach Brytyjskich w wiekach VI – VII15.
Podbój dokonany przez
Anglów, Jutów i Sasów
zdeterminował procesy
kształtowania się kultury
angielskiej, języka angielskiego, a w przyszłości narodu i państwa angielskiego.
Nowym czynnikiem,
który pojawił się w wieku
VIII, były najazdy kolejnych
fal Germanów pochodzenia
skandynawskiego, nazywanych Normanami (ludźmi
Północy) lub wikingami. Ci
skandynawscy wojownicy
pierwszy raz wylądowali
na ziemiach Anglosasów
w 789 roku, atakując Portland w hrabstwie Dorset.
Brytania okazała się dla
normandzkich łupieżców
bardzo atrakcyjna, ich napady nasilały się od początku IX wieku.
Na terytorium Szkocji, pod wpływem ataków
normandzkich, doszło do
Ryc. 8
zjednoczenia celtyckich
15 https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Szkocji
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Szkotów i Piktów. W utworzonym nowym królestwie, zwanym początkowo Pictavią, a następnie Albą, mniej liczni Szkoci stanowili elitę
polityczną i to oni zdominowali kulturowo
Albę: doszło również do
przejęcia przez Piktów
ich języka.
W Irlandii w wiekach V i VI dokonała się
pełna chrystianizacja
ludności. Od VI w. powstawały na terytorium
Irlandii bardzo liczne
klasztory, które zarazem były centrami kulturotwórczymi: oprócz
studiów religijnych zajmowały się one nauczaniem, uprawianiem
sztuk pięknych oraz
tworzeniem ksiąg. WłaRyc. 9
śnie ten styk tradycji
celtyckich i katolicyzmu doprowadził w wiekach VII i VIII do rozkwitu
irlandzkiej sztuki i literatury w języku staroirlandzkim oraz po łacinie.
W klasztorach, oprócz tworzenia wspaniale ilustrowanych rękopiśmiennych ksiąg religijnych, rozpoczęto spisywanie przekazywanych dotąd
ustnie opowieści epickich i traktatów prawnych. Irlandia w tych wiekach
stała się ośrodkiem kulturalnym i religijnym oddziałującym na inne krainy, zarówno na Wyspach Brytyjskich, jak i na kontynencie europejskim.
Mnisi irlandzcy chrystianizowali Piktów na terytorium współczesnej
Szkocji oraz północnych Anglosasów. Również to uczeni mnisi irlandzcy
wywarli olbrzymi wpływ na kulturalny rozkwit w państwie Karolingów
w wieku IX. Irlandię na początku IX wieku, z podziałami na plemiona
i jednostki terytorialne, ukazuje powyższa grafika (ryc. 9)16.
16 https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Ireland_(800%E2%80%931169)#/media/File:Ireland_early_peoples_and_politics.gif
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Od 795 roku Irlandia stała się celem bezlitosnych rajdów wikingów,
a w IX wieku Normanowie zaczęli osiedlać się, zakładając szereg ośrodków miejskich. Dublin stał się ich centrum handlowym i politycznym.
Zjednoczenie Irlandii celtyckiej na przełomie X i XI w. umożliwiło zwycięstwo nad Normanami i zakończenie ich dominacji.

4. Okres normański w Anglii
Pierwszym ośrodkiem duńskich wikingów w Anglii był zdobyty w 867
roku York. Kolejne zdobycze terytorialne doprowadziły do powstania
terytorium duńskiego, zwanego Danelaw lub Danelagh. Jego zasięg
przedstawia poniższa grafika (ryc. 10)17.
Wikingowie zniszczyli wszystkie królestwa Anglosasów oprócz
Wessexu. Za datę utworzenia królestwa Anglii przyjmuje się 12 lipca
927 roku, kiedy to władcą Anglii ogłosił Athelstan, władca Wessexu
(924–939). Ale następne ponad sto lat historię Anglii znaczyły ciągłe
najazdy wikingów. Walki Anglosasów z normandzkimi wikingami
doprowadziły w 1016 roku do objęcia tronu Anglii przez wikinga
i władcę Danii, wnuka po kądzieli księcia polskiego Mieszka I, Kanuta Wielkiego (1016—1035), który powołał imperium północne, z Anglią, Danią i Norwegią, ale twór ten nie przetrwał i zakończył się ze
śmiercią jego drugiego syna
w 1042 roku.
Prawdziwym historycznym przełomem okazał się
podbój Anglii w roku 1066 r.
przez wojska osiadłego na
terytorium francuskim
Normana, księcia Wilhelma Bastarda, zwanego następnie Zdobywcą. Podbój
ten położył kres dominacji
Anglosasów, zagroził Walii,
na kilkaset lat splątał dzieje
Królestwa Anglii i Królestwa
Francji.
Francuscy Normanowie byli kulturowo i jęRyc. 10
zykowo zromanizowani:
17 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/Britain_886.jpg
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zaadaptowali dla swych potrzeb lokalny język należący do grupy oïl,
język, którym mówili mieszkańcy Neustrii. Język normandzki romański przeniesiony został do Anglii i obowiązywał na angielskich
dworach królewskich do połowy XIV wieku. Dewiza herbowa Wielkiej
Brytanii brzmi: Honi soit qui mal y pense czyli Hańba temu, kto widzi
w tym coś nieprzystojnego, jest to zarazem dewiza Orderu Podwiązki,
który został ustanowiony w 1348 przez króla Anglii Edwarda III z dynastii Plantagenetów.
Normanowie dążyli do opanowania ziem całej Brytanii. Walia stała się ich łupem już za Wilhelma Zdobywcy, tracąc na półtora wieku
niezawisłość.

5. Od opanowania Wysp Brytyjskich przez Anglię
do utworzenia Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii
Królowie z dynastii normandzkiej panowali w Anglii do 1154 roku,
kiedy tron angielski i księstwo Normandii objęli przedstawiciele
dynastii Plantagenetów. Królowie angielscy z tej dynastii władali
posiadłościami w północnej Francji aż do początku XIII wieku, co
dla władców Francji stanowiło stałe wyzwanie. Spory o te ziemie
i rywalizacja obu koron doprowadziła do wybuchu wojny stuletniej Anglii z Francją (1337–1453). Anglia ostatecznie przegrała wojnę, tracąc wszystkie kontynentalne posiadłości, natomiast Wyspy
Normandzkie w Kanale La Manche pozostały do dziś w posiadaniu
Korony angielskiej.
Władcy Anglii, tak z dynastii normandzkiej, jak i z Plantagenetów,
dążyli do podboju całego terytorium wysp brytyjskich. Po Walii kolejnym celem ataków stała się Irlandia. Anglicy skutecznie władali tylko
regionem Dublina, a efektem podjętej przez Anglonormanów akcji osadniczej na terytorium wyspy była przeważnie celtyzacja nowych przybyszów. Irlandczycy utrzymywali swoją odrębność kulturową: język,
prawa, obyczaje, a także stroje.
Walijczycy zrzucili w 1218 roku jarzmo narzucone im za Wilhelma Zdobywcy i utworzyli niezależne księstwo rządzone przez księcia Llywelyn Ap Iorwerth (zm. 1240), zwanego Llywelynem Wielkim.
Jego wnuk, Llywelyn ap Gruffydd (1223–1282), był ostatnim władcą
niepodległej Walii. Poniżej zamieszczona jest mapka, przedstawia Walię
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w czasie zawarcia pokoju w Montgomery18 (29.09.1267 r. ), w którym
król Anglii Henryk III uznał Llywelyna ap Gruffydda władcą całej
Walii. Na grafice (ryc. 11)19 kolorem
zielonym zaznaczone jest Gwynedd,
księstwo odziedziczone przez Llywelyna ap Gruffydda, fioletowym
terytoria przez niego zdobyte, jasnoniebieskim ziemie przez niego
zwasalizowane. Kolorem pomarańczowym zaznaczone są terytoria
baronów zwasalizowanych przez
Anglię, a kolorem żółtym terytoria
lordów podległych królowi Anglii.
Walijczycy stracili ostatecznie
suwerenność w roku 1282, a wybuchające powstania antyangielskie
były krwawo tłumione. Ostatnim,
najtragiczniejszym, była tzw. Ostatnia Wojna o Niepodległość (Glyndŵr
Rising) (1400 – 1415). W jej rezultaRyc. 11
cie walijska klasa rządząca i arystokracja zostały w znacznej części wymordowane, a Walia całkowicie
wchłonięta.
Aktem formalnie kończącym aneksję Walii był wydany w 1536 roku
przez Henryka VIII Akt unii, który zjednoczył ją z Anglią. Akt ten zawierał jeden niezwykle istotny element: ustanawiał język angielski jedynym
oficjalnie używanym w Walii, co oznaczało początek świadomej polityki
wypierania języka walijskiego z życia codziennego.
Edward I usiłował również podbić Królestwo Szkocji, co po długotrwałej i kosztownej wojnie doprowadziło do czasowego zajęcia części
jego ziem. Na początku XIV wieku w Szkocji wybuchło powstanie. W roku
1314 angielska armia została niemal doszczętnie rozbita przez Szkotów
i król szkocki Robert I Bruce odebrał ziemie zdobyte przez Edwarda
I. Szkocja na wieki zachowała autonomię, zawiązując równocześnie
na wiele wieków antyangielskie przymierze z Francją. Zamieszczona
18 Miasteczko w Walii w hrabstwie Montgomeryshire. Nazwa walijska miasteczka to
Trefaldwyn, co oznacza:miasto Baldwina.
19 https://en.wikipedia.org/wiki/Treaty_of_Montgomery
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grafika (ryc. 12) ukazuje ziemie Wielkiej Brytanii i Irlandii w roku 140020
z podziałem na strefy językowe.
Irlandia zachowała swą niezależność do końca XV wieku, kiedy
to Henryk VII, król Anglii, narzucił
Irlandii swego namiestnika i faktycznie przejął w niej rządy. Henryk
VIII w 1541 roku przyjął tytuł króla
Irlandii. Za jego rządów i jego córki, Elżbiety I, Irlandia poddana była
bezwzględnej kolonizacji angielskiej.
Większość Irlandczyków i dawnych
osadników angielskich (zwanych Angloirlandczykami lub Staroanglikami) pozostała katolikami, natomiast
nowi osadnicy, skupieni w części północnej wyspy (prowincja Ulster), byli
protestantami. Złamanie powstania
antyangielskiego (lata 1594–1603)
oznaczało zakończenie podboju IrRyc. 12
landii przez Anglię. Konfrontacje
między katolikami irlandzkimi a rządzącymi anglikanami trwały przez
wieki, ale potęga państwa była w ręku anglikanów. Kolejne bunty irlandzkie powodowały okrutne represje i konfiskaty ziem katolików. I tak
w 1641 roku katolicy posiadali jeszcze 59% ziemi irlandzkiej, za rządów
Cromwella (1647–1658), po stłumieniu powstania irlandzkiego w obronie
dynastii Stuartów już 70% ziemi stało się własnością Anglików, a w 1778
roku było to już 95%.
Inaczej odbywało się inkorporowanie Szkocji przez Anglię. Podziały
językowe w Szkocji na początku XV wieku przedstawia grafika umieszczona na str. 20 (ryc. 13)21.
Po wygaśnięciu dynastii Tudorów wraz ze śmiercią bezdzietnej Elżbiety I (zm. 1603) na tron Anglii powołany został król Szkocji, Jakub VI,
pochodzący po kądzieli od Henryka VII Tudora. Jako król Anglii przybrał on tytuł Jakuba I, a trony Anglii i Szkocji połączyła unia personalna.
20 https://starkeycomics.com/2019/03/01/a-brief-history-of-british-and-irishlanguages/
21 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Languages_of_Scotland_1400_AD.svg
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Wygnanie króla Jakuba II Stuarta
w 1688 r. i objęcie tronu przez Wilhelma III Orańskiego doprowadziło do powstania w Szkocji dwóch stronnictw:
zwolenników ścisłego związku z Anglią
i zwolenników obalonego monarchy,
zwanych jakobitami. Na terytorium
Szkocji przez ponad pół wieku wybuchały powstania antyangielskie. Za rządów
królowej Anny Stuart (1702 – 1714) polityczne rokowania między przedstawicielami parlamentu Anglii i Parlamentu
Szkocji doprowadziły w 1707 roku do podpisania Aktu o Unii, zgodnie z którym
Anglia i Szkocja zjednoczyły się w jedno
Królestwo Wielkiej Brytanii. Akt o Unii
zapewniał Anglii korzyści polityczne,
natomiast Szkocji korzyści gospodarcze22. Szkocja zrezygnowała z odrębnego narodowego parlamentu, uzyskując
pulę miejsc w parlamencie brytyjskim,
gwarancję wolnego handlu z Anglią oraz
Ryc. 13
polityczne, prawne, kościelne i kulturalne odrębności i instytucje.
Ostatni akt zjednoczenia Wysp Brytyjskich dokonał się wraz
z uchwaleniem Aktu Unii (ang. Act of Union 1800, czasem też Acts of
Union 1801). Pod tą nazwą kryją się dwie ustawy: Akt Unii z Irlandią z 1800 r. uchwalony przez parlament brytyjski i Akt Unii z 1800 r.
uchwalony przez parlament irlandzki. Oba te akty, które weszły w życie
1 stycznia 1801 roku, łączyły Królestwo Wielkiej Brytanii z Królestwem
Irlandii, tworząc Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii.

6. Krótki zarys polityki językowej w Anglii
oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Jak zostało to podkreślone powyżej, władcy Anglii po podboju normandzkim nie znali języka angielskiego i nim się nie posługiwali.
22 Szerzej pisze o tym Henryk Zins, Historia Anglii, Warszawa-Wrocław 1971, Ossolineum, s. 233 i nast.
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Łacina i starofrancuski były językami dominującymi w kręgach elit
politycznych i kulturowych. Językiem normandzkim posługiwał się nie
tylko dwór i wielmoże, ale także kupcy. Obok języka starofrancuskiego
duże znaczenie posiadała łacina, którą posługiwali się nie tylko księża,
ale również przedstawiciele administracji świeckiej. Była także językiem literackim.
Ta dominacja języków nowych na gruncie angielskim nie powstrzymała w Anglii rozwoju języka staroangielskiego jako języka mówionego
i języka powszechnej komunikacji warstw niższych.
Redukcja znaczenia języka francuskiego w Anglii wiązała się z konfliktami angielsko-francuskimi o posiadłości angielskie w Normandii, a wybuch wojny stuletniej w 1337 roku spotęgował ten antagonizm.
Wówczas to król Edward III Plantagenet w roku 1362 zarządził, że jedynym językiem urzędowym przed wszystkimi sądami w Królestwie jest
język angielski, jednak ta zasada nieprędko została wdrożona w życie.
Pierwszy władca Anglii, którego językiem macierzystym był angielski, to Henryk IV Lancaster (1367 – 1413, panujący od 1399 r.) i od
jego czasów język angielski zyskał na znaczeniu. Arystokracja i możni
na zależnych od Anglii terytoriach pod wpływem dworu królewskiego
ulegali anglicyzacji, podczas gdy lud nadal używał lokalnych języków
celtyckich: walijskiego, gaelickiego szkockiego i irlandzkiego.
Powyżej wspomniany już został Akt Unii z 1536 roku, formalnie jednoczący Anglię i Walię, a faktycznie będący aktem bezwzględnej aneksji
Walii i wyrazem realizacji dążeń Henryka VIII do pełnej centralizacji
państwa. W Akcie Unii język angielski został uznany za jedyny język
urzędowy, który mógł być używany w Walii: wymuszało to anglicyzację wszelkich osób szukających zatrudnienia w jakichkolwiek urzędach
oraz przymus znajomości tego języka w kontaktach z jakimikolwiek
przedstawicielami władzy. Panowanie Henryka VIII to okres niezwykle
ważny w historii Anglii, ważny również dla rozwoju języka angielskiego.
Po zerwaniu z papiestwem i stworzeniu kościoła narodowego anglikańskiego wprowadził on do nabożeństw język angielski.
W wiekach XVI i XVII podział na lokalne języki ludu Irlandii, Szkocji
i Walii oraz stosowanie angielskiego przez możnych i osadników angielskich pozostawały obowiązujące. Sytuacja uległa zmianie w ostatnich
dekadach XVIII wieku oraz w pierwszych dekadach wieku XIX, wraz
z zainicjowaniem szkolnictwa dla przedstawicieli biednych warstw
społecznych. Dalsze postępy imigracji angielskiej na terenach Irlandii,
Szkocji i Walii, uprzemysłowienie, rozwój handlu, obowiązkowe szkolnictwo – to wszystko rugowało języki celtyckie i wymuszało przyjmowanie języka angielskiego. W wieku XIX na terytorium Wielkiej Brytanii
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nastąpiło wypieranie języków celtyckich ze wszystkich ośrodków miejskich oraz przetrwanie ich wyłącznie w enklawach nadmorskich, z dala
od ośrodków przemysłowych. Podkreślić należy, że właśnie procesy
industrializacji, przede wszystkim w Szkocji i w Walii, spowodowały migracje ludności wiejskiej i dalsze rugowanie języków celtyckich.
Na terenie Irlandii w połowie wieku XIX, w latach 1845-1849 doszło
do wybuchu Wielkiego Głodu, którego ofiarami byli przede wszystkim
celtyckojęzyczni chłopi z regionów zachodnich. Był on spowodowany
przez zarazę ziemniaczaną i brak pomocy ze strony rządu brytyjskiego. Z głodu zmarło wówczas 1,5 miliona osób z dziewięciomilionowej
ludności, a 1,6 miliona Irlandczyków wyemigrowała do różnych krajów
anglofońskich, w tym do Stanów Zjednoczonych.
Konsekwentne wypieranie języka irlandzkiego doprowadziło praktycznie do jego zaniku. W 1921 roku po ogłoszeniu deklaracji niepodległości Republiki Irlandii tylko 2% jej mieszkańców znało gaelicki.
Analogiczne wypierania języków macierzystych występowało w Szkocji
i w Walii. Język celtycki na Wyspach Brytyjskich na początku XX wieku
został prawie całkowicie zmarginalizowany, a wszyscy brytyjscy Celtowie mówili po angielsku.
Warto przytoczyć zestawienie przyczyn wymierania języków celtyckich w Wielkiej Brytanii podane przez autora hasła Impérialisme
linguistique23:
• podbój terytoriów celtyckich przez Anglię;
• narzucenie języka angielskiego jako jedynego języka administracji (biurokracja, szkolnictwo, wojsko, etc.);
• imperium kolonialne, początkowo angielskie, następnie brytyjskie, było zarządzane w języku angielskim. Ludność celtycka widziała w nim źródło bogactwa oraz możliwość ucieczki ze swej
trudnej sytuacji gospodarczej. Imigracja tej ludności była wspierana przez rząd centralny oraz przez anglosaksońskie niezależne
rządy (USA, Kanada);
• działalność gospodarcza i przemysłowa opierała się na potędze
brytyjskiej władzy centralnej i na dostojnikach anglofońskich.
Przeciwieństwem była bieda Celtów, w szczególności chłopstwa;
• renoma kulturalna języka angielskiego (oparta na literaturze,
dziennikarstwie, etc.) wzmacniana była poprzez wszystkie elementy wymienione powyżej.
Olbrzymie znaczenie miało wspomniane już oderwanie się od Kościoła katolickiego i stworzenie Kościoła anglikańskiego przez Henryka
23 https://fr.wikipedia.org/wiki/Impérialisme_linguistique
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VIII (Akt Supremacji – 1534), w którym posługiwano się nie łaciną, ale
językiem angielskim. Wyprzedziło to więc podobną reformę w Kościele katolickim o ponad cztery wieki – decyzja Soboru Watykańskiego II
pozwalająca na całkowitą eliminację łaciny ze mszy św. wprowadzona
została w życie w 1967 r.).
Należy także podkreślić, iż narzucanie przez władzę poddanym języka angielskiego jako jedynego języka komunikacji nie odbywało się na
zasadzie konsensusu: dzieci nie używające w szkole wyłącznie języka
angielskiego były karane i piętnowane.
Językoznawcy pisząc o polityce językowej Wielkiej Brytanii mówią
o imperializmie językowym 24. Z uwagi na temat niniejszego opracowania nieistotne są dyskusje nad współczesną pozycją języka angielskiego
oraz nad jego pozycją w globalizującym się świecie, istotne są natomiast
historyczne cechy tego imperializmu. R. Phillipson tak definiował imperializm językowy języka angielskiego: dominacja języka angielskiego jest
zapewniana i utrzymywana przez ustalanie i stałe odtwarzanie strukturalnej i kulturowej nierówności między angielskim i innymi językami25.
Ten sam autor wprowadził drugie pojęcie, trudne do spolszczenia. Jest to
linguicism, słowo pochodzące od języka (language), a swą budową nawiązujące do pojęć takich jak imperializm czy rasizm. Phillipson stwierdza:
lingwicyzm jest definiowany jako ideologie, struktury i praktyki które są
stosowane dla legitymizowania i wprowadzania nierówności rozdziału
i zasobów (zarówno materialnych, jak i niematerialnych), pomiędzy grupami, które są definiowane na bazie języka26.
Po podpisaniu i ratyfikowaniu przez Wielką Brytanię Europejskiej
Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych rząd brytyjski, zgodnie z polityką dewolucji, zdecydował (jak to już zostało wspomniane
w Uwagach wstępnych), że polityka językowa, prowadzona na zasadach
określonych w Karcie, jest realizowana przez każdą z części składowych
24 Pierwszy tego terminu użył francuski antropolog Yves Person w: Impérialisme linguistique et colonialisme, „Les temps modernes”, 29, 1973, ss.90-118.
Współcześnie dyskusję otworzyła praca profesora Roberta Phillipsona, Linguistic
Imperialism, Oxford University Press, Oxford 1992 oraz Linguistic Imperialism
Continued, Routledge, 2010. Skrótowo pojęcie to zostało przedstawione przez
tegoż autora w haśle Linguistic Imperialism w: The Encyclopedia of Applied Linguistic, red. Carol A. Chapelle, John Wiley & Sons, Oxford 2012, https://www.researchgate.net/publication/31837620_Linguistic_Imperialism_R_Phillipson/
link/5c21fd03a6fdccfc70671565/download. Patrz także: Gerald Knowles, English
Language Imperialism, https://www.britannica.com/topic/language-imperialism-1016976.
25 R. Phillipson 1992, s. 47.
26 Ibidem.
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Zjednoczonego Królestwa oraz dependencji Korony Brytyjskiej. Wynikiem tej decyzji są odmienne polityki realizowane na poszczególnych
brytyjskich terytoriach.

III. Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii,
ich status i liczba użytkowników
W poprzedniej części
opracowania przedstawione zostało podłoże
procesów historycznych,
które doprowadziły
do ukształtowania się
współczesnego profilu
lingwistycznego Wielkiej Brytanii oraz przetrwania, jako jedynych
autochtonicznych na
wyspach Wielka Brytania i Irlandia, języków
celtyckich27.
Cała schematyczna
historia kształtowania
się tego profilu lingwistycznego została w ciekawy sposób graficznie
przedstawiona przez
Ryana Starkeya w jego
Ryc. 14
opracowaniu A Brief Hi28
story of British and Irish Languages (ryc. 14) . Oś czasu nakreślona jest
począwszy od roku 400 n.e. do roku 2000.
27 W literaturze polskiej są dwa opracowania dotyczące tych języków. Język walijski
został omówiony w pracy dr Nicole Dołowy-Rybińska, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnych w Europie. Wymiar finansowy. Rekomendacje dla Polski, Senat RP, OE-236, lipiec 2015, Sytuacja języków mniejszościowych i regionalnychw ... - Senat RP , natomiast charakterystykę sytuacji języków celtyckich
przedstawiła Bożena Gierek, Miejsce i znaczenie języków celtyckich w kulturze
europejskiej, „Estetyka i Kultura”, nr 23 (4), 2011, Wydawnictwo UJ, Kraków, ss.
57-73.
28 https://starkeycomics.com/2019/03/01/a-brief-history-of-british-and-irishlanguages/
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Dane statystyczne dotyczące rozpowszechnienia autochtonicznych
języków mniejszościowych w Wielkiej Brytanii dotyczą roku 2011, czyli pochodzą sprzed 8 lat29. Statystyki te dowodzą całkowitej marginalizacji języków celtyckich w Wielkiej Brytanii. Zamieszczona grafika
z 2014 roku (ryc. 15) przedstawia, na podstawie danych Spisu Narodowego z roku 2011, rozpowszechnienie języków celtyckich na terytorium

Ryc. 15
29 https://www.statista.com/topics/2288/languages-in-the-united-kingdom/
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Wielkiej Brytanii30. W tym zestawieniu nie został uwzględniony język
walijski, jako należący do brytańskiej grupy języków celtyckich, inaczej
do grupy p-celtyckiej31.

1. Języki szkockie w Wielkiej Brytanii
W Szkocji stosowane są dwa języki określane jako szkocki:
a) Język gaelicki szkocki (gaelicki, Scots Gaelic, nazwa własna:
Gàidhlig, wym. [kaːlɪkʲ]) – język z grupy goidelskiej języków celtyckich. Posługuje się nim biegle około 57 tys. osób (dane spisu narodowego 2011), natomiast 87 tysięcy osób posiada niejaką znajomość
tego języka 32. Zamieszkują one północną część Wielkiej Brytanii, tj.
północno-zachodnią Szkocję i archipelag Hebrydów. Władze brytyjskie przyznały mu status regionalnego języka urzędowego na
Hebrydach Zewnętrznych (region Western Isles). Podobnie jak inne
języki goidelskie i język celtyberyjski, gaelicki szkocki jest językiem
q-celtyckim. Był dominującym językiem w Szkocji między X a XII
w., później rolę języka ogólnoszkockiego przejął scots: język szkocki
lallans (lowland scots).
		 Dzisiejszy język gaelicki szkocki wywodzi się z dialektu języka
irlandzkiego, jakim posługiwali się irlandzcy osadnicy, tzw. Iroszkoci, którzy ok. 500 r. n. e. przybyli na tereny południowo-zachodniej
Szkocji. W IX i X wieku nastąpiła ekspansja języka szkockiego na
kraj Piktów, a w następnym stuleciu na południową część dzisiejszej Szkocji, gdzie doszło do zderzenia z używanym w tym regionie
północnym dialektem języka angielskiego, na bazie którego ukształtował się późniejszy język szkocki (germański). Szkocki gaelicki
był językiem dworów królewskich w latach 800 – 1100. Parlament
zwołany w 1308 roku przez Roberta I Bruce’a był prawdopodobnie
ostatnim, podczas którego posługiwano się tym językiem. W końcu
XII wieku pod naporem szkockiego germańskiego zaczął się odwrót
języka gaelickiego w rejon Wyżyn (Highlands) i Wysp, choć jeszcze
w XVI wieku wielu Szkotów z Nizin (Lowlands) potrafiło nim mówić:
30 http://irishcensus.blogspot.com/
31 Patrz przypis nr 4.
32 Szczegółowa analiza: Scotland’s Cenzus 2011. Gaelic Report. Part 1, 30 September
2015, Part 2, 29 October 2015, Scotland Official Statistics, Gaelic report (part 1) Scotland’s Census 2011, Gaelic report (part 2) 29 October 2015 - Scotland’s Census
2011.
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najczęściej określali oni swój język jako Erse, czyli irlandzki, a w południowo-zachodniej Szkocji używano go jako języka codziennej
komunikacji także w następnych stuleciach. Jednak w 1615 roku,
czyli dwanaście lat po zawarciu unii personalnej Szkocji z Anglią,
gaelicki został napiętnowany jako język pogański i jako taki został
usunięty ze szkół. Szkocki parlament uchwalił w 1616 roku, iż język
szkocki ma zostać „zniesiony i usunięty” (abolishit and removit)33
ze Szkocji.
		 W 1745 roku wybuchło w Szkocji trzecie z kolei antyangielskie
powstanie, które zakończyło się całkowitą klęską jakobitów. W ramach represji wobec zbuntowanych Szkotów parlament brytyjski
zabronił przywoływania symboli Szkocji gaelickiej: używania języka szkockiego gaelickiego, gry na dudach i noszenia góralskiego
tartanu klanowego: za złamanie zakazów groziła kara śmierci lub
deportacja do kolonii34.
		 Od powstania Wielkiej Brytanii język angielski w całym królestwie został uznany za jedyny język urzędowy. Od tego czasu aż
do połowy XX wieku władze brytyjskie starały się wyrugować gaelicki nie tylko z życia publicznego, ale i z domów. Szkocka ustawa
edukacyjna (Forster’s Education Act) z 1872 roku, wprowadzająca
powszechne i obowiązkowe nauczanie podstawowe w Szkocji, zakazywała używania gaelickiego w szkołach, a za jego używanie w szkole stosowane były kary fizyczne35. Praktyka ta stosowana była jeszcze
po II wojnie światowej. Dopiero Ustawa Edukacyjna z 1918 roku nakazywała nauczanie gaelickiego na obszarach gaelickojęzycznych36.
		 Większość nazw miejscowości w północnej Szkocji ma pochodzenie gaelickie; do najstarszych należą te, które zawierają takie
wyrazy jak: sliabh (wzgórze, wzniesienie), karraig (skała), kill (kościół), neimhid (święte miejsce), baile (osada) czy achadh (pole).
		 Koniec XIX wieku to początek ruchów na rzecz odrodzenia języka szkockiego. W 1891 roku powstała Liga Gaelicka (An Comunn
Gàidhealach), aktywnie działająca na rzecz promowania języka
i kultury gaelickiej.
		 Obecna sytuacja języka szkockiego gaelickiego jest krytyczna.
Pomimo wielu wysiłków podejmowanych od drugiej połowy XIX

33 Neil Wilson, Alan Murphy, Destination Scotland, Lonely Planet Publications, 2004,
s. 17.
34 Jarosław Wojtczak, Cullodent Moor 1746, Warszawa 2012, Bellona, s. 253.
35 N. Wilson, A. Murphy, op. cit. s. 17.
36 Cyt. za B. Gierek, op. cit., s. 66.
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wieku, liczba ludności znającej język gaelicki w XX wieku systematycznie spadała: od ok. 250 tys. w 1901 do ok. 81 tys. w 1961. Dopiero
w 1971 roku odnotowany został nieznaczny wzrost, o 8 tys. osób.
W ostatnim dwudziestoleciu tendencja ta utrzymuje się, co jest wynikiem swoistej mody na uczenie się języka gaelickiego wśród części
patriotycznie nastawionych Szkotów. W 1972 roku w miejscowości
Sabhal Mór Ostaig na wyspie Skye rozpoczął działalność gaelicki
college. O wzroście zainteresowania językiem szkockim świadczyć
mogą także liczne wznowienia podręcznika-samouczka wydanego
w słynnej serii Teach Yourself Books (R. MacKinnon Gaelic, wyd. I,
Londyn 1971).
		 W 1975 roku utworzono pierwszą instytucję publiczną na terytorium Szkocji uznającą i posługującą się językiem gaelickim: Radę
ds. Zachodnich Wysp (Comhairle nan Eilean), a w 1984 roku Stowarzyszenie ds. Gaelickiego (Comunn na Gàidhlig)37. Ostatnie ćwierćwiecze znaczone jest działaniami na rzecz przywrócenia języka
gaelickiego w Szkocji, utworzonych zostało kilkanaście stowarzyszeń działających na rzecz rewitalizacji języka i kultury celtyckiej.
		 Realizacja polityki dewolucji w Szkocji spowodowała uchwalenie
w 2005 roku ustawy o języku gaelickim (The Gaelic Language Act –
Achd na Gàidhlig {Alba}), mającej znaczenie symboliczne: uchwalona
została blisko czterysta lat po ustawie z 1616 roku, w której parlament szkocki zabronił stosowania języka ojczystego38. Ustawa z 2005
roku ustanawiała szkocki gaelicki językiem urzędowym w Szkocji,
„wymagającym równego uznania” (commanding equal respect) co
język angielski. Na mocy ustawy powołano przy rządzie Szkocji
Biuro do spraw gaelickiego (Bòrd na Gàidhlig) oraz przystąpiono
do opracowywania 5-letnich narodowych planów rozwoju języka
gaelickiego (The National Gaelic Language Plan). Celem pracy Biura
i uchwalanych kolejnych planów było i jest opracowanie strategii

37 B. Gierek, op. cit. s. 66.
38 Po uchwaleniu ustawy nawiązał do tego faktu ówczesny minister Oświaty Peter
Peacock mówiąc: To doniosły dzień dla gaelickiego, otwierający nowy rozdział
w historii języka. Przeszliśmy długą drogę od tych ciemnych dni 1616 roku, kiedy to
Ustawa Parlamentu nakazywała zniesienie i usunięcie języka gaelickiego ze Szkocji
(This is a momentous day for Gaelic as we open a new chapter in the language’s
history. We have come a long way since the dark days of 1616 when an Act of Parliament ruled that Gaelic should be ‚abolishit and removit’ from Scotland). Gaelic
Language (Scotland) Bill: Stage 1 – in the Scottish Parliament at 2:00 pm on 2nd
February 2005
		https://www.theyworkforyou.com/sp/?id=2005-02-02.14095.0&s=Urra
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upowszechniania języka szkockiego gaelickiego oraz opracowanie
zasad nauczania tego języka.
		 Liczba ludności Szkocji w 2017 roku to 5,425 mln osób. Językiem
szkockim gaelickim w Szkocji:
• czyta, mówi, pisze – 0,6% ogółu ludności;
• rozumie, ale nie mówi, czyta czy pisze – 0,5%
• mówi, ale nie czyta czy pisze – 0,4%
• czyta, ale nie mówi ani pisze – 0,1%
• mówi i czyta, ale nie pisze – 0,1%.
		 W 2017 roku w szkołach podstawowych uczyło się języka gaelickiego szkockiego 3996 uczniów, natomiast w szkołach średnich 3168
uczniów39.
		 Obecnie językiem gaelickim mówi biegle znikoma mniejszość
ludności Szkocji (57 tys. osób spośród 5,425 mln ogółu mieszkańców) – jest to niewiele, ale warto pamiętać że w rejonach, gdzie język gaelic jest najbardziej popularny, mieszka niewielka populacja
ludzi: nie ma dużych miast, a tylko małe miasteczka i wioski. Tak
więc są rejony (szczególnie na Hebrydach Zewnętrznych), gdzie
tym językiem posługuje się ponad 70% mieszkańców: jest to obszar
o największym procencie ludności celtyckojęzycznej na Wyspach
Brytyjskich. Gaelic znamy najczęściej dzięki wykonawcom muzyki folk, jak Capercaillie, zespołom dwujęzycznym jak najsłynniejszy Clannad, czy piosenkarzom jak Enya. W Wikipedii pod hasłem
Irish-language_singers są wymienione 74 nazwiska wykonawców
oraz nazw zespołów.
		Gaelic jako język jest promowany przez rząd szkocki: dzieci uczą
się go w szkole, są stacje radiowe i TV Alba nadające wyłącznie
w tym języku. Władze brytyjskie przyznały temu językowi status
regionalnego języka urzędowego na Hebrydach Zewnętrznych (region Western Isles).
		 Sytuacja tego języka na tych wyspach wymaga pewnego przybliżenia. Hebrydy Zewnętrzne to archipelag złożony z około 200
wysp, będący jedną z 32 jednostek administracyjnych Szkocji. Historycznie terytoria tych wysp były mocno powiązane z kulturą
celtycką oraz z językiem szkockim gaelickim (Gàidhlig). Na początku XX wieku ponad 75% ludności Hebryd posługiwała się Gàidhlig.
Wspomniana powyżej ustawa edukacyjna z 1872 roku negatywnie
oddziaływała na zakres stosowania języka gaelickiego szkockiego
39 https://www.statista.com/statistics/331849/primary-pupils-classes-in-gaelicscotland/
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również na Hebrydach, ale po 100 latach, w 1971 roku, na większości
wysp 75% ludności mówiło biegle po gaelicku, z wyjątkiem miasta
Stornoway oraz wysp Benbecula oraz South Uist, gdzie odsetek mówiących po gaelicku wynosił pomiędzy 50 i 74% ogółu mieszkańców.
Według spisu narodowego z 2001 roku na Hebrydach Zewnętrznych
59,3% mieszkańców było gaelickojęzycznych. Jednak spis z 2011 roku
wykazał, że odsetek ten spadł do 52%, i to pomimo wejścia w życie
ustawy z 2005 roku o języku gaelickim. Niezależnie od powyższego,
Hebrydy Zewnętrzne pozostają terytorium, na którym najliczniej
przetrwała ludność posługująca się językiem szkockim gaelickim
i istnieje najsilniejsze przywiązanie do tradycyjnej kultury.
b) Scots: język szkocki lallans (szkocki nizinny – lowland scots) – język
zachodniogermański (rodzina indoeuropejska), którym posługuje
się prawdopodobnie ponad 1,6 mln mieszkańców Szkocji. Wywodzi
się z dialektów północnoangielskich, jest zatem bardzo blisko spokrewniony z angielskim. Historia powstawania staroangielskiego
i scots jest bardzo ciekawa. We wczesnym średniowieczu grupa germańskich osadników pochodzących z obecnych terenów Niemiec,
Holandii i Danii osiadła na wyspie Brytanii. Ich językiem była mieszanka anglofryzyjskich dialektów, z których powstał język staroangielski. Na przestrzeni wieków język staroangielski rozwijał się
niezależnie w Szkocji, stając się ważnym językiem komunikacji za
czasów panowania króla Roberta II (1371-1390). Pierwsze wzmianki
o „języku szkockim (scots)” pojawiły się w 1494 roku, a sam język
szkocki stał się wkrótce oficjalnym językiem Królestwa Szkockiego
oraz językiem bogatej literatury szkockiej. W 1603 roku król Szkocji Jakub VI został koronowany na króla Anglii. Zapoczątkowało to
unię personalną Anglii ze Szkocją. W związku ze wstąpieniem króla
Jakuba VI na tron angielski, język szkocki zaczął tracić królewskie
poparcie. Pomimo tego był on używany na dworze królewskim do
1707 roku, gdy powstało Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii.
Wtedy angielski stał się oficjalnym językiem urzędowym, a szkocki
stał się prowincjonalnym dialektem. Szkocka klasa rządząca została całkowicie zanglicyzowana, zaś od XIX wieku zniechęcano
Szkotów do używania języka szkockiego oraz karano za jego użycie
w szkołach (podobnie jak Walijczyków za używanie języka walijskiego). Ponieważ szkocki jest spokrewniony z angielskim, dosyć często
uważano go za źle wymawiany angielski. Jednakże w latach 70. XX
wieku, różne grupy rozpoczęły kampanię mającą poprawić pozycję
języka szkockiego oraz zapewnić wsparcie dla jego użytkowników.
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		 Posiada on obecnie status języka mniejszościowego w Wielkiej
Brytanii. Ponieważ Szkoci byli bardzo długo zniechęcani do używania szkockiego, jest mało prawdopodobne, by można usłyszeć go
w oficjalnych wypowiedziach. Szkocki parlament zezwala na używanie szkockiego tylko w przemówieniach. W 2008 roku szkocki
rząd zlecił zbadanie, jakie wsparcie jest potrzebne dla języka. Jednakże, pomimo wysiłków, dla większości ludności Szkocji język
szkocki pozostaje wyłącznie językiem używanym w sytuacjach
nieformalnych.
		 Pojawiają się także kontrowersje co do tego, czy jest to rzeczywiście odrębny język, czy może tylko jest to dialekt języka angielskiego.
O jego odrębności świadczyć może to, że w języku tym powstała
bogata literatura szkocka oraz istnieje kilka jego dialektów.
		 Współcześnie wielu językoznawców skłania się jednak ku stanowisku, że „język szkocki scots” jest raczej grupą powiązanych ze
sobą dialektów języka angielskiego. Problemem właśnie jest fakt, iż
nie ma jednego języka scots, lecz istnieje grupa dialektów, trudno
zrozumiałych dla osób spoza tej grupy.
		 Można wyróżnić 4 główne dialekty szkockiego:
• lallans – dialekt regionu Central Lowlands, najczęściej używany w literaturze,
• dorycki (Doric) – dialekt Aberdeen i północnowschodniej
Szkocji,
• dialekt Orkadów i Szet-landów,
• ulsterski – dialekt potomków szkockich osadników w Irlandii
Północnej.
Ponadto można wyróżnić kilka lokalnych odmian tych dialektów,
najczęściej zanglicyzowanych form dialektu lallans, którymi mówi
się w Edynburgu, Glasgow czy Dundee.
Obecnie z ponad 1,6 mln osób posługujących się tym językiem, tylko
nieliczni posługują się czystym szkockim; pozostali mówią raczej
mieszanką szkockiego i angielskiego. Zakresy terytorialne używania poszczególnych dialektów języka szkockiego przedstawia grafika
na str. 32 (ryc. 16)40
		 Najtrudniejszy do zrozumienia dla przeciętnego odbiorcy jest
dialekt mieszkańców Glasgow, tzw. Glaswegian accent. Mieszkańcy
Glasgow mówią z zawrotną szybkością i trudno wychwycić pojedyncze słowa. Dialekt mieszkańców Glasgow to the Patter. Wywodzi

40 http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_Scots
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się on z klasy robotniczej. Ewoluował on wśród pracowników
doków w porcie Glasgow41.

Ryc. 16

c) Należy tu jeszcze wspomnieć
o szkockiej odmianie języka
angielskiego – dialekt angielski używany przez mieszkańców Szkocji, w odróżnieniu od
języka scots, będącego w użyciu na tym samym obszarze
i wywierającego nań znaczny wpływ. Niektórzy badacze włączają scots w to pojęcie,
inni uznają go za odrębny język.
Standardowy wariant szkockiej angielszczyzny oraz język
scots są usytuowane na odrębnych krańcach, pomiędzy którymi występują różne formy
pośrednie.

2. Języki Północnej Irlandii
a) Język celtycki irlandzki
Język ten bywa nazywany także gaelickim, irlandzkim gaelickim
lub irlandzkim ulsterskim. Większość osób posługujących się językiem irlandzkim w Wielkiej Brytanii zamieszkuje w Północnej
Irlandii, zwłaszcza w Belfaście, Derry i Newry. Skupiska ludności
posługującej się językiem irlandzkim występują w południowej części hrabstwa Londonderry, w pobliżu Maghera, w centralnej części
hrabstwa Tyrone, pomiędzy Omagh i Dungannon oraz w południowej części hrabstwa Armagh. Grafika zamieszczona na str. 33 ukazuje lokalizację tych okręgów (ryc. 17)42.
41 Informacje o dialektach języka szkockiego opracowane na podstawie poradnika
zamieszczonego na portalu POLEMI.co.uk, będącym portalem informacyjnym
oraz platformą społecznościową integrującą polską społeczność w Wielkiej Brytanii: http://polemi.co.uk/poradniki/emigracja-zycie-w-wielkiej-brytanii/jezykangielski-w-szkocji-czyli-szkocki-dialekt-i-zwroty-197 41
42 https://en.wikipedia.org/wiki/Irish_language_in_Northern_Ireland
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		 Warto przypomnieć,
co zostało podkreślone w przedstawionym
powyżej rysie historycznym, że prowincja
Ulster była podmiotem
intensywnego osadnictwa angielskiego.
W całej Irlandii obowiązywała ustawa z 1737
roku Administration of
Justice (Language) Act
(Ireland)43, która zakazywała używania jakiegokolwiek innego języka
niż angielski w postę- Ryc. 17
powaniach prawnych i administracyjnych, zaś naruszenie zakazu
obciążone było karą 25 funtów szterlingów, co było horrendalną
kwotą44.
		 W tym samym XVIII wieku pojawiły się w północnej części Irlandii działania na rzecz odrodzenia języka irlandzkiego oraz początki
irlandzkiego ruchu narodowego, przeciwstawiającego się kolonializmowi brytyjskiemu. Pod wpływem rewolucji francuskiej w 1791 r.
powstała w Belfaście jedna z pierwszych w dziejach Irlandii organizacja o charakterze rewolucyjnym, republikańskim i narodowym
– Towarzystwo Zjednoczonych Irlandczyków (Society of the United
Irishmen), kierowane przez Theobalda Wolfe Tone’a, który stanął na
czele chłopskiego powstania z czerwca 1798 roku. W październiku
1798 roku powstanie to zakończyło się klęską. Stracenie przywódcy,
okrutne represje na powstańcach, połączone z masowymi mordami
oraz paleniem wsi, z których pochodzili buntownicy – to rezultaty
nieudanego powstania. W ocenie historyków decyzja rządu brytyjskiego o uchwaleniu Aktu Unii z 1800 roku, jednoczącego Wielką
Brytanię z Irlandią, była reakcją na to powstanie.

43 http://www.legislation.gov.uk/aip/Geo2/11/6
44 Według przelicznika odpowiada to w dzisiejszych cenach kwocie 3829 funtów,
czyli 19 145 zł: https://www.measuringworth.com/calculators/ukcompare/relativevalue.php?use%5B%5D=CPI&use%5B%5D=WAGE&year_early=1737&pound71=25&shilling71=&pence71=&amount=25&year_source=1737&year_result=2019.
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		 W 1795 roku intelektualiści z Belfastu utworzyli irlandzkojęzyczny magazyn Bolg an tSolair45, a w 1830 założyli Stowarzyszenie Ulstersko-Gaelickie (Ulster Gaelic Society)46. W drugiej połowie XIX
wieku aktywność działaczy irlandzkich uległa znacznemu zdynamizowaniu, w związku z rozwojem nacjonalizmu irlandzkiego.
		 Przedstawianie całości dążeń niepodległościowych Irlandczyków
przekracza ramy niniejszego opracowania, należy jednak podkreślić, iż zmiana polityki wobec kultury gaelickiej i języka gaelickiego
w Irlandii Północnej to fenomen dopiero schyłku XX wieku.
		 10 kwietnia 1998 roku w Belfaście zostało podpisane porozumienie zwane Belfaskim albo Good Friday Agreement. Jego
sygnatariuszami byli przedstawiciele rządu Republiki Irlandii,
przedstawiciele partii politycznych Irlandii Północnej, rządu
Wielkiej Brytanii oraz rządów: Szkocji, Walii, Wyspy Man, Wyspy Jersey i Wyspy Guernsey47. Porozumienie to obejmowało m.
in. utworzenie The British-Irish Council, którego zadaniem jest
przede wszystkim „promocja pozytywnych i praktycznych więzów
pomiędzy mieszkańcami wysp i stworzenie forum dla konsultacji
i współpracy”48. Wydaje się, że cele tego porozumienia są skromne,
ale jest to pierwszy w historii taki akt, umożliwiający współpracę i porozumienie ludności celtyckiej rozproszonej na Wyspach
Brytyjskich.
		 Ostatnie badania statystyczne dotyczące upowszechnienia języka
irlandzkiego przeprowadzone były w 2011 roku49. Wykazały one, że
spośród 1,8 mln ludności Północnej Irlandii 3,7% osób jest zdolnych
„mówić, czytać, pisać i rozumieć” język gaelicki, 4,1% potrafi zrozumieć ten język, a 11% „posiada niejaką znajomość irlandzkiego” 50.
Tak więc łącznie około 140 tysięcy osób zna lub potrafi zrozumieć
język irlandzki w Północnej Irlandii. Natomiast według tego samego
spisu tylko 4045 Północno-Irlandczyków uznało język irlandzki za
macierzysty.

45 http://www.irishidentity.com/extras/gaels/stories/russell.htm
46 Patrz: Seamus Ó Neil, The Hidden Ulster. Gaelic Pioneers of the North, https://
www.jstor.org/stable/30088631?seq=1#page_scan_tab_contents
47 https://www.britishirishcouncil.org/
48 https://www.britishirishcouncil.org/about-council
49 https://www.statista.com/statistics/329781/census-population-northern-ireland-irish-ulster-scots-language-ability/
50 https://www.statista.com/statistics/329781/census-population-northern-ireland-irish-ulster-scots-language-ability/
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		 Liczba uczniów zdolnych do rozumienia tego języka na przestrzeni lat 2001 – 2018 wzrosła znacznie, od 0,4% do 2,4%51 ogółu uczniów.
W roku szkolnym 2016/2017 zgodnie z danymi Comhairle na Gaelscolaíochta, czyli instytucji odpowiedzialnej za nauczanie języka
irlandzkiego w Departamencie Edukacji w Belfaście52 w 92 szkołach
północnoirlandzkich sześć tysięcy uczniów uczyło się gaelickiego
w nauczaniu przedszkolnym, podstawowym i ponadpodstawowym.
b. Język scots ulsterski
Jak podkreślono powyżej, jest to dialekt języka scots, dialekt potomków szkockich osadników w Irlandii Północnej, który wykształcił
się w XV wieku. Sytuacja tego języka jest znacznie gorsza, niż języka
irlandzkiego gaelic, gdyż jest on właściwie językiem wymierającym.
Liczbę jego użytkowników w spisie z 2011 roku wyliczono na:
• 0,9% osób zdolnych do czytania, mówienia pisania i rozumienia;
• 5,3% osób zdolnych do zrozumienia tego języka;
• 8,1% cokolwiek z niego rozumiejących.
Istnieje powołane w 1992 roku stowarzyszenie The Ulster-Scots Language Society, ale o znikomej aktywności tego stowarzyszenia świadczy fakt, że na ich stronie internetowej najnowsze informacje pochodzą
z 2009 roku53.
Język ten w szkołach nie jest nauczany: w 1992 roku została wydana gramatyka tego języka 54, ale zapowiedź Stowarzyszenia z 2004 roku
o przygotowaniu kursów jego nauki nie została zrealizowana.

3. Język walijski
Język walijski rozwinął się z języka celtyckich Brytów, którzy przybyli
na wyspy brytyjskie z kontynentu w epoce żelaza. Według przypuszczeń
antropologów zawierali oni związki z zamieszkującymi Brytanię plemionami Piktów. Posługiwali się językiem brytyjskim (Common Brittonic), który był przodkiem dzisiejszych języków z podgrupy brytańskiej
języków celtyckich, do których należy walijski, kornijski (kornwalijski)

51 https://www.statista.com/statistics/332230/learning-in-irish-northern-irelandprimary-pupils/
52 http://www.comhairle.org/english/
53 http://www.ulsterscotslanguage.com/?hl=en
54 Philip Robinson, Ulster-Scots: A Grammar of the Traditional Written and Spoken
Language, Ulster Scots Language Society, Belfast 1997, wyd. 2 zmienione 2008. .
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i bretoński we Francji. Nie przetrwały żadne zabytki języka brytyjskiego, oprócz inskrypcji na metalowym wisiorku odkrytym w 1979 roku.
Najstarsze ślady języka identyfikowanego z walijskim sięgają VI
wieku naszej ery, a język ten nazywany jest wczesnowalijskim. W wiekach IX – XI uformował się język starowalijski (Hen Gymraeg), którego
zabytki przetrwały w postaci poezji walijskiej i szkockiej. Współczesny
język walijski powstał na początku XV wieku, z tym że ostateczne jego
ukształtowanie się językoznawcy wiążą z publikacją przekładu Biblii,
dokonanego przez biskupa Wiliama Morgana i opublikowanego w 1588
roku. Pół wieku wcześniej Henryk VIII nakazał w Walii stosowanie
angielskiego jako jedynego języka urzędowego.
Wielkim wsparciem dla rozwoju języka walijskiego była praca walijskich leksykografów, dzięki którym powstały pierwsze profesjonalne
słowniki tego języka. Ojcem walijskiej leksykografii był William Salesbury, którego Dictionary in Englyshe and Welshe został opublikowany
w 1547 roku55. Kolejne słowniki języka walijskiego pojawiły się w latach 1650 – 1850 dzięki pracy takich filologów jak John Walters, Thomas
Edwards i William Owen Pugh. Najwybitniejszym z walijskich leksykografów był jednak Daniel Silvan Evans (1818–1903)56, który rozpoczął
swe prace słownikowe, publikując w 1847 roku pierwszy tom An English
and Welsh Dictionary. Uzupełnienie pierwszego tomu ukazało się 1852,
zaś tom drugi ukazał się w 1858 roku. Jednak dziełem jego życia, które
do dnia dzisiejszego stanowi opokę dla współczesnego języka walijskiego,
był wielki czterotomowy słownik języka walijskiego A dictionary of the
Welsh language/Geiriadur Cymraeg, opublikowany w latach 1887–1896.
Współczesne słowniki języka walijskiego, jak np. Geiriadur Prifysgol
Cymru (Słownik Uniwersytetu Walijskiego) oparte są na wspomnianych
słownikach57.
Walia w Zjednoczonym Królestwie jest pewnym fenomenem. Spośród części składowych Królestwa została jako pierwsza wchłonięta
przez Anglię. Akcja dekulturacyjna prowadzona przez władców angielskich była prowadzona najwcześniej, opór Walijczyków wobec
bezwzględnej supremacji angielskiej również najwcześniej został przełamany. Walia w mniejszym stopniu była podmiotem angielskiej akcji
55 http://www.euskaltzaindia.net/dok/ikerbilduma/70500.pdf
56 https://www.wikiwand.com/en/Daniel_Silvan_Evans i https://biography.wales/
article/s-EVAN-SIL-1818?&query=David%20Rowland&lang%5b%5d=en&sort=sort_name&order=asc&rows=12&page=24#?c=0&m=0&s=0&cv=0&manifest
=https%3A%2F%2Fdamsssl.llgc.org.uk%2Fiiif%2F2.0%2F4674117%2Fmanifest.
json&xywh=-743%2C-191%2C3175%2C2562
57 http://www.geiriadur.ac.uk/ i http://www.welsh-dictionary.ac.uk/
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kolonializacyjnej58, ale była w tym samym stopniu co Irlandia obiektem
wyzysku kolonialnego ze strony władz brytyjskich i brytyjskich magnatów przemysłowych.
A równocześnie w Walii współcześnie sytuacja języka walijskiego
jest najlepsza w porównaniu z innymi językami mniejszościowymi
Wielkiej Brytanii. Tylko walijski spośród języków celtyckich Zjednoczonego Królestwa posiada status języka urzędowego, na równi z angielskim. Spośród 3,125 mln (2017) mieszkańców Walii 500 tysięcy,
czyli 19% osób mówi po walijsku59, język ten szczególnie rozpowszechniony jest w zachodnich i północnych częściach kraju. Liczba użytkowników tego języka stale wzrasta: w The Annual Population Survey,
opracowanym przez Office for National Statistics ocenia się, że w marcu 2019 roku 896 900 osób, czyli 29,8 % populacji Walii w wieku powyżej 3 lat było zdolnych do mówienia po walijsku, co oznaczało znaczny
wzrost w porównaniu ze spisem z 2011 roku. Rozprzestrzenienie osób
mówiących po walijsku przedstawia grafika zamieszczona na str. 37
(ryc. ), opracowana w listopadzie 2015 roku przez przedstawicieli walijskiego rządu60.
Osiągnięcie obecnego stanu znajomości walijskiego było możliwe dzięki wprowadzeniu obowiązkowej nauki tego języka w szkołach.
Wcześniej właśnie poprzez system szkolny władze brytyjskie usiłowały doprowadzić do całkowitej eliminacji języka walijskiego, bądź jego
marginalizacji.
Gwałtowna industrializacja, której poddana została Walia na początkach XIX wieku, spowodowała głębokie przeobrażenie kraju. Powstanie
i eksploatacja południowo-walijskiego zagłębia węglowego przyczyniła
się do szybkiego przemieszczania się ludności walijskiej. Zatrudnieni
58 W odniesieniu do Irlandii i Walii wielu historyków stosuje pojęcie „kolonii wewnętrznych” oraz mówi o wyzysku kolonialnym ze strony władz brytyjskich.
Patrz np. John Patrick Montaño, The Roots of English Colonialism in Ireland
(Critical Perspectives on Empire), Cambridge University Press 2011, Timothy J.
White, The Impact of British Colonialism on Irish Catholicism and National Identity: Repression, Reemergence, and Divergence, w: Études Irlandaises, nr 35-1, 2011,
ss. 1–37, https://journals.openedition.org/etudesirlandaises/1743, https://www.
historyofengland.net/british-empire/ireland-the-first-colony# , Martin Johnes,
Wales: England’s Colony?, Parthian Books, Cardigan-Swansee 2019, R. R. Davies,
Colonial Wales, Past & Present Nr 65 (listopad 1974), ss. 3-23, Oxford University
Press.
59 Dane spisu ludności Wielkiej Brytanii z 2011 roku, cytowane powyżej.
60 https://gov.wales/welsh-language-use-survey-2013-2015. Na przytoczonej stronie zawarty jest 130-stronicowy raport Welsh language use in Wales, 2013 – 2015,
szczegółowo analizujący zarówno rozprzestrzenienia, jak i stopień znajomości
walijskiego oraz rozmaite poziomy nauczania tego języka.
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w przemyśle byli zmuszeni do stałego posługiwania
się językiem angielskim:
jak potwierdza to zamieszczona powyżej mapka, właśnie w tych przemysłowych
regionach współcześnie
znajomość języka walijskiego jest najniższa. Obecnie
dwie trzecie Walijczyków
zamieszkuje południowo-wschodnią Walię w tzw.
Zagłębiu Południowowalijskim, głównie w Cardiff lub
w jego okolicach, w Swansea
i w Newport oraz w pobliskich dolinach.
W Walii do początku XX
wieku w kościołach dominował język walijski i choć miasta stawały się podmiotem
anglicyzacji, to wieś walijska
pozostawała przywiązana do
ojczystego języka. Sytuacja ta
Ryc. 18
uległa gwałtownemu pogorszeniu na przełomie wieków XIX i XX. Podstawowym narzędziem dekulturacji Walijczyków stała się szkoła.
Powszechna nauka dzieci pomiędzy 5 a 12 rokiem życia została
wprowadzona w Anglii i w Walii na mocy The Elementary Education
Act 1870, nazywanym powszechnie Forster’s Education Act61. Zgodnie z tą
ustawą dzieci walijskie nieznające języka angielskiego musiały uczyć
się wyłącznie po angielsku. Za posługiwanie się językiem walijskim
w szkole uczniów spotykały represje. Między innymi za naruszenie zakazu karano zawieszeniem ciężkiego kawałka drewna na szyi na cały
dzień62. Metodę tę stosowano jeszcze w latach 50-ych XX wieku63. Karę
61 Rozmaite źródła na temat szkolnictwa w Walii w XIX w.: https://www.genuki.org.
uk/big/wal/schools
62 Potwierdzenie tych represyjnych metod np.: Welsh and 19th century education,
https://www.bbc.co.uk/wales/history/sites/themes/society/language_education.
shtml
63 Relacja ustna państwa Ann i Mela Williams z Brynmawr.
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tę nazywano Welsh not: w wersji mówionej była to gra słów: „walijski
nie”, ale równocześnie „not” brzmiało jak „knot”, co oznacza „supeł”, tak
jak w powiedzeniu „zasupłać komuś język”64.
W XX stuleciu liczba użytkowników walijskiego zaczęła gwałtownie maleć, co dawało asumpt do twierdzeń, że jest to zamierający język.
W 1891 roku, gdy po raz pierwszy spis powszechny zawierał pytania
o język domowy, wykazano, że 54% Walijczyków posługiwało się językiem rodzimym. W 1911 roku w Walii językiem walijskim posługiwało
się 977 000 osób w wieku powyżej 3 lat, co stanowiło 43,5% ówczesnej
ludności. Aż do końca lat 90-ych XX wieku liczba Walijczyków posługujących się ojczystym językiem stale zmniejszała się.
Po I wojnie światowej powołane zostały pierwsze instytucje zajmujące się ochroną języka i kultury walijskiej. W 1919 roku powstał
Zarząd ds. Studiów Celtyckich (Board of Celtic Studies), zaś w 1922 roku
powstała Walijska Liga Młodych (Urdd Gobaith Cymru).
W 1931 roku około 40% ludności Walii mówiło językiem ojczystym,
a większość Walijczyków rozumiała swój język.
W 1938 roku Walijczycy zgłosili petycję w sprawie unieważnienia
klauzuli językowej zamieszczonej w Ustawie o Unii i zrównania prawnego obu języków.
W latach 40-ych XX wieku powstały pierwsze prywatne szkoły
walijskojęzyczne, w których dzieci mogły uczyć się wszystkich przedmiotów w ojczystym języku. Celem tych szkół była ochrona i rozwój
narodowego języka w codziennym życiu.
Pierwszym małym zwycięstwem Walijczyków w batalii o równouprawnienie ich języka było uchwalenie w 1942 roku przez parlament
brytyjski The Welsh Courts Act, w ograniczonym stopniu równającego
walijski z angielskim w postępowaniach sądowych.
W 1962 roku powstało Towarzystwo Języka Walijskiego (Cymdeithas
yr Iaith Gymraeg), które podjęło energiczne działania na rzecz wprowadzenia języka walijskiego do przestrzeni publicznej.
Duże znaczenie dla podtrzymania języka walijskiego miała Ustawa
radiofoniczna z 1981 roku (Broadcasting Act), dzięki której utworzono
S4C, kanał telewizyjny w pełni walijskojęzyczny. Olbrzymie znaczenie
miała ustawa o reformie edukacji z 1988 roku (Education Reform Act),
która nadała językowi walijskiemu status przedmiotu nauczania obowiązkowego dla dzieci w wieku od 5 do 16 lat.
Działania na polu edukacji przyniosły konkretne rezultaty. W okresie
po II wojnie światowej liczba osób mówiących po walijsku systematycznie
64 Wyjaśnienia Dafydda Wiliamsa.
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spadała, osiągając najniższy wynik w 1981 roku: 504 tysiące osób, czyli
19%. Wskaźnik ten pozostawał na tym poziomie do 1991 roku. Według danych ze spisu 2001 roku 20% osób potrafiło po walijsku czytać, 18% pisać,
a 24% rozumiało mówiony walijski. Według danych ze spisu z 2011 roku
19% potrafiło posługiwać się walijskim, czyli blisko jedna piąta z walijskiej
społeczności liczącej ponad 3 miliony osób. Wśród tych 562 tysięcy osób
77% deklarowało, że potrafi mówić, czytać i pisać po walijsku.
Jednak język walijski w Walii pozostawał bez statusu prawnego aż
do lat 60-ych XX wieku. Dopiero Welsh Language Act z 1967 roku przyniósł pewną poprawę. Po raz pierwszy w historii wyrażono zgodę, aby
Walijczycy mieli prawo wyboru między walijskim a angielskim przed
sądami i przed organami administracji publicznej. Ta zgoda przyczyniła
się do wzrostu używania walijskiego w innych publicznych instytucjach.
Dopiero uchwalony w 1993 roku Welsh Language Act wprowadził
prawną równość w Walii obu języków.
Ustawa ta zawierała trzy zasadnicze zasady:
• zapewnienie ochrony języka walijskiego, za którą odpowiadał
utworzony Zarząd ds. Języka Walijskiego (Welsh Language Board
– Bwrdd Yr Iaith Gymraeg), podlegający bezpośrednio Sekretarzowi Stanu ds. Walii. Do zadań Zarządu należało także przygotowanie zasad wprowadzania języka walijskiego do publicznych
instytucji oraz określenie sposobów nauki tego języka (Welsh
Language Schemes);
• osoby walijskojęzyczne uzyskały prawo do mówienia po walijsku
w toku postępowań sądowych;
• wszystkie instytucje sektora publicznego świadczące usługi
mieszkańcom Walii zostały zobowiązane do równoprawnego
traktowania języka angielskiego i walijskiego.
Następnie uprawnienia Sekretarza Stanu ds. Walii zostały przekazane
Walijskiemu Zgromadzeniu Narodowemu (Cynulliad Cenedlaethol Cymru),
po tym, kiedy w referendum z 1997 roku Walijczycy opowiedzieli się za
jego powstaniem. Zgromadzenie to ma jednak mniejsze uprawnienia, niż
Zgromadzenie Szkockie. Zgromadzenie Walii w 1999 roku podjęło decyzję
o wprowadzeniu w Walii pełnej dwujęzyczności. W 2010 roku uchwaliło
nową ustawę o wsparciu języka walijskiego (Welsh Language Measure).
Program wsparcia i rozwoju znajomości języka walijskiego jest bardzo kosztowny: z budżetu walijskiego na ten cel przeznaczane jest corocznie około 27 milionów funtów65, co oznacza jednak tylko niecałe 9
funtów rocznie na jednego mieszkańca.
65 dr Nicole Dołowy-Rybińska, op. cit. s. 16.
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Wzrastające w Walijczykach poczucie dumy narodowej i patriotyzm
powstrzymały spadek liczby użytkowników języka ojczystego i przyczyniły się do tego, iż obecnie walijski jest jedynym z celtyckich języków
Wielkiej Brytanii wykazującym wzrost liczby użytkowników i popularności. Podtrzymuje te tendencje istnienie szeroko dostępnych środków
masowego przekazu walijskojęzycznych, znaczna liczba walijskich stron
internetowych. Obecnie walijski stał się językiem codziennym w wielu
regionach Walii i jest językiem rozwojowym.
Tytułem nieco anegdotycznego podsumowania dziejów języka walijskiego warto zaznaczyć, że brytyjski pisarz oraz profesor filologii
klasycznej na University of Oxford John Ronald Reuel Tolkien, znany
przede wszystkim ze swej trylogii Władca Pierścieni, oparł stworzony
przez siebie język elfów na fonologii w dużej mierze wzorowanej na języku walijskim.

4. Język kornijski (kornwalijski)
W części historycznej niniejszego opracowania Kornwalia nie została uwzględniona,
gdyż nie miała ona znaczącego udziału w historii Wielkiej
Brytanii. Kraina ta położona
jest na południowozachodnim
cyplu wyspy Wielka Brytania,
a jej dokładne położenie przedstawia grafika (ryc. 19)66.
W starożytności była zamieszkana przez Celtów posługujących się językiem
celtyckim, następnie zaś teren
ten zamieszkiwali Brytowie,
mówiący językiem brytyjskim,
należącym do grupy brytańskiej języków celtyckich.
W 557 r. n. e. zostali oni oddzieleni od swych kuzynów Brytów

Ryc. 19

66 https://www.123rf.com/photo_72371374_stock-vector-vector-map-of-cornwall-in-south-west-england-united-kingdom-with-regions-england-vector-map-.
html
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z terenu późniejszej Walii przez Anglosasów. Na ich terytorium rozwinął
się język prakornijski, z którego następnie wykształcił się język kornijski. Powierzchnię władztwa Brytów kornwalijskich stopniowo w coraz
większym stopniu ograniczali władcy Wessexu, aż w 936 roku ustanowili granicę na wschodnim brzegu rzeki Tamar. Warto powtórzyć, że
królestwo Wessex było najpotężniejszym z królestw anglosaskich i było
podstawą powstania Królestwa Anglii. Po najeździe Normanów ziemie
całej Kornwalii przeszły w ich ręce. W okresie dynastii Tudorów Kornwalia w całości przeszła w ręce angielskie, zaś królowie zlikwidowali
wszelkie prawne atrybuty ograniczonej autonomii.
Literatura pisana w języku kornijskim rozwijała się w średniowieczu, szczególnie była to literatura religijna. Głównym centrum rozwoju
literatury kornijskiej był Glasney College, jeden z najstarszych angielskich uniwersytetów, założony w 1265 roku.
Do upadku języka kornijskiego przyczyniła się reforma Kościoła,
wprowadzona przez Henryka VIII, zgodnie z którą w kościołach musiał być używany język angielski. W odpowiedzi na wydaną w 1549
roku przez parlament angielski ustawę Act of uniformity, nakazującą
w kościołach zastąpienie łaciny językiem angielskim, w Kornwalii
wybuchła tzw. „rewolta modlitewników”, która była ludowym buntem
przeciw zastępowaniu religii katolickiej anglikanizmem i łaciny językiem angielskim. Odezwa rebeliantów zawierała żądanie przywrócenia starego obrządku i kończyła się oświadczeniem: My, Kornwalijczycy,
zdecydowanie odrzucamy angielski. Wojska królewskie pokonały powstańców, przywódców stracono, a Kornwalijczyków poddano licznym
represjom.
Ostatnia osoba, dla której kornijski był językiem codziennym, zmarła w 1777 roku, natomiast w roku 1891 roku zmarła ostatnia osoba znająca ten język.
W XX wieku wielokrotnie podejmowano próby wskrzeszenia języka kornijskiego, ale przez długi czas zasadniczym problemem było
ustalenie obowiązujących norm językowych. Podejmowano wówczas
wiele inicjatyw dążących do wskrzeszenia tego języka, około roku
2000 trzy tysiące osób potrafiło odbyć prostą konwersację w tym języku, a 300 osób rzeczywiście władało kornijskim67. W maju 2008 roku
przedstawiciele rozmaitych szkół języka kornijskiego zawarli porozumienie i wypracowali obowiązujące normy językowe – Standard
Written Form.

67 B. Gierek, op. cit., s. 61.
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Najnowszy informator dotyczący nauki języka kornijskiego, opracowany w 2019 roku68 podaje, że według danych Spisu z roku 2011 557
osób zadeklarowało, iż kornijski jest ich pierwszym językiem, przy populacji Kornwalii wynoszącej wg danych tego spisu 534 500 osób. Badania przeprowadzone w roku 2008 przez Cornish Language Partnership
wykazały, że spośród 627 osób deklarujących znajomość kornijskiego
45,1% „zna kilka słów i zdań”, 41,9% „potrafi przeprowadzić prostą rozmowę”, a 12,9% zna ten język biegle, co oznacza, po przeliczeniu, 88 osób.
Autorzy raportu z 2019 roku stwierdzają, że cytowane badania z roku
2008 dostarczają najbardziej aktualnych informacji na temat osób posługujących się kornijskim.

5. Język mański gaelicki (Manx Gaelic, Gaelg lub Gailck)
Jak wspomniano powyżej, Wyspa Man jest dependencją Korony Brytyjskiej, nie wchodzi jednak w skład Wielkiej Brytanii oraz nie należy do
Unii Europejskiej. Jej położenie przedstawia grafika na str. 44 (ryc 20).69
Język mański należy do goidelskiej grupy języków celtyckich, wraz
z irlandzkim i szkockim gaelickim. Pierwszy język ludności Wyspy Man
był formą języka brytańskiego, tak jak walijski i kornijski, ale bazą dla
współczesnego mańskiego stała się pierwotna wersja języka irlandzkiego
gaelickiego. Przejście od języka manx brytańskiego do staroirlandzkiego
czy mańskiego gaelickiego dokonało się w V wieku naszej ery i wiązało się
z migracją na wyspę plemion posługujących się pierwotnym irlandzkim.
W VIII wieku wyspa doznała szeregu najazdów norweskich wikingów,
ale język najeźdźców nie miał istotnego wpływu na język manx. W średniowieczu na język mański najsilniejszy wpływ miał język angielski.
Język manx gaelicki przetrwał i na początku XVIII wieku Thomas
Wilson, anglikański biskup Wyspy Man, opublikował pierwszą książkę
w języku manx, którą był przekład z angielskiego The Principles and Duties
of Christianity (Coyrie Sodjey). Jego następca na urzędzie biskupa, Mark Hildesley, z powodzeniem wsparł wprowadzenie języka mańskiego jako języka
nauczania w szkołach. Nowy Testament po raz pierwszy został przetłumaczony na mański w 1767 roku. Jednak w końcu wieku XVIII i w wieku XIX
język mański był skutecznie wypierany przez angielski, który stał się na
68 https://pure.qub.ac.uk/portal/files/168011110/Cornish_in_the_UK_2nd.pdf
69 By Eric Gaba (Sting - fr:Sting) - Own work ;Topographic map: NASA Shuttle Radar
Topography Mission (SRTM3 v.2) (public domain) https://commons.wikimedia.
org/w/index.php?curid=2138328.
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Ryc. 20

wyspie pierwszym językiem komunikacji. W roku 1874 Henry Jenner oceniał, że tylko 30% ludności wyspy mówi w języku mańskim: 12 340 spośród
41 084 osób. Autor ten zaobserwował niechęć rodziców do przekazywania
dzieciom języka ojczystego, ze względu na niski prestiż językowy mańskiego oraz większą użyteczność życiową języka angielskiego.
W roku 1974 zmarła na wyspie ostatnia osoba, która posługiwała
się manx jako językiem życia codziennego.
Podejmowane liczne próby wprowadzania w życie mieszkańców
słów z języka mańskiego oraz próby przywrócenia tego języka do życia
są w pewnym stopniu skuteczne. Przyniosły one ograniczone postępy:
wielu mieszkańców wyspy nauczyło się języka manx i posługuje się nim
jako drugim językiem. Według spisu ludności z 1991 roku były to 634
osoby z ponad osiemdziesięciotysięcznej populacji wyspy, a w kolejnym
spisie, z 2001 roku, już ponad 1000 osób więcej zadeklarowało znajomość
języka mańskiego (2,2 % ludności wyspy). W spisie tym po raz pierwszy
znalazły się osoby, które zadeklarowały, że manx jest ich pierwszym
językiem: było to 56 osób.
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Podjęcie prób przywrócenia do życia języka już niestety wymarłego
jest godne podziwu. Można wyrazić obawę, czy dotychczasowe działania
pozwolą na wznowienie rzeczywistego międzypokoleniowego przekazu
języka.
Należy również podkreślić, że wysiłki władz Wyspy Man i pasjonatów kultury ojczystej stanowią wzorzec działań na rzecz rewitalizacji języka dla innych mniejszości w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu
władze Wyspy Jersey nawiązały współpracę z władzami Man – zostanie to poniżej szerzej omówione. Ważne jest również utrzymywanie
współpracy w ramach Rady Brytyjsko–Irlandzkiej przy wymianie
doświadczeń związanych z ożywianiem zanikającego języka i odchodzącej kultury.
6. Języki Wysp Normandzkich (Channel Islands i Anglo-Norman
lub Anglo-Norman French languages)
W części wstępnej niniejszego opracowania przedstawione zostały podstawowe informacje dotyczące położenia i historii Wysp oraz języków
na nich używanych. Grafika umieszczona na str 46 ukazuje położenie
Wysp (ryc. 21)70.
Wyspy Normandzkie noszą rozmaite nazwy: po angielsku nazywają się The Channel Islands, po normandzku Îles d’la Manche, po francusku Îles Anglo-Normandes albo Îles de la Manche. Cała ich ludność
w roku 2016 liczyła 164541 osób. Zaludnienie zamieszkanych wysp i ich
powierzchnia były następujące:
Jersey 		
100 080
na 118 km2;
Guernsey		
63 026 		
na 65 km2;
Alderney
2 000 		
na 8 km2;
Sark 		
600 		
na 5 km2;
Herm 		
60 		
na 2 km2;
Jethou 		
3 		
na 0.2 km2.
Języki Wysp Normandzkich (czy dialekty, jak uważa część językoznawców) należą do romańskiej podgrupy językowej i zaliczają się do
języków oïl. Na języki normandzkie, wywodzące się z łaciny, silny wpływ
wywarły języki staronorweski, francuski standardowy i angielski.
Wśród językoznawców brak jest jednomyślności co do charakteru
tych języków. Większość z nich uważa, że są to cztery dialekty języka
normandzkiego romańskiego, według mniejszości są to oddzielne języki.
Niezależnie od problemów klasyfikacyjnych są to: auregnais – wyspa
70 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Channel_Islands.svg
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Alderney (fran. Aurigny), guernésiais (lub Dgèrnésiais) –
na wyspie Guernsey, jèrriais
– na wyspie Jersey i sercquiais
na wyspie Sark.
Język auregnais z wyspy
Alderney wymarł całkowicie
w czasie II wojny światowej.
Wiązało się to z wysiedleniem całej ludności wyspy do
Wielkiej Brytanii w związku z zagrożeniem ataku niemieckiego – wszystkie Wyspy
Normandzkie zostały następnie podczas wojny zajęte
przez Niemców. Po wojnie na
wyspę powróciła tylko część
dawnych mieszkańców – zaś
Ryc. 21
w większości zasiedlili ją Anglicy. Dlatego od 1966 roku na wyspie Alderney jedynym językiem
urzędowym jest język angielski.
Język sercquiais na wyspie Sark przetrwał wyłącznie wśród najstarszych mieszkańców i zdaje się być bezpowrotnie skazany na wymarcie:
w 2011 roku liczbę jego użytkowników określono na 10 osób.
Na wyspach Jersey i Guernsey obowiązują trzy języki urzędowe:
angielski, francuski oraz lokalna odmiana języka normandzkiego
romańskiego.
Brakuje ścisłych danych dotyczących liczby osób posługujących się
ojczystymi językami na tych dwóch największych wyspach. Według
optymistycznych szacunków jest to od 5 do 10 tysięcy osób, czyli od
3 do 6% ogółu ludności obu wysp. Według spisu z 2011 roku językiem
jèrriais na Jersey posługiwało się 1700 osób, a dgèrnésiais (guernésiais)
na Guernesey 2600 oraz około 10 tysięcy osób miało niejakie pojęcie
o tym języku. Oznaczałoby to, że tylko 2,63% ludności obu największych
wysp mówi ojczystym językiem, a dodatkowo 6,13% mieszkańców ma
niejakie pojęcie na temat tych języków.
a) Jèrriais – język Wyspy Jersey
Posiadane dane wskazują, że z dwóch większych Wysp Normandzkich to na Wyspie Jersey problem przetrwania ojczystego języka
współcześnie budzi żywsze zainteresowanie i emocje.
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		 Język ten spośród języków wyspowych jest najbliższy językowi normandzkiemu Francji kontynentalnej. Obecnie jest językiem
mniejszości mieszkańców wyspy, ale jeszcze w XIX wieku był językiem codziennym jej mieszkańców. Tradycje literackie Jersey zainicjowała twórczość dwunastowiecznego poety Roberta Wace’a (1110
– zm. po 1175), działającego na dworach normandzkich władców
Anglii i Normandii. Początki utworów drukowanych w tym języku
i wydawania prasy lokalnej to koniec XVIII wieku. Prasa jèrriaisjęzyczna przeżywała okres dynamicznego rozwoju w wieku XIX,
na jej łamach regularnie publikowali swoje utwory lokalni poeci
i pisarze. Typowe były satyryczne felietony, komentujące aktualne
wydarzenia polityczne, działalność lokalnych polityków i notabli.
Pierwszą antologię poezji Jersey, Rimes Jersiaises, opublikowano
w 1865 roku.
		 Minister Rozwoju Gospodarczego, Turystyki, Sportu i Kultury
w 2017 roku podkreślał, że jeden z najdostojniejszych gości Wyspy
Jersey w XIX wieku, Wiktor Hugo, był zachwycony odkryciem, że
wyspa posiada swój język i tak go oceniał: jest to w pełni rozbudowany język, bardzo bogaty i niezwykły, który rozjaśnia nam prawdziwe początki języka francuskiego71. Wiktor Hugo, wielki francuski
poeta i pisarz, spędził na Jersey i Guernsey dwadzieścia lat swego
wygnania (1851 – 1870) i zachwycony lokalną kulturą nie szczędził
zachwytów. W liście z 19 maja 1864 roku W. Hugo napisał do Johna
Sullivana72, mieszkańca Jersey, pisarza i poety piszącego w jèrriais,
a także po angielsku i po francusku: Pana pradawne rymy jerseyskie oczarowały mnie. Pana antyczny idiomat jest jednym z naszych
wielkich ojców, krew Normanów płynie w Waszych i naszych żyłach.
Jest Pan prawdziwym poetą tego cennego języka lokalnego73.
		 Duży wpływ na rozwój literacki Jersey wywarł sir Robert Pipon
Marett (1820 –1884), publikujący swoje utwory pod pseudonimem
Laelius. Był on prawnikiem, poetą, dziennikarzem oraz politykiem,
zajmującym od 1858 roku kilka najważniejszych stanowisk na
71 One of Jersey’s most distinguished 19th Century visitors, Victor Hugo, was delighted to discover that the Island had its own tongue, which he was keen to describe as ‘a complete language, very rich and unusual [which] sheds light on … the
very origins of the French language’: https://statesassembly.gov.je › r.72-2017.pdf.
72 http://members.societe-jersiaise.org/geraint/poesie/sullivan.html
73 Vos vieilles rimes jersiaises m’ont enchanté. Votre antique idiome, est un de nos
grands pères; il y a du sang Normand en vous comme en nous; vous êtes, Monsieur,
dans cette précieuse langue locale, un vrai Poëte: http://members.societe-jersiaise.
org/sdllj/victorhugo.html
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Wyspie. Został on ostatecznie bajliwem Wyspy w 1880 roku i piastował urząd do śmierci. Marett był jednym z założycieli dziennika La
Patrie, w którym od roku 1849 publikował swoje poezje. Dzięki swej
pozycji politycznej mógł wywrzeć znaczący wpływ na stworzenie
standardu ortografii jèrriais, wzorowanej na ortografii francuskiej.
		 Pierwszy słownik języka jèrriais został opracowany w końcu
XIX wieku przez Thomasa Gaudin, a uzupełniany i wydany został
z rękopisów przez Augustusa Asplet Le Gros i Philippe’a Langlois
w 1924 przez La Société Jersiaise.
		 Zanikanie języka jèrriais rozpoczęło się w wieku XX, jednak
przed II wojną światową jeszcze połowa ludności Jersey posługiwała
się językiem ojczystym. Druga połowa XX wieku, wraz z rozwojem
mediów anglojęzycznych, to okres dominacji języka angielskiego
i gwałtownego wypierania lokalnego języka normandzkiego.
		 Warto przedstawić ciekawy dokument pochodzący z 2003 roku,
z konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Mieszkańców Jersey74. Jest to wystąpienie konferencyjne jednego z działaczy Stowarzyszenia, Geraint Jenningsa75, poświęcone nauce języka normandzkiego
na Wyspach Anglo-Normadzkich (L’enseignement de la langue normande dans les îles anglo-normandes). Konferencja poświęcona była
przygotowaniom do obchodów 800. rocznicy niepodległości wyspy
Jersey (Jèrri): mieszkańcy Wyspy uznają rok 1204 za rok, w którym
rozpoczęła się formować identyfikacja narodowa Jersey76.
		 Mówca podkreślił, że wraz z wymieraniem osób starszych gwałtownie spada liczba osób mówiących po normandzku. Wskazał, że
w 1989 roku na Jersey było 5 720 osób mówiących jèrriais, a w roku
2001 tylko 2 674, co stanowiło 3% ogółu ludności. Podkreślił jednak,
że następuje wzrost liczby mówiących jèrriais wśród osób młodych
– dzięki prowadzonej nauce języka ojczystego w szkołach. Nauka
ta rozpoczęła się pięć lat wcześniej (czyli w 1998 roku), w związku
z realizacją postulatów petycji złożonej przez 780 rodzin. Wymiar
74 https://members.societe-jersiaise.org/
75 http://members.societe-jersiaise.org/geraint/ i https://members.societe-jersiaise.
org/sdllj/lamballe2003.html
76 Ibidem. Oficjalnie stwierdził to bajlif Jersey, przewodniczący lokalnego parlamentu. W roku 1204 król Anglii Jan bez Ziemi utracił na rzecz Francji wszystkie angielskie posiadłości w Normandii, zachowując jednak posiadanie Jersey
i innych wysp na Kanale La Manche. Rząd brytyjski oficjalnie uznaje istnienie
narodowej tożsamości mieszkańców Jersey – patrz: umowa między Głównym
Ministrem Jersey (the Chief Minister of Jersey) i Sekretarzem Stanu Rządu Wielkiej Brytanii do Spraw Konstytucyjnych: https://www.gov.je/Government/Pages/
StatesReports.aspx?ReportID=329, zawarta 1.05.2007 i znowelizowana 12.09.2013.
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tej nauki był bardzo skromny: pół godziny tygodniowo. Od 2000
roku nauka języka jèrriais mogła być kontynuowana w szkołach
ponadpodstawowych. Nauka ta nie była obligatoryjna, ale lokalny
Departament Edukacji, realizując program nauczania, otrzymał
wsparcie metodologiczne i praktyczne od rządu Wyspy Man. Rząd
tej wyspy wprowadził naukę wymarłego już języka manx i przedstawiciele Jersey w czasie wizytacji na Man zapoznawali się z metodami nauczania zamierającego języka oraz otrzymali wzorcowe
książki i materiały pomocnicze, na podstawie których opracowali
własne, na potrzeby swoich szkół. Jak podkreślił Geraint Jennings,
te podręczniki i materiały do jèrriais zostały przekazane, w ramach
wymiany doświadczeń, rządowi Man.
		 Rząd Wyspy Jersey aktywnie działa na rzecz ocalenia języka
macierzystego. W 2017 roku przyjął przedstawiony przez ministra
Rozwoju Gospodarczego, Turystyki, Sportu i Kultury program prac
na rzecz ożywienia języka na lata 2017 – 201977, a 16 września 2019 r.
Główny Minister (Chief Minister) przedstawił Guidance on the Us of
Jèrriais by the Government of Jersey78.
		 W dokumencie z 2017 roku przedstawiony został dość tragiczny
obraz sytuacji języka jèrriais: niezależnie od malejącej liczby osób
mówiących tym językiem brak było również osób mogących nauczać
tego języka. Diagnoza była stanowcza:
Aby utrzymać jèrriais żywym poprzez wzrost liczby osób mówiących tym językiem trzeba nauczać go w szerszej skali niż bywało to
w przeszłości oraz musi dokonać się prawdziwy postęp w jego nauczaniu i używaniu.
		 Najwyższym priorytetem jest stworzenie małego zespołu nauczycieli zdolnych do nauczania chętnych dzieci w szkołach podstawowych i zapewnienie ciągłości nauczania dla tych dzieci, które
będą chciały kontynuować naukę na poziomie ponadpodstawowym.
Dwóch nauczycieli już zostało zatrudnionych, którzy rozpoczęli naukę
języka, dwóch kolejnych jest obecnie poszukiwanych79.
77 https://statesassembly.gov.je › r.72-2017.pdf
78 https://statesassembly.gov.je › r.120-2019.pdf
79 To keep Jèrriais alive by creating new speakers, the language must be taught more
widely than has been possible in the past; and there must be a credible progression
to learn and use it.
The immediate priority is to create a small teaching team capable of giving lessons
to primary children opting for the language, and providing continuity for those
children who then wish to continue at a higher level. Two teachers have been
employed and have started to learn the language; 2 more are required now.
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		 Nauczanie utrzymano w wymiarze 30 minut tygodniowo w szkołach podstawowych, natomiast w nauczaniu ponadpodstawowym
były to już 2 godziny tygodniowo.
		 Kolejne zaplanowane działania to prowadzenie dodatkowych pozaszkolnych kursów jèrriais dostępnych dla wszystkich studentów,
prowadzenie intensywnych kursów językowych dla uczniów i ich
rodziców, stwarzanie możliwości spotkań dla dorosłych poświęconych mówieniu w ojczystym języku, podjęcie działań na rzecz
demonstrowania istnienia jèrriais na wyspie, a także stworzenie cyfrowego archiwum języka oraz stworzenie możliwości nauki języka
systemem online. Cytowany kilkudziesięciostronicowy dokument
zawiera również informacje o nawiązanej współpracy z Wyspą Man
oraz załącznik Provision on the Isle of Man.
		 Przedstawiony 16 września 2019 roku raport o realizacji programu jest skromny i ogranicza się do podania informacji o podejmowanych przez rząd Jersey działaniach na rzecz publicznej
widoczności języka jèrriais na Wyspie oraz w przestrzeni medialnej.
		 W odniesieniu do władz Jersey można podkreślić istnienie narodowej dumy z posiadania własnego języka i stąd płynące przekonanie o konieczności jego ocalenia. Podobne są odczucia społeczne
i żywe są działania społeczne na rzecz ocalenia języka ojczystego.
Funkcjonuje bogata i stale aktualizowana strona internetowa L’Office de Jèrriais. Lé Jèrriais: la langue dé Jèrri pouor tous - Jersey’s own
language for everyone80. W ostatnich latach opublikowane zostały
słowniki języka jèrriais i języków angielskiego i francuskiego. Słownik Dictionnaithe Jèrriais-Angliais/Jèrriais-English Dictionary został
opublikowany w 2005 roku dzięki wsparciu La Section de la langue
Jèrriaise Stowarzyszenia Jerseyskiego81, drugie, poszerzone i znowelizowane wydanie opublikowano już w roku 200882. Słownik ten
był następcą wydanego w 1966 roku Dictionnaire Jersiais–Français.
		 Natomiast w roku 2013 został wydany dwutomowy słownik francusko-normandzki i normandzko-francuski: Dictionnaire françaisnormand et normand-français: Trésor de la langue normande. Warto
podkreślić, że wydawcą były Editions Eurocibles, oficyna wydawnicza założona w 2001 roku we Francji w regionie Normandii, w departamencie Manche, w celu utrwalania kultury normandzkiej83.
80
81
82
83
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http://www.jerriais.org.je/
http://members.societe-jersiaise.org/sdllj/
https://members.societe-jersiaise.org/sdllj/dictionnaithe.html
https://www.interservices-eurocibles.fr/content/7-eurocibles

b) Guernésiais (lub dgèrnésiais) – język Wyspy Guernsey
Inne jest podejście do języka ojczystego na sąsiadującej z Jersey Wyspie Guernsey, wśród Wysp Normandzkich drugiej pod względem
wielkości i liczby mieszkańców. Władze Wyspy Guernsey nie podejmują działań na rzecz lokalnego języka i lokalnej kultury według metod przyjętych przez władze wysp Jersey i Man. Jak wynika
z wielu przekazów, pomiędzy oboma wyspami istnieje rywalizacja,
co prowadzi również do minimalizowania kontaktów84.
		Język guernésiais (dgèrnésiais), nazywany również Guernsey
Norman French, pozostawał w mniejszym stopniu pod wpływem
języka francuskiego, niż język jèrriais, silniejsze w nim są natomiast
wpływy języka angielskiego.
		 Pierwszy słownik języka guernésiais został opracowany i opublikowany w 1870 roku przez poetę pochodzącego z Guernsey, George’a
Métiviera (1790-1881), noszącego przydomek „Burnsa z Guernsey”.
Jego Dictionnaire Franco-Normand był pierwszym słownikiem normandzkich języków Wysp Kanałowych.
		 Po II wojnie światowej Marjorie Ozanne (1897-1973) publikowała
w Guernsey Evening Press w latach 1949 – 1965 swoje opowiadania, pisane w guernésiais. W roku 1967 Marie de Garis opublikowała nowelizację stuletniego już słownika Métiviera, Dictiounnaire
Angllais-Guernésiais85.
		 Najwcześniejszą próbą ratowania języka guernésiais w XX wieku
było powołanie w 1957 roku stowarzyszenia L’Assembllaïe d’Guernesiais, które publikowało w guernésiais periodyk. Inne stowarzyszenie, Les Ravigoteurs, publikowało książeczki i kasety dla dzieci.
84 Mieszkańcy Jersey i Guernsey zachowują pradawną rywalizację, która z czasem
przekształciła się w delikatne kpiny. Tak więc pierwsi z nich nazywają «osłami»
mieszkańców Guernsey, również ze względu na ich silny charakter, podczas gdy ci
drudzy nazywają mieszkańców Jersey «ropuchami», ze względu na te urocze stworzenia, występujące na Jersey, a nieobecne na Guernsey! Mieszkańcy pozostałych
wysp nie pozostają w tyle i także posiadają w lokalnym folklorze swoje przezwiska :
« krowy » z Aurigny oraz « kruki » z Sercq. (Les habitants de Jersey et de Guernesey
perpétuent une rivalité ancestrale qui s’est transformée avec le temps en gentille
moquerie. Les premiers qualifient ainsi les Guernesiais et leur caractère bien trempé « d’ânes », tandis que les seconds appellent facilement les Jersiais « crapauds »,
rapport à ce charmant animal que l’on trouve à Jersey, mais pas à Guernesey ! Les
habitants des autres îles ne sont pas en reste et possèdent aussi leur surnom dans
le folklore local : les « vaches » à Aurigny, et les « corbeaux » à Sercq – https://www.
routard.com/guide/iles_anglo_normandes/1956/traditions.htm
85 Informacje
podawane
za:
http://www.starrepublic.org/encyclopedia/
wikipedia/d/dg/dgernesiais.html
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		 Rząd Wyspy Guernesey w 1999 roku podpisał porozumienie
o współpracy w ramach utworzonej Rady Brytyjsko–Irlandzkiej
(British–Irish Council), jednak nie podjął energicznych działań na
rzecz ojczystego języka.
		 Z dniem 1 stycznia 2008 roku został powołany urzędnik ds. rozwoju języka guernésiais, a od 9 maja 2013 roku rozpoczęła działalność powołana przez rząd wyspy Guernsey Language Commission86,
której zadaniem jest ochrona i promocja ojczystego języka. Na stronie internetowej Komisji brak jest informacji o podejmowanych
w ostatnich latach działaniach w zakresie realizacji statutowych
celów.
		 Nauczanie języka guernésiais w szkołach rozpoczęło się dopiero
od 2013 roku i to wyłącznie na zasadzie dobrowolności w ramach
dodatkowych zajęć wieczornych. W porach przerwy obiadowej dla
chętnych prowadzone bywają zajęcia językowe w Muzeum Guernsey.
		 Praktycznie brak jest obecności guernésiais w mediach: ogranicza się to do okazyjnych radiowych lekcji w BBC Radio Guernsey oraz pojedynczych artykułów w Guernsey Press87. W telewizji
język ten praktycznie nie występuje. Kąśliwą ocenę działań rządu
Guernesey przedstawiał w 2003 roku cytowany powyżej Geraint
Jenning88.

86 http://language.gg/
87 https://guernseypress.com/
88 L’enseignement de la langue normande dans les îles anglo-normandes, https://
members.societe-jersiaise.org/sdllj/lamballe2003.html: Dlaczego współpracujemy
z przyjaciółmi z Wyspy Man, jeżeli mamy bliżej naszych kuzynów z Guernesey?
Istnieje rywalizacja pomiędzy wyspami, ale muszę stwierdzić, i sądzę, że większość mieszkańców Guernesey to potwierdzi, że Jersey znacznie góruje nad Guernesey w tym, co tyczy się podtrzymywania języka narodowego. Biuro z Jersey
ofiarowywało działaczom na rzecz dgernesiais – języka mieszkańców Guernesey
– nasze materiały, tak aby zostały one zaadoptowane na użytek Guernesey, ale
Stany Guernesey (lokalny parlament – przyp. AK) nie zaoferowały na razie swojemu językowi takiego wsparcia, jak uczyniły to Stany Wyspy Jersey.(…) W rezultacie władze Guernesey znajdują się w bardzo trudnej sytuacji w ramach Rady
Brytyjsko–Irlandzkiej, ponieważ nie są w stanie wykazać postępów w oficjalnej
promocji swojego języka. Jednym z postanowień procesu pokojowego w Irlandii
było stworzenie instytucji międzyrządowej dla reprezentowania parlamentów
i administracji Wysp Brytyjskich – a nie wyłącznie dwóch władz Wyspy Irlandii
– lecz wszystkich rządów Republiki Irlandii i Zjednoczonego Królestwa oraz terytoriów autonomicznych Korony Brytyjskiej, to znaczy Jersey, Guernsey i Wyspy
Man. Oprócz problematyki środowiskowej, gospodarczej, społecznej, transportowej – każdy rząd-członek musi przedstawić pozostałym stronom swoje ekspertyzy w zakresie języków regionalnych i mniejszościowych.
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		 Szczegółowej analizy wymaga upowszechnienie na Wyspie Guernesey mówienia językiem guernésiais. Według danych Spisu z 2011 r.
aż 15% mieszkańców posiada jakąś znajomość języka ojczystego, ale
odsetek mówiących codziennie tym językiem jest zbliżony do tego
na Wyspie Jersey (czyli około 3% ogółu). Zdawałoby się, że język guernésiais przetrwał najmocniej z wyspowych języków normandzkich, gdyż według danych cytowanego powyżej Spisu na wyspie
ludnościowo o jedną trzecią mniejszej niż Jersey jest 50% więcej osób
posługujących się językiem ojczystym oraz istnieje dość znaczna
grupa osób mających niejakie pojęcie o tym języku. Przypomnijmy,
że mówiących w języku guernésiais na Guernesey miało być 2600
oraz około 10 tysięcy osób miało mieć niejakie pojęcie o tym języku. Nieco inne dane podawał spis z 2001 roku. Z tamtych danych
wynikało, że 1327 osób czyli 2% ogółu ludności mówiło biegle guernésiais, a 3% miało pełną zdolność rozumienia tego języka. 70%
spośród mówiących guernésiais miało powyżej 64 lat. Spośród osób
młodych tylko jedna na tysiąc, czyli jeden promil, potrafiła biegle
mówić guernésiais. Równocześnie 14% ogółu mieszkańców Guernesey miało jakieś pojęcie o rodzimym języku. Należy stwierdzić,
że dane spisów z roku 2001 i z roku 2011 są sprzeczne i wzajemnie
się wykluczające.
		 Całkowicie inne dane podaje dr Julia Sallabank89 z Uniwersytetu
Londyńskiego, specjalistka w zakresie polityki językowej i rewitalizacji języków. Ocenia ona, na podstawie swoich badań z 2013 roku,
że na wyspie nie było więcej niż 100 do 200 osób płynnie władających językiem guernésiais, a większość z nich było w wieku 80 lat
lub więcej. Autorka ta podaje w opracowaniu z 2018 roku, że według
prasowych raportów z Guernsey z 2016 roku osób mówiących ojczystym językiem w wieku poniżej 65 lat było nie więcej niż dziesięć,
a poniżej lat 50 lat tylko dwie. J. Sallabank podaje, że w kwietniu 2018
roku lokalni działacze oceniali, iż osoby faktycznie mówiące ojczystym językiem to osoby w wieku około 90 lat. Dr Sallabank ocenia
działania władz Guernsey jako pozostające na poziomie czysto symbolicznym, faktycznie pozorujące ochronę języka niż stanowiące dla
niego wsparcie90. Autorka szczegółowo analizuje podłoże przyjętego

89 J. Sallabank, Language planning and language ideologies in Guernsey,” Multilingua”, 38 (1), 2018, ss. 93-111.
90 Julia Sallabank, Language planning and language ideologies in Guernsey,” Multilingua”, 38 (1), 2018, ss. 93-111, patrz dział 1.3 Sociolinguistic background, dział 2.3
Language or personal revitalization oraz dział 4 Conclusions.
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podejścia władz Wyspy do języka rodzimego, ale problematyka ta
przekracza ramy niniejszego opracowania.
		 Podsumowując posiadane informacje na temat współczesnej sytuacji języka guernésiais można stwierdzić, iż, niezależnie od oficjalnych statystyk, jest ona krytyczna. Wyspa Guernesey w stosunku
do Wyspy Jersey jest zapóźniona w podejmowaniu wysiłków na
rzecz ratowania lokalnej kultury oraz nauczania ojczystego języka.
Działania takie zostały zainicjowane bardzo późno i należy podzielić
pogląd dr Julii Sallabank, że nie mają one praktycznego wpływu na
podtrzymania ojczystego języka i kultury z nim związanej.

7. Uwagi końcowe
Przegląd sytuacji autochtonicznych języków Wielkiej Brytanii dał
obraz skrajnie różny od analizy sytuacji takich języków we Francji.
W obu państwach w procesie historycznym władcy i rządy narodowe
usiłowały narzucić całej ludności swój język jako język narodowy oraz
wykorzenić historyczne języki mniejszościowe. We Francji, pomimo
ostrego ich zwalczania począwszy od wielkiej rewolucji francuskiej i narzucania języka Île-de-France jako języka narodowego, języki mniejszościowe przetrwały stosunkowo powszechnie do początku XX wieku.
Znaczne osłabienie ich przekazu nastąpiło dopiero w drugiej połowie
XX wieku, co łączyło się z postępującą globalizacją oraz potęgą środków
masowego przekazu posługujących się językiem narodowym.
Druga połowa XX wieku to okres jakościowej zmiany w podejściu
do języków i kultur lokalnych oraz wzrostu świadomości zagrożeń dla
kultury światowej powodowanych przez wszechobecną globalizację.
Warto przywołać w tym miejscu słowa wybitnego pisarza i myśliciela
kenijskiego, który rozpoczął swą karierę literacką jako James Ngugi,
a kontynuował swą karierę jako Ngũgĩ wa Thiong’o: 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 pamięć91. Ngũgĩ wa Thiong’o zrezygnował z pisania w języku angielskim, pisze w rodzinnym języku kikuju i swoje utwory sam tłumaczy
na język angielski, świadomy faktu, iż rezygnacja z języka ojczystego
91 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” w: An African
Renaissance, Basic Civitas Books, New York 2009, s. 20.
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to również rezygnacja
z ojczystej kultury.
Koniec XX wieku
to okres wzrostu świadomości Europejczyków co do znaczenia
oraz wartości języków
i kultur mniejszościowych, a także podjęcia
przez organizacje międzynarodowe działań
na rzecz ich ochrony.
Spowodowało to podjęcie przez rządy państw
oraz przez obywateli
działających w różnego
typu organizacjach społecznych aktywnych
działań na rzecz ochrony tradycyjnych kultur
i języków.
W Wielkiej Brytanii sytuacja kultur
i języków mniejszościowych była znacznie
gorsza, niż we Francji,
w większym stopniu
zostały one zmargina- Ryc. 22
lizowane. Jak zostało to wyjaśnione w rysie historycznym, polityczne działania władców Anglii na rzecz wyparcia języków regionalnych
i mniejszościowych na terytoriach podporządkowanych Koronie były
znacznie wcześniejsze i bardziej bezwzględne niż we Francji. Dominację języka angielskiego na Wyspach Brytyjskich w pełni odzwierciedla
grafika (ryc. 22)92.
Działania podjęte przez władze Wielkiej Brytanii po ratyfikacji
i wejściu w życie Europejskiej Karty języków regionalnych lub mniejszościowych w 2001 roku mogą zastanawiać.

92 https://starkeycomics.com/2019/03/01/a-brief-history-of-british-and-irishlanguages/
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Rząd brytyjski uznał za jedyny język regionalny wymarły obecnie
język kornwalijski (kornijski), którym obecnie w pewnym stopniu posługuje się kilkaset osób – statusu tego nie przyznano natomiast najżywszemu z języków celtyckich, językowi walijskiemu, ani szkockiemu
gaelickiemu czy szkockiemu lallands.
Zgodnie z zasadą dewolucji decyzje dotyczące zakresu ochrony
i wsparcia dla języków mniejszościowych przekazane zostały władzom
poszczególnych części składowych Królestwa.
Wsparcie dla ojczystego języka w największym stopniu okazali Walijczycy, którzy swe działania inicjowali znacznie wcześniej, niż nastąpiło to na podstawie realizacji postanowień Europejskiej karty.
Szkoci na początku XXI wieku podjęli działania na rzecz rewitalizacji ojczystego języka i utrzymania swej odrębności kulturowej, trudno przewidzieć jakie będą
ich efekty. Czynnikiem
niewątpliwie dynamizującym te działania jest
znaczące przetrwanie
języka gaelickiego szkockiego na Hebrydach Zewnętrznych, jednak ich
ludność jest nieliczna:
wg danych estymacyjnych w 2019 roku ludność
Szkocji liczyła 5 438 100
osób, a na Hebrydach Zewnętrznych zamieszkuje
26 830 osób93.
Irlandczycy Północni, w świetle ustaleń dokonanych w opracowaniu,
w znacznie mniejszym
stopniu zainteresowani
są działaniami na rzecz
języka ojczystego i kultury irlandzkiej, co ma uzasadnienie w historii tego
regionu.
Ryc. 23
93 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates
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Mieszkańcy wysp położonych w Kanale Angielskim w różnym stopniu zainteresowani są swym dziedzictwem językowym i kulturowym,
ale na żadnej z tych wysp język rodzimy nie posiada tego znaczenia, co
ma szkocki gaelicki na Hebrydach Zewnętrznych. Grafika na str. 56
(ryc. 23) przedstawia aktualnie występujące języki historyczne na terytorium Wielkiej Brytanii – ich istnienie nie zmienia faktu zilustrowanego zamieszczoną grafiką na ryc. 22, że prawie na całości terytorium
Wysp Brytyjskich dominuje współczesny język angielski94.
Naukowcy od dawna byli świadomi konsekwencji wymierania języków dla całej kultury ludzkiej, obecnie zrozumieli to również politycy,
a organizacje międzynarodowe podejmują wysiłki na rzecz zatrzymania
procesu wymierania języków i zanikania niegdysiejszych kwitnących
kultur oraz kultur określanych niekiedy jako marginalne czy refugialne. Czy możliwe jest powstrzymanie tych globalnych procesów? Celem
przecież nie jest ich muzealne zachowanie, ale zapewnienie transmisji
międzypokoleniowej w obrębie danej grupy kulturowej. Przedstawiona
powyżej analiza wskazuje, że na terytorium Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zatrzymanie procesu zanikania
ojczystego języka na pewno zrealizowano z powodzeniem w jednym
przypadku: w Walii. Nie można dzisiaj wyrokować, czy rewitalizacja
języka powiedzie się również na terytoriach innych części składowych
Zjednoczonego Królestwa i na terytoriach wyspiarskich dependencji
korony brytyjskiej.

94 https://www.mapmania.org/map/77149/majority_english_and_minority_languages_of_the_united_kingdom

Spis treści

I. Uwagi wstępne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
II. Podłoże kulturowo-historyczne formowania się społeczeństwa, Brytyjskiego 7
1. Starożytność .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
2. Okres romański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
3. Okres anglosaski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11
4. Okres normański w Anglii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
5. Od opanowywanie Wysp Brytyjskich przez Anglię do utworzenia
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
6. Krótki zarys polityki językowej w Anglii oraz w Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
III. Języki regionalne i mniejszościowe Wielkiej Brytanii, ich status
i liczba użytkowników  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .24
1. Języki szkockie w Wielkiej Brytanii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
a) Język gaelicki szkocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .26
b) Scots: język szkocki lallans .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30
c) Szkocka odmiana języka angielskiego .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
2. Języki Północnej Irlandii  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
a) Język celtycki irlandzki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .32
b) Język scots ulsterski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
3. Język walijski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
4. Język kornijski (kornwalijski)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
5. Język mański gaelicki (manx)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .43
6. Języki Wysp Normandzkich (Channel Islands i Anglo-Norman
lub Anglo-Norman French languages) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
a) Jèrriais – język Wyspy Jersey .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .46
b) Guernésiais (lub Dgèrnésiais) – język Wyspy Guernsey  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  50
Uwagi końcowe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .54

