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Języki mniejszościowe w Europie

• Mniejszości narodowe, etniczne, regionalne, grupy autochtoniczne…

• Języki mniejszościowe lub regionalne to języki, które:

 są tradycyjnie używane na terytorium państwa przez obywateli tego państwa 
tworzących grupę mniejszą liczebnie od pozostałej części ludności tego państwa;

 różnią się od oficjalnego języka tego państwa.

• W Europie jest nawet do 280 języków; 
Tylko 80 z nich ma (jakiegoś rodzaju) status oficjalny;

100 jest językami wymierającymi.

• Około 10% mieszkańców Europy należy do mniejszości językowej.

https://epthinktank.eu/2013/05/25/eu-minority-languages-in-danger/
https://epthinktank.eu/2013/05/25/eu-minority-languages-in-danger/
http://langoer.eun.org/
http://langoer.eun.org/


Zmiana językowa w Europie

• „Narodowa” polityka językowa państw europejskich  prowadzona od 
XIX wieku (przeświadczenie, że wielość języków osłabia poczucie 
tożsamości narodowej ludzi).

• Powszechna edukacja (i służba wojskowa) – jako narzędzie reprodukcji 
systemu państwowego i języka narodowego;

• Industrializacja i urbanizacja – języki mniejszościowe to języki lokalne;

• Media masowe – języki dominujące wkraczają do wszystkich domów;

• Zmiana stylu życia – obniżenie prestiżu języków mniejszościowych, ich 
marginalizacja, przechodzenie na język dominujący…

• GLOBALIZACJA



Ochrona języków mniejszościowych w Europie
• W obliczu postępującej uniformizacji językowej Europy i świata;

• Polityka międzynarodowych organizacji (UNESCO) nastawiona na uznanie praw 
językowych (prawa do używania swojego języka) jako prawa człowieka;

• Ruchy oddolne mniejszości w Europie (lata 60.-70. XX wieku)
• Działania rewitalizacyjne służą zahamowaniu asymilacji językowej 

(poprzez edukację, media, zagwarantowanie praw językowych itd.) i
przywróceniu międzypokoleniowej transmisji języka.

http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/%C5%82u%C5%BCyce
http://info.podroze.gazeta.pl/temat/podroze/%C5%82u%C5%BCyce
http://kaszebsko.com/internet-po-kaszubsku
http://kaszebsko.com/internet-po-kaszubsku


Użytkownicy języków mniejszościowych 
Europy
• Osłabiona transmisja międzypokoleniowa – wielu młodych nie 

nauczyło się języka mniejszościowego w domu;

• Asymilacja językowa (i kulturowa) – brak tożsamości etnicznej/ 
świadomości przynależności do mniejszości;

• Rozbite więzi wspólnotowe i silna indywidualizacja – przynależność do 
mniejszości i posługiwanie się językiem mniejszościowym jest (w dużej 
mierze) INDYWIDUALNYM WYBOREM JEDNOSTKI

• Wybór języka mniejszościowego (znajdującego się w 
nieuprzywilejowanej pozycji względem dominującego/angielskiego) 
jest wyborem tożsamościowym.



Użytkownicy języków mniejszościowych 
Europy
• natywni użytkownicy języków mniejszościowych (native-speakers);

• uczący się języków mniejszościowych (language learners);

• nowi użytkownicy języków mniejszościowych,  nowomówcy (new
speakers).

Granice między typami młodych użytkowników języków 
mniejszościowych są płynne.





Natywni użytkownicy 

G25M(Ł): Jestem z łużyckiej rodziny, mówię po łużycku w domu, w
pracy. Chętniej mówię po łużycku niż po niemiecku. Łatwiej mi się
mówi, ale muszę przyznać, że muszę uważać, żeby mówić czysto po
łużycku. Często nie zwraca się na to uwagi, a potem ten język staje się
potoczny, to znaczy wplata się w niego niemieckie słowa. Zauważyłem
też, że od kiedy zacząłem tutaj pracować [w łużyckiej instytucji
zajmującej się rewitalizacją łużyckiego], bardziej dbam o język.



Natywność a kompetencje językowe

• Różne czynniki wpływają na kompetencje językowe osób, które 
poznały język w domu:
Czy oboje rodziców zna i używa języka mniejszościowego w codziennym 

życiu?
Czy język jest używany w całej wspólnocie językowej (poza domem)?
Jaki jest stosunek otaczających ludzi do języka mniejszościowego?
Czy są dostępne/używane media w języku mniejszościowym?
Czy dziecko uczy się języka mniejszościowego też w szkole?

• Przeświadczenie, że native-speaker ma wrodzone kompetencje 
językowe.

• Kompetencje językowe zależą od tego, jak i jakiego języka się używa. 



Granice natywności?

I22K(Ł): […] znam takich, gdzie jeden z dwojga [rodziców] umie mówić
po łużycku, ale dziecko nie mówi za dobrze. Na przykład tak jest u
mojego chłopaka, rozumie po łużycku, ale nie wszystko, i boi się mówić.
Mimo, że jego matka jest rodzimym użytkownikiem języka, ale ojciec
jest Niemcem.

I19K(W): [Moja młodsza siostra] robi dużo więcej zajęć poza szkołą. Ale
to nie jest tylko to, że ona nie mówi po walijsku, ona nie czyta też w
ogóle po walijsku. Jej prace pisemne po walijsku są po prostu do bani.
Ona nie rozumie, czemu tak jest. Starałam się jej wytłumaczyć, że jeśli
się czegoś nie ćwiczy, to nigdy się nie będzie w tym dobrym. Ale wydaje
mi się, że na razie ona ma w sobie złość, uważa, że to nauczyciel jej
nienawidzi. Ja mówię „Nie, to dlatego, że ty w ogóle tego nie ćwiczysz”.

https://blog.englishcentral.com/2015/05/26/how-can-i-sound-like-a-native-speaker/
https://blog.englishcentral.com/2015/05/26/how-can-i-sound-like-a-native-speaker/


Uczący się

I22K(K): Teraz to nie łudźmy się, rzeczywistość wygląda tak, że te dzieci
[…] w domu już nie rozmawiają z rodzicami po kaszubsku. Ale tam,
gdzie ja uczę, tam rozumieją te dzieciaki wszystko po kaszubsku.
Ponieważ ich rodzice i dziadkowie mówią między sobą, czasami do nich
też mówią po kaszubsku, ale one już nie odpowiadają tym rodzicom po
kaszubsku. I kiedy ja do nich mówię po kaszubsku, to one to rozumieją,
ale nie chcą odpowiadać po kaszubsku. I też po tym ja już widzę coraz
większą barierę językową, taką samą, jak się ma na języku obcym. Oni,
żeby coś powiedzieć po kaszubsku, to muszą naprawdę się przełamać.
Muszą mieć słownik przy sobie i muszą mieć książkę, żeby na pewno to
dobrze napisać, bo się boją właśnie. I ja to tak widzę, że chyba jednak to
będzie dążyło do tego, żeby tego języka uczyć jak obcego.

https://cpf.ca/en/media/press-releases/
https://cpf.ca/en/media/press-releases/


Uczący się jako prawomocni użytkownicy 
języka mniejszościowego?
Z16M(W): […] gdy byłem młodszy, starałem się mówić po walijsku,
ale wszyscy reagowali: „po co chcesz mówić po walijsku? Mów po
prostu po angielsku, tak jest łatwiej”. Dla mnie to było trudne,
żeby mówić po walijsku, ale chciałem próbować. Był jeden
chłopak, który mówił po walijsku, ale on nie rozumiał, po co się
wysilam i czemu nie chcę z nim po prostu rozmawiać po angielsku.

U25K(B): Poznałam kiedyś osobę, z którą rozmawiałam po
bretońsku. I za każdym razem, gdy robiłam jakiś błąd, nawet nie w
bretońskim, ale w wymowie, ta osoba mnie poprawiała, mówiła:
„twoi rodzice są stąd, więc to słowo powinnaś mówić w taki
sposób jak tu się mówiło, a nie tak, jak to powiedziałaś”. I to mnie
kompletnie zablokowało w konwersacji, nie mogłam więcej nic
powiedzieć.



Nowomówcy
K22M(K): Ja trafiłem na bardzo fajnych ludzi, tych moich znajomych.
Bo każdy przyznaje, że najlepszą metodą, żeby się nauczyć, jest chęć
mówienia po kaszubsku, nie wstydzenie się tego, osłuchanie się z tym
językiem, przez jakieś słuchanie muzyki, słuchanie ludzi, którzy siedzą
w barze i rozmawiają (…) I w ten sposób ja też do tego doszedłem.
Powiedziałem też na początku wprost moim znajomym, że „słuchajcie,
jak się pomylę, to mnie poprawcie”. Bo inaczej bym bez sensu brnął w
jakiś błąd. Teraz też się uczę pisania. Znam język komunikatywny, w
mowie, ale pisania wciąż staram się uczyć, bo wciąż popełniam błędy.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138746519474475&set=ms.c.eJxFzkEOwCAIRNEbNSIDA~;e~;WC2KXZm8~;AyKaBDmmViP8ZENOQsUB3wOF4hQG1AF4hYmBbQG34XfIqQ2ZB6g4oNh2YCxQS~;Et6GMhrUag549StYVtR92cT~;GQAH9BW9jME8~-.bps.t.100001081343167&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1138746519474475&set=ms.c.eJxFzkEOwCAIRNEbNSIDA~;e~;WC2KXZm8~;AyKaBDmmViP8ZENOQsUB3wOF4hQG1AF4hYmBbQG34XfIqQ2ZB6g4oNh2YCxQS~;Et6GMhrUag549StYVtR92cT~;GQAH9BW9jME8~-.bps.t.100001081343167&type=1
http://www.walesonline.co.uk/whats-on/theatre-news/eisteddfod-2013-parking-travel-info-5433127
http://www.walesonline.co.uk/whats-on/theatre-news/eisteddfod-2013-parking-travel-info-5433127


Podsumowanie

• Praktyki językowe przedstawicieli mniejszości językowych Europy 
zmieniają się i są różnorodne.

• Wobec niesprzyjających trendów (globalizacja, migracje, 
uniformizacja językowa), przyszłość języków mniejszościowych zależeć 
będzie w dużej mierze od tych, którzy języków tych nauczyli się (w 
domu, szkole, na kursach, od znajomych…) i chcą się nimi posługiwać.

http://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/spezet/sonneurs-beaucoup-plus-de-candidats-cette-annee-06-06-2012-1727920.php
http://www.letelegramme.fr/local/finistere-sud/chateaulin-carhaix/carhaixregion/spezet/sonneurs-beaucoup-plus-de-candidats-cette-annee-06-06-2012-1727920.php
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=CqsGxobRpV0u4M&tbnid=2Z6QYqq2MWfTLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kasiaknopik.pl/?id=czytaj&a=117&ei=swofUuPKGeuT0QWIwYH4BQ&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEDDfow6kHaXQ1p_nAacHU6-f_SLg&ust=1377852452678327
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=CqsGxobRpV0u4M&tbnid=2Z6QYqq2MWfTLM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kasiaknopik.pl/?id=czytaj&a=117&ei=swofUuPKGeuT0QWIwYH4BQ&bvm=bv.51495398,d.ZGU&psig=AFQjCNEDDfow6kHaXQ1p_nAacHU6-f_SLg&ust=1377852452678327


Dziękuję za uwagę!

http://www.oberholtzer-creative.com/visualculture/2009/02/language-matters/
http://www.oberholtzer-creative.com/visualculture/2009/02/language-matters/

