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POLITYKA WOBEC JĘZYKÓW REGIONALNYCH 
I MNIEJSZOŚCIOWYCH WE FRANCJI

Wprowadzenie

Renesans kultur regionalnych jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk two
rzącej się Europy: podczas gdy w obrębie Unii Europejskiej zanikają granice narodo
we, a coraz więcej prerogatyw politycznych jest przekazywanych Brukseli, języki 
i kultury regionalne odzyskują swoją tożsamość. Historycy potwierdzają, że nigdy 
w ciągu XX wieku mieszkańcy Europy nie ubiegali się w takim stopniu o ochronę 
języków mniejszościowych i o uznanie wartości, jakie przedstawia specyfika lokalna.

We Francji, podobnie jak w pozostałych krajach Europy Zachodniej, obserwuje się 
postawy przychylne językom mniejszościowym: skazane na zapomnienie po Rewolucji 
w imię jedności narodowej budowanej wokół scentralizowanego państwa, przeżywają 
dziś odrodzenie. Od czasu objęcia w 1997 roku władzy przez socjalistów, bardziej 
tolerancyjny klimat sprzyja nauczaniu języka okcytańskiego, baskijskiego, korsykańs
kiego czy alzackiego w szkołach Republiki Francuskiej1 *.

1 M. Simons, Breton et basque : l'heure du renouveau („The New York Times”), Courrier International, 
№ 436, du 24 février au 1 mars 2000, p. 38.

' Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Les édition du Conseil de l'Europe, Séries des 
traité européens - n° 148, Strasbourg, 5 novembre 1992.

Pierwszym międzynarodowym dokumentem prawnym, który określa języki mniej
szościowe i środki pozwalające na ich obronę jest Europejska Karta Języków Regio
nalnych i Mniejszościowych". Francja podpisała tekst Karty 7 maja 1999 roku, 
z siedmioletnim opóźnieniem, po zmianie na stanowisku prezydenta, którym został 
Jacques Chirac - broniący wcześniej, w 1996 roku, języka bretońskiego - i wbrew 
opinii Rady Konstytucyjnej, która 15 czerwca wydała orzeczenie, że pewne artykuły 
Europejskiej Karty Języków są sprzeczne z krajowym prawem. Zatem, aby ratyfi
kować Kartę, należy uprzednio zmienić Konstytucję Republiki. Po dziś dzień sprawa ta 
nie została rozwiązana.

Celem artykułu jest zapoznanie czytelników z uwarunkowaniami historycznymi, 
regionalnymi i prawnymi polityki dotyczącej języków regionalnych i mniejszoś
ciowych Francji oraz ich obecnością w życiu publicznym i w działaniach władz.
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Języki regionalne i mniejszościowe na obszarze Republiki Francuskiej

Większość (82%) Francuzów posługuje się językiem francuskim jako językiem ma
cierzystym, istnieje również pewna liczba „mniejszości historycznych”, których człon
kowie mówią Językiem regionalnym” jako językiem macierzystym; ta kwalifikacja 
jest generalnie stosowana we Francji dla opisania języków lokalnych czy Języków 
historycznych”, co odróżnia je od Języków obcych”.

Prezentowany artykuł dotyczy języków, które są zasadniczo językami terytorialny
mi (tj. takimi, które mogą być przypisane określonej przestrzeni geograficznej, w któ
rej dany język jest środkiem komunikowania się pewnej liczby osób... ).

Skądinąd, we Francji używanych jest pięć języków „pozbawionych terytorium”* 4, 
praktykowanych przez imigrantów przybyłych w różnych okresach dziejowych. Są to 
języki, które, chociaż używane tradycyjnie na terytorium państwa francuskiego, nie 
mogą być identyfikowane z określonym jego obszarem; są nimi: język berberyjski, 
arabski dialektalny, jidish, język romski „chib”, język armeński zachodni.

1 Artykuł I, punkt b - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Rapport explicatif, Les édi
tion du Conseil de l'Europe, Séries des traité européens - n° 148, Strasbourg, 5 novembre 1992.

4 Artykuł 1, punkt c - Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, dz. cyt.
5 Por. A. Auffray, L'arabe dialectal recalé eu bac, „Libération”, le 30 et 31 octobre 1999.
6 B. Poignant, Langues et cultures régionales en France. Paris, La Documentation française, juillet 1998, 90 p.

Większość mieszkańców byłych departamentów francuskich w Afryce Północnej 
mówi językiem arabskim lub berberyjskim. Niektórzy z nich, z racji społecznych, eko
nomicznych bądź politycznych, osiedlili się we Francji metropolitarnej. Żyją oni tam 
nadal i posługują się swoimi językami, obok francuskiego, są więc w istocie dwuję
zyczni. Należy równocześnie przypomnieć, że język berberyjski nie jest ani językiem 
państwowym, ani uznanym językiem lokalnym w krajach, w których występuje. Język 
arabski praktykowany we Francji nie jest arabskim klasycznym, tym, który jest języ
kiem oficjalnym w wielu krajach, ale arabskim dialektalnym. Niektórzy lingwiści 
twierdzą, że na jego podstawie wytworzyć się może odrębny język, czerpiący z róż
nych arabskich dialektów Maghrebu5 6.

Analogiczny przypadek reprezentują potomkowie Ormian, którzy chronili się we 
Francji, uchodząc z Turcji po masakrze w kwietniu 1915 roku. Są oni obywatelami 
francuskimi i posługują się językiem armeńskim w wersji zachodniej. Zatem wszystkie 
powyższe uwagi prowadzą do traktowania wymienionych języków (berberyjskiego, 
arabskiego dialektalnego, zachodnio-armeńskiego) jako języków mniejszościowych 
Francji.

Z zakresu niniejszego studium wykluczono języki nie „terytorialne” i używane 
przez populacje cudzoziemców bądź Francuzów pochodzenia obcego w pierwszym lub 
w drugim pokoleniu. Te języki podlegają obecnie statusowi języków obcych.

W lipcu 1998 roku oraz w kwietniu 1999, dwa oficjalne raporty dotyczące języków 
regionalnych zostały kolejno złożone do rządu francuskiego. Pierwszy z nich, zatytu
łowany Języki i kultury regionalne Francji", autorstwa Bernarda Poignanta, mera Qu
imper, pokazuje nomenklaturę języków regionalnych używanych w obrębie metropo
litarnego zespołu terytorialnego; raport Bernarda Poignanta ma przede wszystkim tę 
wartość, że prezentuje tabelę tych języków używanych w oświacie i mediach. Drugi 
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raport Bernarda Cerquigliniego7, dyrektora Narodowego Instytutu Języka Francuskiego 
(CNRS8), uwzględnia 75 języków uznanych za Języki regionalne lub mniejszoś
ciowe”. To wyjątkowe bogactwo dziedzictwa językowego jest związane w pewnej 
mierze z przynależnością do Francji departamentów i terytoriów zamorskich. 
W rzeczywistości dwie trzecie z tych języków, co stanowi liczbę bezwzględną 51, to 
języki używane zasadniczo w DOM-TOM9.

7 B. Cerquiglini, Les langues de la France, Rapport au Premier ministre, avril 1999, 
www.culture.fr/culture/dglf/lang-reg/repport_cerquiglini/langues-France.html
8 Centre Nationale de Recherches Scientifiques.
’ DOM - départements d'outre-mer, TOM - territoires d'outre-mer.

Lista języków, którymi posługują się obywatele francuscy na terytorium Republiki 
grupuje idiomy o bardzo zróżnicowanym statusie socjolingwistycznym. Są wśród nich 
języki kreolskie, języki regionalne bez wątpienia najbardziej żywe i praktykowane jako 
języki macierzyste przez ponad milion osób, a z drugiej strony takie jak np. „bourgiu- 
ignon-morvandiau”, język istniejący w zasadzie tylko w formie pisanej i nie używany 
przez więcej niż kilka osób.

Tabela 1
Języki regionalne Francji metropolitarnej

Źródło : Centre régional de recherche en aménagement linguistique, Université Laval, Canada, http: //www. 
cirai, ulaval.ca/alx/anlxmonde/europe/francepolminor.htm

Język Grupajęzy- 
kowa

Liczba użytkowników; 
w nawiasie liczba miesz

kańców regionu

Występowanie

alzacki germański 900 000 
(1,7 milionów)

północny wschód

bretoński celtycki 250 000 
(1,5 milionów)

północny zachód

lotaryński germański 350 000-500 000
(2,3 milionów)

północny wschód

flamandzki (nider
landzki)

germański 20 000-40 000
(1,4 milionów)

północ

język „oil” romański ???
(35 milionów)

północ kraju

franko-prowansalski romański ???
(10 milionów)

południowy wschód

kataloński romański 126 000
(370 000)

południe

okcytański romański ???
(13-14 milionów)

południe kraju

korsykański romański 150 000 
(250 000)

wyspa Korsyka

baskijski baskijski 40 000-100 000 
(260 000)

południowy zachód

http://www.culture.fr/culture/dglf/lang-reg/repport_cerquiglini/langues-France.html
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Raporty Poiagnata (1998) i Cerquiliniego (1999) wymieniają precyzyjnie na teryto
rium metropolii: język alzacki, baskijski, bretoński, kataloński, korsykański, nider
landzki (dialekt zachodnio-flamandzki), franko-prowansalski (nazywany sabaudyj- 
skim), okcytański (podzielony na dialekty: gaskoński, langwedocki, prowansalski, 
owemiacki, limuzyński, alpejsko-delfinacki) i osiem dialektów języka „oil” (języka 
francuskiego): pikardyjski, galijski, „poitevin”, „saintongeais”, normandzki, bourgui- 
gnon-moravandiau, waloński, „franc-comtois”. Wśród wymienionych językami trans- 
granicznymi są: alzacki, baskijski, kataloński, flamandzki, franko-prowansalski i okcy
tański.

W departamentach i terytoriach zamorskich wyróżniono języki kreolskie, języki 
polinezyjskie i języki melanezyjskie.

Podstawowym problemem jest przede wszystkim liczba użytkowników wszystkich 
wyróżnionych języków regionalnych. Wymienione raporty nie dostarczają na ten temat 
informacji. Agencja France-Press opublikowała w 1999 roku następujące dane na te
mat najważniejszych języków regionalnych używanych na terytorium Metropolii.

Uwarunkowania historyczne i regionalne języków Francji

a. Podział administracyjny

Francja jest administracyjnie podzielona na 96 departamentów metropolitarnych, 
zgrupowanych w 22 regiony.

W lutym 1790 roku Konstytuanta dokonała podziału Francji na departamenty. Ce
lem tego posunięcia było po pierwsze zracjonalizowanie administracji, po drugie inte
growanie społeczeństwa za pomocą departamentalnych zgromadzeń wybieranych. 
Rozmiar departamentów świadczy o próbie wzajemnego zbliżenia administracji 
i administrowanej ludności: pozwala on każdemu mieszkańcowi departamentu znaleźć 
się w ciągu jednego dnia w głównym mieście departamentu (siedzibie prefektury).

Po drugiej wojnie światowej rola państwa w odniesieniu do ekonomii i gospodarki 
przestrzennej wymaga prowadzenia skoordynowanych działań na szczeblu regional
nym. W tym celu grupa ekspertów wydzieliła w 1956 roku dwadzieścia dwa „regiony 
programowe”, które w 1960 roku stają się „ośrodkiem działania regionalnego”. Była to 
więc do pewnego stopnia reforma administracyjna.

Następnie okazało się, że do „akcji regionalnej” państwa należałoby jednak włączyć 
przedstawicieli społeczeństwa. Doszło do starcia dwóch punktów widzenia na tę spra
wę: jedni bowiem chcieli wyposażyć regiony w obieralne rady, drudzy, w obawie by 
regiony nie osiągnęły zbyt poważnego znaczenia politycznego, dopuszczali jedynie 
powołanie w regionach organów konsultatywnych. Projekt regionalizacji państwa pod
dany referendum w 1969 roku odpowiadał pierwszemu punktowi widzenia. Został on 
odrzucony bardziej przez nieufność wobec generała de Gaulle’a (sprawującego wów
czas władzę) niż przez niezgodę na regiony. Dopiero kiedy socjalista François Mitte
rand został wybrany prezydentem republiki, ustawa z 2 marca 1982 roku przekształca 
regiony w zbiorowości terytorialne wyposażone w rady wybierane w wyborach po
wszechnych.
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Podział na regiony kojarzy ze sobą grupy departamentów generalnie na zasadzie 
zwyczaju. Zależnie od przypadku, owe zgrupowania utworzono według różnych kry
teriów. Niektóre unie departamentów są pochodnymi dawnych prowincji (Champanii, 
Lotaryngii, Alzacji, Franche-Comté). Inne bazują, bez liczenia się z podziałem na 
dawne prowincje, na strefie wpływów takiego czy innego wielkiego miasta (Region 
Rhône-Alpes skupiony wokół Lyonu, Południowych Pirenejów wokół Tuluzy, Region 
Pays-de-la-Loire skupiony wokół Nantes). Pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami wy
stępują także pośrednie: stowarzyszenie prowincji o małych rozmiarach (Region Cen
tralny, Region Poitou-Charentes), związanie się jednej małej prowincji z inną większą 
(Roussillon czy Langwedocja), podział jednej prowincji na dwie strefy wpływów 
(Normandia) itd. W imię historii, niektóre z tych opcji są krytykowane (odcięcie Nan
tes od Bretanii, podział Normandii).

Równocześnie, ze swojego dawnego imperium kolonialnego Francja zachowała 
cztery departamenty zamorskie, czyli DOM (Martynika, Gwadelupa, Gujana i Reu
nion), które posiadają zarazem status regionu, dwie zbiorowości terytorialne posiadają
ce specjalne statusy (Saint Pierre-et-Miquelon, Mayotte) i cztery terytoria zamorskie, 
czyli TOM (Nowa Kaledonia, Polinezja Francuska, Wallis i Futuna oraz inne francu
skie wyspy na Pacyfiku).

b. Obszary językowe

Język bretoński jest przede wszystkim używany na zachodzie strefy swego daw
nego, historycznego zasięgu, co oznacza praktycznie departament Finistère, jak rów
nież części zachodnie Wybrzeża Armor i Morbihan. Bretoński używany bywa również 
w miastach Górnej Bretanii, zwłaszcza w Rennes i Nantes, jak też w Paryżu.

Język kataloński zajmuje prawie całość departamentu Pireneje Zachodnie (na po
łudniu Francji), a w Montpellier istnieje uniwersyteckie centrum zajmujące się tym 
językiem. We Francji daje się odczuć skutki dynamizmu lingwistycznego tego języka 
na półwyspie Iberyjskim, gdzie jego interesy są chronione przez Konstytucję hisz
pańską i działania rządu katalońskiego (język kataloński jest używany w czterech auto
nomicznych społecznościach Hiszpanii, mianowicie Katalonii, Wysp Balearów, Wa
lencji i części Aragonii, jak również w mieście Alghro na Sardynii - Włochy).

Język korsykański jest autochtonicznym językiem wyspy Korsyki.
Język alzacki (Elsâsserdeutsch), stanowi dialektalny wariant języka niemieckiego, 

jest używany pod dwoma postaciami w Alzacji: „francique” reński na północy Alzacji 
oraz „allemanique” i jego odmiany północna i południowa. Dialekt „francique” - język 
lotaryński („francique” reński i „francique” „mozelski”) jest używany w Lotaryngii 
„thioise”, czyli germanofońskiej i w części zachodniej departamentu Mozeli. Formą 
pisaną tych różnych dialektów jest niemiecki standardowy. Język niemiecki jest rów
nież używany jako język nieoficjalny w Belgii, w Danii i we Włoszech.

Język baskijski jest używany w regionie zachodnim departamentu Pireneje Atlan
tyckie w historycznych prowincjach Labourd, Dolna Nawarra i Soule. Studiowany jest 
na uniwersytecie w Bordeaux. Przedłuża on swój obszar występowania na ziemie leżą
ce w Hiszpanii, a mianowicie w prowincjach Vizcaya, Guipuzcoa i Alava (które skła
dają się na autonomiczny Kraj Basków w Hiszpanii) oraz w prowincji Nawarra, gdzie 
język ten korzysta z oficjalnego statusu.
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Język niderlandzki - poza Holandią i Flandrią, jego regionalny wariant dialektalny 
występuje także w skrajnie północnej części Francji (region Westhoek).

Język okcytański jest używany na południu Francji w strefie pokrywającej 32 de
partamenty. Spośród języków regionalnych okcytański wyróżnia się swoją rozciąg
łością geograficzną (pokrywa obszar 190 tys. km2). Język ten jest równocześnie uży
wany i nauczany w Hiszpanii (w dolinie Aran w Pirenejach, gdzie cieszy się statusem 
języka oficjalnego) i w 12 dolinach włoskich Alp.

Języki „oïl”: grupa dialektów używanych w średniowieczu i służących szerokiej 
komunikacji społecznej w środowisku wiejskim północnej Francji. Obecnie dialekty tej 
części kraju stanowią regionalne formy języka francuskiego, budzące zainteresowanie 
głównie w środowisku uniwersyteckim. Dialekt pikardyjski występuje w regionach 
administracyjnych Pikardia i Nord-Pas-de-Calais, dialektu normandzkiego używa się 
w regionach administracyjnych Górna i Dolna Normandia, dialektu galijskiego w Bre
tanii w części północnej regionu administracyjnego oraz w regionie Loara-Atlantyk, 
dialekt „poitevin-saintongeais” używany w regionie administracyjnym Poitou- 
Charentes i w departamencie Vendée (Région Pays-de-la-Loire), na północ od rzeki 
Gironde (Akwitania). Dialekt szampański jest używany w regionie administracyjnym 
Szampania-Ardeny, „morvandiau” na obszarze masywu Morvan (części departa
mentów Nièvre, Yonne, Złote Wybrzeże, Saône-et-Loire), dialekt waloński jest uży
wany przede wszystkim w romańskiej części Belgii, a we Francji w korytarzu Gevin- 
Revin.

Języki kreolskie są używane w departamentach zamorskich. Są językami lokal
nymi na obszarze Gujany, Gwadelupy, Martyniki i Reunion. Francuski język kreolski 
jest używany przez około 8,5 miliona innych osób w krajach niepodległych, takich jak 
Haiti lub Seszele, oraz w archipelagu Wysp Karaibskich i na wyspach Oceanu Indyjs
kiego.

Polityka dotycząca języków i kultur regionalnych i mniejszościowych

a. Uwarunkowania prawne

We Francji pierwszeństwo języka francuskiego jest absolutne, co zostało potwier
dzone w artykule 2 nowej konstytucji z 22 lipca 1992 roku wskutek modyfikacji przed
sięwziętych w momencie poprzedzającym Traktat w Maastricht; stwierdza on, że języ
kiem republiki jest francuski i że żaden inny język nie ma oficjalnego statusu prawne
go. Jednakże departamenty są w posiadaniu kompetencji koniecznych dla obrony 
dwujęzyczności w szkole, za pomocą środków finansowych.

Od czasów rewolucji w 1789 roku, Francja próbowała usunąć języki i dialekty 
mniejszościowe na swoim terytorium ze zmiennym sukcesem zależnie od regionów, 
używając w tym celu licznych środków: administracji, szkoły, mediów. Obecnie, pań
stwo musi liczyć się z naciskiem ludowym w regionach. Akceptując wszystkie działa
nia, próbuje ono hamować niektóre tendencje zbyt sprzyjające językom i odmien
nościom regionalnym.

W zasadzie polityka językowa bazuje obecnie na Rozporządzeniu Savary (1982 
rok) i na istnieniu Rady Narodowej Języków i Kultur Regionalnych. Jednak, częsta jest 
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opinia, że rząd nigdy nie rozwinął polityki chroniącej języki regionalne. Na przykład, 
Rada Narodowa, stworzona w 1986 roku, nie dysponuje realnymi kompetencjami i tym 
samym nie może przyczyniać się do ochrony języków regionalnych.

Pewnym oficjalnym uznaniem na planie regionalnym cieszy się język korsykański, 
na skutek dekretu rządu francuskiego (1974 rok) na temat nauczania korsykańskiego 
w szkołach, chociaż podobnie jak pozostałe języki, nie posiada on oficjalnego statusu 
prawnego we Francji. Co więcej, okólnik Savary definiuje warunki nauczania języka 
korsykańskiego, przede wszystkim w szkole podstawowej. W tym sensie, polityka 
rządu francuskiego proponuje użycie fakultatywne języka korsykańskiego w systemie 
edukacyjnym, a rząd regionalny Korsyki broni korsykańskiego za pomocą środków 
instytucjonalnych służących do publikowania książek pedagogicznych, do wydawania 
książek korsykańskich w ogóle i do kształcenia nauczycieli języka korsykańskiego.

Należy podkreślić zaproponowanie przez Radę Kultury (1989 rok) koncepcji 
współoficjalności języków korsykańskiego i francuskiego, chociaż generalnie Korsy- 
kańczycy uważają, że polityka propagowania języka korsykańskiego powzięta przez 
władze regionalne jest zbyt ograniczona, mimo deklaracji dobrych chęci.

Legislacja językowa w dziedzinie języków regionalnych i mniejszościowych jest 
świeżej daty w historii Francji. Dla okresu współczesnego istnieją cztery ustawy, które 
zasługują na wyróżnienie: ustawa Deixonne z 1951 roku, ustawa Haby z 1975 roku, 
ustawa Bas-Lauriol z 1975 roku i ustawa Toubon z 1994 roku. Potrzebne wydaje się 
omówienie prawodawstwa już nieobowiązującego w wymiarze, w jakim miało ono 
wpływ na obecną politykę językową.

1. Ustawa Deixonne z 1951 roku (zniesiona)
Ustawa n° 51-46 z 11 stycznia 1951 roku, w stosunku do nauczania języków 

i dialektów lokalnych, zwana prawem Deixonne’a - od nazwiska Maurice’a Deixon- 
ne’a, sprawozdawcy Komisji Parlamentarnej Edukacji Narodowej, który zaprezentował 
projekt tego prawa - dotyczy dwóch celów: najpierw obrony języka francuskiego, 
następnie ochrony języków regionalnych. Ustawa ta ukazuje się jako prawo językowe 
i prawo szkolne. Ustanawia ona oficjalne uznanie prawa do istnienia języków regio
nalnych (art. 1):

„Rada najwyższa Edukacji Narodowej będzie zobowiązana w ramach i od momentu obwieszczenia 
niniejszej ustawy, do zabiegania o najlepsze sposoby sprzyjania językom i dialektom lokalnym 
w regionach gdzie są one używane”.

Ustawa zawierała precyzyjne rozporządzenia co do języków regionalnych. 
W artykule 2° upoważnia ona nauczycieli „do odwoływania się do gwar lokalnych 
w szkołach podstawowych i przedszkolach w każdym przypadku, w którym mogą one 
ciągnąć korzyści z ich nauczania, szczególnie dla studiów języka francuskiego”. Na
uczyciel nie jest zobowiązany do używania języka regionalnego, ale może to robić pod 
warunkiem wystosowania w tym celu prośby; jeżeli zostanie na nią wyrażona zgoda, 
będzie on mógł przeznaczyć na tydzień jedną bądź dwie godziny ćwiczeń na nauczanie 
podstaw mówienia i pisania dialektu lokalnego i na studiowanie wybranych części 
odpowiedniej literatury (art. 3). Nauczanie nie tylko jest ograniczone do jednej lub 
dwóch godzin tygodniowo, ale także nie jest obowiązkowe. Stwierdza się również że 
jeżeli uczniowie nie są zobowiązani do brania udziału w zajęciach w języku regional
nym, profesorowie również nie są zobowiązani, żeby je dawać, a administracja, żeby je 
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oferować. Co więcej, ustawa nie obejmuje wszystkich języków mniejszościowych 
mogących istnieć we Francji. Tekst prawa (art. 10) ogranicza to nauczanie do czterech 
języków: bretońskiego, baskijskiego, katalońskiego i okcytańskiego. Prawodawca 
umyślnie ograniczył nauczanie do czterech języków, gdyż obawiał się, że prawo to 
posłuży do upoważniania nauczania języka niemieckiego, który został dorzucony 
w roku dla Alzacji. Ustawa Deixonne’a jest dzisiaj postrzegana jako krańcowo ograni
czająca, ale dzięki niej wszystkie mniejszości regionalne zyskały możliwość domaga
nia się swobodnego nauczania w języku lokalnym.

2. Ustawa Haby z 1975 roku
Ustawa n° 75-620 z 11 lipca 1975 roku odnosząca się do edukacji, zwana prawem 

Haby - od nazwiska Rene Haby, ówczesnego ministra edukacji narodowej, który za
prezentował projekt ustawy - stanowi dzisiaj tekst fundamentalny, który reguluje cały 
system oświaty we Francji. Jedyny jej artykuł dotyczący języków regionalnych, to 
artykuł 12 sformułowany w ten sposób: „nauczanie języków i kultur regionalnych 
może być prowadzone w szkołach wszystkich szczebli”.

To wynikało z poprawki, jaką Parlament dorzucił do ustawy szkolnej zaprezento
wanej przez rząd. Zestawiony z ustawą z 1951 roku, ten tekst prawny nakłada na ad
ministratorów oświaty obowiązek organizowania nauczania dla wszystkich mniejszości 
regionalnych, które się o to zwrócą. Wspomniany artykuł całkowicie zmodyfikował 
zatem nauczanie języków regionalnych. Należało ponownie przygotować programy 
i podziały godzin oraz przygotować staże kształcące personel nauczający. Począwszy 
od 1975 roku, prawo francuskie uznało więc oficjalnie miejsce języków regionalnych 
w nauczaniu. Chociaż miejsce to jest skromne i ograniczone, jednak ramy administra
cyjne zostały stworzone i będą następnie poszerzone po przyjęciu ustawy Bas-Lauriol.

3. Ustawa Bas-Lauriol z 1975 roku (zniesiona)
Ustawa n° 75-1349 z 31 grudnia 1975 roku odnosząca się do języka francuskiego, 

zwana prawem Bas-Lauriol - nazwane w ten sposób w celu uhonorowania wnoszących 
propozycje tej ustawy: Pierre’a Basa i Marca Lauriola - spowodowało ostre debaty 
w Zgromadzeniu Narodowym, ponieważ nie dotyczyło ochrony mniejszości, lecz 
ochrony języka francuskiego.

Według ustawy Bas-Lauriol - zniesionej przez ustawę Toubon z 1994 roku - język 
francuski jest obowiązkowy w obwieszczaniu publicznym i w reklamie komercyjnej, 
pisanej i mówionej. Uciekanie się do obcych pojęć czy do obcych wyrażeń jest zaka
zane, wówczas gdy istnieje wyrażenie lub pojęcie aprobowane w określonych warun
kach przez Dekret (n°72-19) dotyczący wzbogacania języka francuskiego. W każdym 
bądź razie tekst francuski może być uzupełniany jedną bądź licznymi tłumaczeniami na 
język obcy.

Rozporządzenia ustawy stosowały się do wszystkich budynków publicznych, 
wszystkich pojazdów transportu publicznego oraz wszystkich parków i miejsc publicz
nych. W budynkach i w miejscach powszechnie uczęszczanych, jak i w pojazdach 
transportu publicznego używanych przez cudzoziemców, pozwala się na uzupełnianie 
francuskich napisów jednym bądź licznymi tłumaczeniami na język obcy. Prawo to 
miało przeciwdziałać nadużywaniu języka angielskiego i ochronić język francuski, ale 
nie języki regionalne.
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Nawet jeżeli żadne rozporządzenie ustawy Bas-Lauriol nie dotyczyło praw języko
wych mniejszości, parlamentarzyści rozszerzyli debatę. W konsekwencji, rząd zaak
ceptował - bez nalegań parlamentu - poszerzenie nauczania języków regionalnych 
i rozszerzenie ich ochrony na sferę radia i telewizji.

4. Ustawa Toubon z 1994 roku (aktualnie obowiązująca)
Ustawa z 4 sierpnia 1994 roku dotycząca używania języka francuskiego nie traktuje 

o językach regionalnych, z wyjątkiem artykułu 21, który precyzuje, że ustawa nie 
sprzeciwia się obowiązującemu we Francji prawu w przedmiocie języków regio
nalnych:

„Rozporządzenia obecnej ustawy bez uszczerbku dla odpowiedniej legislacji i reglamentacji w sto
sunku do języków regionalnych Francji nie sprzeciwiają się ich używaniu”.

b. Polityka zróżnicowanego statusu w nauczaniu
We wszystkich instytucjach aparatu państwa (parlamencie, administracji, wymiarze 

sprawiedliwości, oświacie, propagandzie itd.) język francuski pozostaje jedynym języ
kiem komunikacji: Z prawnego punktu widzenia, sytuacja jest taka, jakby we Francji 
nie istniały mniejszości. Mimo to niektóre ich prawa są uznawane w praktyce.

Jeżeli pierwsze lata po przyjęciu ustawy Deixonne’a okazały się rozczarowaniem 
dla zwolenników nauczania języków regionalnych, dalsze dekady wyraźnie zmieniły tę 
sytuację. Nie towarzyszyła temu ochrona prawna, ale presja społeczna uprawomocniła 
nauczanie języków mniejszościowych. Liczne wspólnoty, przede wszystkim bretońska, 
korsykańska i baskijska nawet wzmogły działania, w tym terrorystyczne, aby uzyskać 
status mniejszości.

Obecnie nauczanie w językach regionalnych nie jest obowiązkowe. Jest zbudowane 
na dobrowolności w równym wymiarze dla uczniów, jak i dla profesorów. Jednakże 
rząd nie ośmiela się więcej sprzeciwiać temu prawu do nauczania mniejszościowego. 
W miarę jak presja społeczna wzmagała się, rząd francuski poczuł się w obowiązku, ze 
względów praktycznych, a nie prawnych, powołać system nauczania rozszerzony 
o język regionalny. W szkole podstawowej nauczanie to może być organizowane 
w formie nauczania inicjującego (w wymiarze jednej do trzech godzin tygodniowo) lub 
w formie nauczania dwujęzycznego (przez co język regionalny jest zarazem językiem 
nauczanym i językiem nauczania). W niektórych gimnazjach może zostać zapropono
wane nauczanie fakultatywne języka i kultury regionalnej w wymiarze jednej godziny. 
Skądinąd jako przedłużenie nauczania dwujęzycznego realizowanego w szkole, po
wstały sekcje języków regionalnych. Sekcje te oferują nauczanie języka i kultury re
gionalnej w wymiarze trzech godzin tygodniowo (minimum), jak i nauczanie jednego 
czy dwóch przedmiotów w języku regionalnym.

W praktyce nauczanie rozszerzyło się na wiele języków regionalnych. Według sza
cunku ministra edukacji narodowej dotyczącego roku szkolnego 2000-2001, na 10 
milionów uczniów, więcej niż 152,5 tys. uczniów gimnazjów i liceów publicznych 
(i prywatnych kontraktowanych) otrzymało nauczanie częściowe w języku baskijskim, 
bretońskim, katalońskim, korsykańskim, okcytańskim, alzackim, pikardyjskim itd. 
Więcej niż 28,5 tys. uczniów szkół podstawowych i gimnazjów korzystało z nauczania 
dwujęzycznego. W każdym bądź razie w opinii wspólnot regionalnych, dostęp do tego 
nauczania pozostaje bardzo nierówny. Jeżeli 56% uczniów okcytańskich korzysta 
z częściowego nauczania w swoim języku macierzystym, ocenia się, że podobną moż
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liwość ma jedynie 23% dzieci bretońskich, 8% Korsykańczyków, 5% Katalończyków. 
Liczba godzin na szczeblu podstawowym wzrosła z jednej do trzech godzin na tydzień; 
w szkole średniej dopuszcza się zaś jedną godzinę. Istnieje możliwość realizowania 
tego nauczania w pełnym wymiarze godzin, ale są trudności ze znalezieniem profeso
rów.

Obecnie języki korzystające z pewnego rozszerzenia prawa do nauczania są nastę
pujące: okcytański, kataloński, alzacki (niemiecki), bretoński, korsykański i baskijski. 
Ale jedynie szkoły prywatne (subwencjonowane przez państwo), zwłaszcza języka 
bretońskiego i baskijskiego, uzyskały możliwość nauczania względnie kompletnego 
w języku regionalnym. Ten status szkół prywatnych został określony przez ministra 
edukacji narodowej w 1994 roku. Odpowiada on kontraktowi stowarzyszenia (prowa
dzącego szkołę), jak w przypadku szkół wyznaniowych. Te szkoły stowarzyszeniowe 
nazywają się odpowiednio Diwan po bretońsku, Ikastola po baskijsku, Calandreta po 
okcytańsku, Bressola po katalońsku, ABCM Zweisprachigkeit po alzacku.

Szkoły stowarzyszeniowe borykają się często z dużymi trudnościami, zwłaszcza fi
nansowymi, w dziedzinie inwestycji i funkcjonowania. Jeżeli są one „prywatne” przez 
swój status, pozostają stowarzyszone z państwem francuskim przez ich kontrakt. Są 
one uważane za „specyficzne” przez stosowane metody pedagogiczne oraz „aktywi- 
styczne”, tam gdzie rodzice i nauczyciele angażują się bardzo w całe życie ich szkoły.

Głosem swojego ministra edukacji narodowej rząd francuski 26 kwietnia 2001 roku 
zaprezentował całą serię środków zmierzających do rozwoju nauczania języków regio
nalnych, takich jak: bretoński, korsykański, baskijski, kataloński i alzacki. Według 
ministra edukacji narodowej, nowy plan działania na rzecz języków regionalnych 
zmierza „nie tylko do naprawy historycznej niesprawiedliwości” - która polegała na 
ich usuwaniu - i do „spełnienia aktu uznania wartości” kultur regionalnych, ale także 
do postawienia na „nową dynamikę”. Minister liczy na przekształcenie ram reglamen- 
tacyjnych w sposób, który umożliwi to nauczanie i potraktowanie bardziej odrębnie 
nauczania dwujęzycznego. Co się tyczy ram ogólnych, chodzi o „ustalenie jasnych 
celów” (np. przyczyniania się do rozwoju języków żywych od szczebla podstawo
wego) i o gwarantowanie ciągłości tego nauczania na wszystkich szczeblach. Co się 
tyczy oświaty dwujęzycznej - która objawia się przez nauczanie danego języka regio
nalnego i używanie jego samego jako języka nauczania - zostanie ona „uznana po raz 
pierwszy przez dwa okólniki ustalające jej ramy”. Będzie ona organizowana wówczas, 
gdy zostanie wyrażone i uznane życzenie rodziców i będzie się rozpoczynać od szcze
bla przedszkolnego. Specjalne rozporządzenie na temat istniejącej oświaty dwu
języcznej zostało wydane w celu „ewentualnej integracji” stowarzyszeniowych szkół 
prywatnych Diwan - gwarantujących nauczanie języka bretońskiego, ze szkołami pu
blicznymi.

Oczywiście żadne działania nie będą mogły zostać przeprowadzone bez adaptacji 
procesu kształcenia nauczycieli. Przewidziano specjalny konkurs rekrutujący profeso
rów, który w normalnym trybie ma zostać wprowadzony w roku 2002. Będzie on prze
prowadzany na siedemnastu uniwersytetach. Uwzględnionymi w rekrutacji językami 
będą: baskijski, korsykański, bretoński, kataloński, kreolski, okcytański oraz języki 
regionalne Alzacji i Lotaryngii.
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c. Różnorodność językowa a władze publiczne w regionach
1. Wymiar sprawiedliwości
W zakresie wymiaru sprawiedliwości żaden współczesny dokument ogólny nie za

rządza obowiązku używania języka francuskiego. Jednakże rozporządzenie z Villers- 
Cotteret z 1539 roku (wydane przez Franciszka I) jest uważane przez tradycję za do
kument czyniący z języka francuskiego język wymiaru sprawiedliwości10, tak we Fran
cji, jak we wszystkich terytoriach i departamentach zamorskich. Na tej podstawie sę
dziowie uczynili z języka francuskiego normę w przebiegu postępowań, tak admi
nistracyjnych, jak i sądowych.

10 R. Grau, Le statut juridique des droits linguistiques en France dans «Les minorités en Europe. Droits lin
guistiques et droits de l'Homme» sous la direction Henri Giordan, Paris, Éditions Kimé, 1992, p. 94.

Sektor wymiaru sprawiedliwości pozostaje jedną z rzadkich sfer kompetencji pań
stwa niezbyt tolerującą fakt istnienia mniejszości. Język baskijski, korsykański, alzacki 
i niemiecki mogą być czasami używane w sądach bez tłumaczeń, jednak nie istnieje na 
to odpowiedni przepis prawny; a jest konieczne, żeby sędzia znał język, którym posłu
gują się strony. Jest także możliwość używania języka regionalnego w radach gmin
nych pod warunkiem, żeby raporty z posiedzeń były redagowane po francusku.

2. Administracja rządowa i samorządowa
Językiem urzędowania władz administracyjnych jest francuski. Jest on językiem 

obowiązkowym dla wszystkich dokumentów pisanych, ale funkcjonariusze mogą uży
wać w mowie języka regionalnego, jeżeli go znają. W tym przypadku także nie istnieje 
żadne prawo, a przesądza zdrowy rozsądek - jak bowiem zakazać, na przykład, dwóm 
mieszkańcom Alzacji posługiwania się dialektem alzackim między sobą. Ze strony 
poczty francuskiej państwo pozwala od jakiegoś czasu m.in. Bretończykom, Baskom 
i mieszkańcom Okcytanii na redagowanie adresów ich korespondencji w językach 
regionalnych.

Co się tyczy oznakowania dróg, jednojęzyczność jest regułą. Jednak kilka lat temu 
masowa kampania zamazywania treści tablic sygnalizacyjnych doprowadziła do tego, 
że rząd złagodził przepisy w tym przedmiocie; rozpoczęto umieszczać z rzadka napisy 
dwujęzyczne na tablicach informacyjnych aglomeracji bretońskich, alzackich, korsy
kańskich czy innych.

d. Usługi audiowizualne
Przed 1982 rokiem jedynie język francuski miał prawo być przekazywany na falach 

mediów, z wyjątkiem kilku krótkich przekazów w języku regionalnym. Od ustawy z 29 
lipca 1982 roku dotyczącej komunikacji audiowizualnej, ten środek ekspresji stał się 
wolny. Artykuł 5 tej ustawy mówi szczególnie o usługach publicznych telewizji jako 
miejscu wyrażania i ochrony języków i kultur regionalnych.

Regionalizacja radia i telewizji uprzywilejowała język bretoński, okcytański, ba
skijski, kataloński, korsykański i alzacki, które uzyskały dla siebie po kilka godzin 
tygodniowo emisji w radio i w telewizji. Na ogół, udziela się jednej lub dwóch godzin 
tygodniowo na emisję, lecz zależnie od języków regionalnych czas ten może być zre
dukowany bądź poszerzony. Dla wielu Francuzów języki mniejszościowe nie otrzy
mują wystarczająco dużo czasu nadawania programów radia i telewizji narodowej, ale 
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pojawienie się prywatnych stacji radiowych umożliwiło działania małych nadawców 
adresujących swoje audycje prawie wyłącznie do grup mniejszościowych.

Europejskie implikacje francuskiej polityki wobec języków regional
nych i mniejszościowych

W Unii Europejskiej istnieje o wiele więcej języków niż tych dwanaście, w których 
są publikowane traktaty. Z wyjątkiem Portugalii, wszystkie państwa członkowskie 
mają języki mniejszościowe. Włochy i Francja przodują pod względem liczby idio
mów. Na 370 milionów obywateli Unii Europejskiej, w przybliżeniu 50 milionów 
posługuje się jednym z około 50 języków regionalnych. Pytanie o to, jak osoby te roz
wiązują dylematy własnej dwujęzyczności i wielokulturowości, wydaje się więc za
gadnieniem ważnym nie tylko z teoretycznego punktu widzenia.

Trzeba było czekać na obalenie muru berlińskiego, żeby ONZ, OBWE i kilka in
nych organizacji zajęło się w sposób bardziej poważny mniejszościami. Przede 
wszystkim Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych przyjęta 
w 1992 roku przez Radę Europy stanowi pierwszy międzynarodowy dokument praw
ny, który określa języki mniejszościowe i środki pozwalające na ich obronę. Unia Eu
ropejska czyni tę kartę obowiązkową dla wszystkich nowych kandydatów do członko
stwa. Natomiast wewnątrz Unii, zobowiązania co do karty przebiegają innym trybem: 
do chwili obecnej jedynie Niemcy, Finlandia, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Wielka 
Brytania dokonały jej ratyfikacji. Natomiast Austria, Dania, Luksemburg i Francja 
podpisały kartę (nie licząc, wcześniej wymienionych krajów, które podpisały doku
ment przed dokonaniem jego ratyfikacji). Stanowiska Paryża i Aten - które nie akcep
tują istnienia języków mniejszościowych - doprowadziły do tego, że Unia Europejska 
nie jest w stanie zabiegać o jakąkolwiek harmonizację polityki językowej.

Ostatecznie jednak, państwo francuskie zdecydowało się złagodzić swe dotychcza
sowe stanowisko. W efekcie 7 maja 1999 roku w Budapeszcie, minister spraw europej
skich podpisał w imieniu Francji Europejską Kartę Języków Regionalnych 
i Mniejszościowych. Komunikat premiera precyzował, że Francja podpisała się pod 39 
zobowiązaniami z 98 proponowanych przez kartę. W tej dziedzinie wydaje się więc, że 
Francja robi mniej niż inni sygnatariusze, którzy średnio utrzymali około pięć
dziesięciu propozycji karty. W chwili swojej deklaracji złożonej 7 maja 1999 roku rząd 
francuski uzasadnił swoją sygnaturę, zachowawszy ogromną ostrożność, szczególnie 
w zakresie pojęć „ochrony mniejszości” oraz „praw wspólnotowych”.

Dopiero w momencie ratyfikacji Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniej
szościowych zostanie sprecyzowana lista uznanych języków - prawdopodobnie będą 
nimi: alzacki, bretoński, baskijski, kataloński, korsykański, flamandzki, prowansalski 
i okcytański - podobnie jak zobowiązań stosujących się do każdego z języków. Wy
daje się, że dyspozycje mające zastosowanie do języków regionalnych będą się różni
cować.

Oświata dwujęzyczna na szczeblu przedszkolnym i podstawowym byłaby możliwa 
dla uczniów, „których rodziny życzą sobie tego i których liczba jest uznana za wystar
czającą”, ale „nie może ona być narzucona”. Oświata dwujęzyczna byłaby możliwa 
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także na szczeblu średnim i zawodowym, lecz w tym wypadku będą brane pod uwagę 
jedynie życzenia uczniów. Zostałoby też zabezpieczone ustawiczne kształcenie kadry 
profesorskiej.

W stosunku do wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej, najważniejsze 
dokumenty prawa narodowego musiałyby być udostępnione w językach regionalnych. 
Jednakże przeprowadzania procedur administracyjnych i sądowych w tych językach 
nie bierze się pod uwagę. Regiony i wspólnoty mogłyby jednak publikować swoje 
dokumenty oficjalne w języku regionalnym i dodatkowo we francuskim.

Najważniejsze propozycje dotyczyłyby użycia języków regionalnych w mediach 
elektronicznych, to znaczy w radiu, w telewizji i w sferze kultury. Państwo angażo
wałoby się we wspieranie nadawania regularnych audycji w językach regionalnych, 
a także wspieranie publikacji artykułów prasowych w tych językach.

Podsumowanie

Jest oczywiste, że Francja musi znaleźć jakiś kompromis między statusem oficjal
nym języka francuskiego a używaniem języków regionalnych. Wiele innych państw 
zdołało pogodzić użycie języka oficjalnego z użyciem języków mniejszościowych 
(Niemcy, Holandia, Hiszpania, Węgry itd.). Należy oczekiwać, że wkrótce Francuzi 
przestaną się obawiać Bretończyków, Basków czy mieszkańców Alzacji domagających 
się swoich praw do zwracania się w ich językach regionalnych w okienkach admini
stracji. Jeżeli nawet 39 zaproponowanych zobowiązań będzie ewentualnie stosowa
nych, jest mało prawdopodobne, że umożliwi to całkowite przekształcenie praw języ
kowych francuskich mniejszości regionalnych, skoro, co należy przypomnieć, rozpo
rządzenia tego traktatu odpowiadają statusowi już szeroko zabezpieczonemu przez 
wewnętrzne prawo francuskie.

Skądinąd na planie międzynarodowym Francja lubi promować wielojęzyczność, 
w obawie przed dominacją językową anglosaksonów. Postawa Francji byłaby więc 
bardziej konsekwentna, gdyby państwo francuskie zaangażowało się w rzeczywiste 
uznanie różnorodności kulturowej i językowej na swoim własnym terytorium. Obecnie 
pod względem ochrony językowej Francja w Europie Zachodniej przedstawia się jako 
kraj opóźniony. Wszystkie kraje sąsiednie: Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, 
Szwajcaria i Hiszpania zerwały z opcją jednorodności. Czy Francja podąży ich śla
dem? Być może wkrótce nie będzie miała wyboru.
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Summary

The aim of this article is presentation the historical, regional and legislative conditions of regional 
and minority language in France.
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