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"Les langues régionales sont une richesse de notre
patrimoine cu/ture/. "I
Lionel Jospin, 1997
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"Regionální jazyk-y jsou bohatstvím našeho kulturního dědictví:'
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Obr. 1: Galorománské jazyky a dialekty (podle

Le.:~.:ikon
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V současné době jsme svědky nebývalého vzestupu zájmu o otázky, související
s problematikou národní, resp. etnické či regionální identity. Někteří badatelé v oblasti
antropologie hovoří o podzimu národů, analogicky podle jara národů, tj. období
prudkého vzrůstu národnostního cítění a emancipačního hnutí menšinových etnik
v Evropě 19. století.
Český sociolog Jan Keller dává tento současný fenomén do přímé souvislosti
s globalizací způsobu života na přelomu 20. a 21. století: Oživené národnostní cítění je
formou potvrzení skupinové identity jako reakce na pocit ztráty jedinečnosti ve světě,
který se stále více uniformizuje. Tím lze zároveň vysvětlit, proč mají tyto tendence na
počátku 21. století daleko větší rozsah- zdaleka se totiž neomezují pouze na Evropua občas i daleko nebezpečnější projevy, než ve století devatenáctém.

Oživené národnostní cítění vede dnes nezřídka k nárůstu nezdravého
nacionalizmu, který může mít ve svých krajních formách zhoubné následky příkladem za všechny může sloužit oblast bývalé Federativní socialistické republiky
Jugoslávie, kde po léta uměle potlačované národnostní problémy vedly ke zničujícímu
válečnému konfliktu. Zneklidňující je však i nárůst obliby nacionálně, resp.
nacionalisticky orientovaných politických stran v zemích o zdánlivě stabilním
demokratickém systému, jako je např. Rakousko, ale také Francie.
Vedle těchto forem však s sebou vlna oživené etnicity přináší také zesílený
zájem o kulturní a jazykovou identitu. Omezíme-li se na Evropu, můžeme tuto tendenci
konstatovat téměř všude tam, kde žijí v rámci větších státních útvarů potomci
menšinových autochtonních etnických společenství, resp. příslušníci kulturně,
jazykově, nebo nábožensky výrazných skupin obyvatelstva, lišících se z tohoto úhlu
pohledu od majoritního společenství. Je třeba dodat, že oživený zájem o otázky týkající
se skupinové identity lze konstatovat nejen ze strany dotčených obyvatel, ale i obecně
ze strany odborné i laické veřejnosti.
V tomto kontextu vznikla i následující práce. Vychází z přesvědčení, že je třeba
vše pro to, aby byla zachycena mizející pestrost a různorodost kultur a jazyků,
které vytvářejí bohatství naší současnosti.

udělat

9

I. VÝCHODISKA A CÍLE STUDIE

1. Úvod: Francie jako multietnický stát
1.1 Francie: jeden stát, jeden národ?
1.1.1 Dnešní Francie se navenek jeví jako monolitický státní útvar, a to nejen
z pohledu administrativně-správního, ale také kulturního a etnického. Ať již pro nás
tato země symbolizuje politickou veličinu a bývalou koloniální velmoc nebo ať ji
chápeme jako nositelku osobitých kulturních hodnot v oblasti literatury, malířství,
filosofie a dalších, vždy ji spojujeme především s francouzským jazykem- a logicky
také s francouzským národem. Přesto bylo území dnešní francouzské Republiky
v průběhu dějin doslova poslepováno z oblastí, osídlených různými etniky, která
hovořila různorodými jazyky a byla nositeli často velmi odlišných kultur. A tento
kompozitní charakter Francie je ve větší či menší míře dodnes realitou.
1.1.2 Ve Francii došlo podobně jako v jiných velkých a centralizovaných státech
Evropy z velké míry k potlačení etnické a jazykové rozrůzněnosti. Asimilační tlaky
probíhaly po celou dobu existence francouzského státu a zesílily zejména v období
jeho novověkých dějin, zhruba od Francouzské revoluce do poloviny 20. století.
Přestože tyto centralizační a unifikující tendence byly v mnoha ohledech srovnatelné
s obdobným přístupem v jiných zemích (jazyková a školská politika francouzské Třetí
republiky je např. srovnatelná se španělskou politikou v této oblasti za dob
autoritářského režimu generála Franka), podařilo se ve Francii díky systematicky
vyvíjenému tlaku téměř asimilovat -jazykově i kulturně - naprostou většinu obyvatel
státu.
1.1.3 Přesto i Francii zasáhla v příznivém období zaveru 20. století vlna oživení
zájmu o kulturní, jazykové a etnické kořeny obyvatel některých "okrajových" částí
jejího území. Přes dlouhotrvající úsilí o naprostou asimilaci se i zde projevuje snaha
potomků autochtonních menšin - a občas nejen jich - o udržení a další rozvoj
kulturně-historických tradic, včetně např. původního jazyka... Je třeba hned na
počátku zmínit, že velkou zásluhu na tomto vývoji má i politika Evropské unie, která
podporuje rozvíjení kulturní identity evropských regionů, zasazuje se za
zrovnoprávnění menšinových a regionálních jazyků a i přes politický odpor některých
centralizovaných států (pochopitelně včetně Francie) prosazuje posilování samosprávy
regionů.
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1.2 Menšiny ve Francii a jejich etnicita
1.2.1 Jestliže abstrahujeme od francouzských zámořských území, jaká je tedy dnes
situace na území metropolitní Francie a zejména v oblastech, obývaných původně
národnostními a etnickými menšinami, pokud jde projevy etnicity? A jakou roli v této
otázce hrají původní "nefrancouzské" jazyky? Naznačili jsme, že Francie dodnes není
výhradně monolingvní zemí a mohli bychom z toho vyvodit závěr, že není ani zemí
monoetnickou. Toto tvrzení je nesporně pravdivé z diachronního pohledu: Jak již bylo
řečeno, dnešní Francii utvářely u jejího zrodu země o vlastním politickém uspořádání,
osídlené příslušníky různých etnik s různě rozvinutým vědomím své skupinové
identity. Jaký je však vztah k této identitě u potomků menšin dnes? Byla již zcela
překryta univerzální identitou "francouzskou"? Pokud ne, potom jak a na jakých
úrovních se projevuje, a jakou roli tu sehrává právě "regionální jazyk"?
1.2.2 Je zřejmé, že úroveň etnického a jazykového vědomí nebude u všech těchto
skupin stejná. (Jak již vyplynulo z úvodu, zaměříme se v této práci na etnické a
jazykové menšiny autochtonní, stranou ponecháme pozdější menšiny imigrační, jako je
např. početná skupina imigrantů arabského původu aj.) Její kvalita jistě bude záviset na
řadě faktorů, mezi těmi hlavními bychom však mohli jmenovat zejména: úroveň
etnického vědomí před připojením daného území k Francii, doba a intenzita
francouzského působení na daném území, a také faktory jazykové, především existenci
vyspělé literární tradice nebo její nepřítomnost, a také genealogickou vzdálenost
daného etnolektu od francouzštiny nebo naopak jejich příbuznost.
1.2.3 Jiný bude zřejmě ještě v dnešní době vztah k vlastní etnické skupině a
původnímu jazyku u Basků, u nichž (resp. u jejich předchůdců) byla patrně základní
etnogeneze završena již v období příchodu prvních Indoevropanů, jejichž jazyk nemá
nic společného nejen s francouzštinou, ale s žádným z jazyků indoevropské rodiny (a
pravděpodobně s žádným ze současných živých jazyků, přestože na toto téma se vedou
odborné spory), kteří rozvinuli ve svém jazyce písemnictví a kteří díky své vzdálenosti
od centra státu a obtížně prostupnému terénu byli vystaveni relativně slabším
asimilačním tlakům. Jiný vztah ke své etnicitě budou mít naproti tomu Alsasané, kteří
prakticky po celou svou historii žili na pomezí dvou velkých kultur (románské francouzské a germánské - německé), jejichž identita staví tedy spíše na specificitě
tohoto míšení a jejichž jazyk je zpravidla chápán jako německý dialekt, bez
rozvinutého vlastního písemnictví.
1.2.4 Právě jazyku budeme v této práci - která i přes použité sociologické a
antropologické metody aspiruje na označení "jazykovědná" - věnovat prvořadou
pozornost. Přestože se otázkám etnicity budeme hlouběji věnovat v teoretické části, je
třeba již zde zmínit fakt, že jazyk hraje v otázce sebeuvědomění etnických skupin
velmi významnou roli, často je dokonce jejich hlavním konstitutivním prvkem. Péče,
která je věnována jazyku, svědčí často o stupni rozvinutí etnické identity a o
důležitosti, která je jí přikládána.

ll

2. Cíle práce: Provensálci a jejich jazyková a etnická identita
2.1 Francie a její autochtonní regionální jazykové skupiny
2.1.1 Pokud jde o autochtonní jazykové menšiny na území současné Francie, Bernard
Poignant jich (přesněji řečeno jejich skupin) ve své oficiální zprávě pro premiéra
Lionela Jospina z roku 1998 vyčíslil ll (včetně zámořských kreolských a domorodých
jazyků, shrnutých do dvou skupin). Podle jím přijaté terminologie a taxonomie sem
patří (POIGNANT, 1998, s. 11-2):
• alsaština-moselština (včetně variant, užívaných na univerzitách ve Štrasburku a v
Nancy/Metz - alemánština a frančtina), germánský dialekt smíšených oblastí
Alsaska a Lotrinska
• baskičtina, autochtonní jazyk obyvatelstva předindoevropského původu v
jihozápadní části Pyrenejí
• bretonština, jazyk keltského původu v Dolní Bretani
• katalánština v historickém kraji Rousillon
• korsičtina na Korsice, jako jediný z autochtonních minoritních jazyků metropolitní
Francie požívá zvláštního statutu, v úředních dokumentech se o ní nehovoří jako o
regionálnim jazyce, ale jako o jazyce korsickém
• kreolské jazyky, jazyky francouzských zámořských departmentů, nejrozšířenějším
mateřským jazykem jsou ve Francouzské Guayaně a na ostrovech Guadeloupe,
Martinique a Réunion
• okcitánština jako geograficky nejrozšířenější z minoritních jazyků ve Francii, pod
tímto názvem užívána v oficiálních dokumentech od Deixonových zákonů z roku
1951 (viz odstavec 11111.4.11.1)
• nizozemština (tj. vlámština) v části departmentu Nord, která však již dnes nebývá
řazena mezi regionální jazyky
• domorodé jazyky francouzských zámořských území v Tichém oceánu, konkrétně
jazyky polynéské (tahitština) a melanéské (kanacké jazyky), mají různý status podle
statutu daného území
• jazyky skupiny oi1, ve středověku často kulturní jazyky, dnes silně ovlivněny
francouzštinou, spíše její dialekty, patří sem pikardština, jazyk gallo v Horní
Bretani, poitouština, saintongeština, normandština, morvanština, šampaňština aj.
• frankoprovensálština, někdy nazývaná savojštinou, tvořící určitý přechod mezi
francouzštinou a okcitánštinou, její situace je srovnatelná s jazyky skupiny oll 2
2.1.2 Názory na taxonomii zmiňovaných jazyků a dialektů se pochopitelně mohou
různit, práci Bernarda Poignanta jsem pro tento základní přehled zvolil jednak proto,
že je velmi nedávného data, a jednak z toho důvodu, že Poignant podle mého názoru
2

L'alsacien-mosellan (l'alémanique, Je francique), Je basque, Je breton, Je catalan, Je corse, les créoles, l'occitan,
Je néerlandais, les langues vemaculaires (les I. polynésiennes - Je tahitien, les I. mélanésiennes - les I. kanak), les
Jangues ď oll (Je picard, Je gallo, Je poitevin, Je saintongeais, Je normand, Je morvandiau, Je chapenois ), Je francoproven~al/le savoyard.
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přistupuje

k popisu a hodnocení menšinových
nezaujatostí, objektivitou a precizností.

jazyků

na území Francie se vzácnou

2.2 Provensálská regionální skupina: rozsah a zaměření studie
2. 2.1 V této studii si však nebudeme všímat všech zmiňovaných jazyků a regionálních
skupin, tak širokou materii těžko může jedna práce obsáhnout. Nejde ani o
komparativní práci, zaměříme se na jednu konkrétní regionální skupinu na území
současné Francie, a to na obyvatele historického kraje Provence.
2.2.2 Přestože- jak vyplývá z předchozího výčtu- Provensálci nebývají řazeni mezi
samostatné etnolingvistické skupiny, představují i v rámci ostatních okcitánských etnik
poměrně výjimečný případ díky své bohaté literární tradici a poměrně velké vázanosti
na svůj region a zmiňované literární a kulturně-historické dědictví.
2.2.3 Následující práce si neklade za cíl vyčerpávající popis problematiky, týkající se
jazykové a etnické identity obyvatel Provence. Jak vyplývá i z názvu studie, budeme si
zde všímat pouze některých aspektů. Celá tato otázka je příliš komplexní, než aby ji
bylo možno obsáhnout v jedné studii. Problematice autochtonních menšinových skupin
na území dnešní Francie a konkrétně problematice okcitánské se ostatně věnuje
množství výzkumných středisek i samostatných odborníků, systematičtější výzkum
v této oblasti probíhá zejména od 70. let 20. století. Je nicméně pravda, že z různých
důvodů, kterým se budeme částečně ještě dále věnovat, je právě oblast Provence a
provensálštiny poměrně málo prozkoumána z pohledu soci o- a etnolingvistického. Rád
bych tedy svojí skromnou prací přispěl ke zkoumání této oblasti.
2.2.4 V první části následující studie se pokusíme vymezit pojmy, se kterými bude
dále pracováno, a formulovat některá teoretická východiska. Zejména se zaměříme na
oblast etnicity a role jazyka v multietnické společnosti.
V následující části si budeme blíže všímat oblasti Provence a jejích
autochtonních obyvatel. Po předběžném vymezení zkoumané oblasti po stránce
zeměpisné i jazykové se zaměříme na některé otázky, spojené s kolektivní identitou
Provensálců a jejich vztahem k původnímu etnickému jazyku (provensálštině).
Teoretické předpoklady budeme přitom částečně opírat o dílčí terénní výzkum,
provedený v roce 2001 v oblasti Malého Lubéronu.
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II. TEORETICKÝ VHLED DO PROBLEMATIKY
Již v úvodu k této práci byly používány termíny jako sociolingvistický, etnikum,
identita aj. Vzhledem k tomu, že s těmito a dalšími pojmy bude pracováno i dále,
přičemž jejich přesný obsah není vždy jednoznačný, považuji za nutné ještě než
přistoupím k vlastnímu předmětu studie vymezit základní použitou terminologii a
pokusit se alespoň o stručnou pracovní definici těch nejdůležitějších pojmů.

1. Výchozí vědecká základna: sociolingvistika a etnolingvistika
1.1 Výchozí definice
1.1.1 Jak již bylo řečeno, problematika, zpracovaná v této studii, je nazírána z pozic
sociolingvistických a entolingvistických. Není mým cílem věnovat se zde obšírněji
vývoji a vztahu těchto dvou vědeckých disciplín, přesto se pokusím alespoň o jejich
základní vymezení.
1.1.2 Na pomoc si zde vezmu základní syntetickou definici Jiřího Černého. Podle něj
je sociolingvistika "nedílná součást moderní lingvistiky, která zkoumá jazyk v
závislosti na společenských faktorech, a užívá proto často metod, které byly
vypracovány v sociologii, i když si je pro své potřeby upravuje". Etnolingvistika se
v jeho pojetí "na rozdíl od sociolingvistiky zabývá jazykem a kulturou tzv. primitivních
společenství" (ČERNÝ, 1996, s. 391).

1.2 Etnolingvistika jako vztah jazyka a etnicity
1.2.1 Moderní chápání termínů etnos, etnická skupina apod. však není spojeno
výhradně s kulturami na nižším stupni kulturně-společenského vývoje, ale uplatňuje se
i při zkoumání společností, tradičně chápaných jako "rozvinuté". Odhlédneme-li tedy
od tradičního, vžitého užívání pojmu etnolingvistika, nabízí se možnost využít jej pro
označení konkrétní části jazykovědy (nebo konkrétní poddisciplíny sociolingvistiky),
zabývající se zkoumání vztahu jazyka a etnicity. Oblast výzkumu vlastní
sociolingvistiky je totiž podle mého názoru úžeji spojena s otázkami společenskými, s
problematikou sociálních skupin a s ní souvisejících otázek jazykovědných.
1.2.2 Uved'me opět příklad z J. Černého (tamtéž, s. 392). Černý rozlišuje v rámci
sociolingvistiky tři úhly pohledu: varianty geografické, sociální a funkčně kontextové.
V rámci sociálních variant uvádí: "Mezi sociální varianty může patřit i řeč zvláštních
etnických celků, např. černošská varianta americké angličtiny."
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...........................................
1. 2. 3 Pokusme se nyní aplikovat tuto definici na oblast, zkoumanou v naší práci, tedy
na Provence nebo šířeji na Okcitánii. Jistou paralelou k černošské angličtině, uváděné
Černým jako příklad sociální varianty, může být regionální varianta francouzštiny,
která se vyvinula v "le Midi" 3 a odborníky bývá nazývána le francitan (kontaminací
pojmů le fran9ais a 1' occitan). Je pravda, že francitan stojí již na pomezí varianty
geografické, jeho vázanost na specifické etnikum (tj. na Okcitánce a jejich kulturně
jazykové zázemí) však zhruba odpovídá Černého definici. Bude ale do oblasti
sociolingvistiky jako sociální varianta patřit okcitánština, jako samostatná skupina
románských dialektů? Je zřejmé, že zkoumání menšinových jazyků a jejich vztahu k
etnickým skupinám není vlastním předmětem sociolingvistiky.
1. 2. 4 Jsem si vědom toho, že společenskou stránku lidského bytí a stránku etnickou
rozhodně nelze striktně oddělovat. Přesto jsem však toho názoru, že vymezení vlastní
sociolingvistiky jako vědní disciplíny zkoumající společenské stránky jazyka (tj.
například jeho sociální rozvrstvení) a etnolingvistiky, zabývající se otázkami vztahu
jazyka a etnicity (například role menšinových jazyků v budování a udržování etnické
identity), je opodstatněné. Je přitom zřejmé, že obě takto definované disciplíny mají
množství styčných bodů (například otázku bilingvismu a diglosie aj.).

1.2.5 Pokud budu ve své práci užívat označení etnolingvistika a etnolingvistický,
chápu je tedy ve výše definovaném významu. Často zde však užívám i tradičního
označení sociolingvistika a sociolingvistický.

2. Identita: pojem na pomezí vědeckých disciplín
2.1 Identita jako synonymum integrity a kontinuity
2.1.1 Dalším pojmem, který zde již padl a který je vůbec v současné době velmi často
používán, je identita. Lidská identita bývá skloňována ve všech pádech, hlavně pokud
jde o její krizi, a to ať už je řeč o globalizujícím se světě, o problémech dospívající
mládeže nebo třeba o otázce emigrace. Zdá se tedy, že identita je velmi důležitá
součást lidské osobnosti. A přece její podstatu málokterý autor dokáže přesně
specifikovat. Současná "inflace" užívání tohoto pojmu ještě prohlubuje nepřesnost
jeho konotací. V jakém smyslu jej tedy budeme užívat v této práci?
2.1.2 Výraz identita je - alespoň zčásti - synonymem českého totožnost. Jak je
významem je tedy shoda. Něco je identické, totožné, pakliže je to
shodné se svým vzorem. Zmiňovaný pojem však využívá několik vědních disciplín
(logika, psychologie a další), v jejichž terminologii nabývá výraz identita velmi

zřejmé, původním

3

Označení francouzského "Jihu", tedy v podstatě okcitánských regionů, od Akvitánie po Provence.
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specifických významů. Nás zde ovšem budou zajímat především dva z nich, které se
týkají právě člověka a které se ze zmíněného prvotního smyslu vyvozují.
2.1. 3 Jeden z nich je svázán s oblastí psychologie. V pojmovém aparátu vědy o lidské
psychice představuje termín identita celistvé prožívání a uvědomování si sebe sama,
své jedinečnosti, odlišnosti od ostatních, totožnosti v průběhu času (viz Encyklopedický
slovník, Odeon: Praha 1991). Jedná se tedy o kategorii svázanou s lidským vědomím,
přičemž z původního významu shody je kladen důraz zejména na vnímání jednoty své
osobnosti v průběhu času (v tomto smyslu také například francouzský výkladový
slovník Larousse zdůrazňuje u hesla identité její "caractere permanent") a v širším
významu také vnímání její integrity. Naproti tomu nad rámec původního sématu
přibylo vědomí jedinečnosti osobnosti ve vztahu k okolí, k ostatním jedincům. Identita
v psychologickém významu tkví tedy jednak v uceleném vědomí sebe sama, jednak ve
vydělení se od svého okolí.

,I

2.2 Identita kolektivní

I

2.2.1 Druhou oblastí, operující termínem identita, je sociologie a politologie. Zde

tento pojem vyjadřuje (opět podle Encyklop. slovníku) vztah sounáležitosti jedince k
instituci, organizaci, státu, národu. Jde tedy o obdobné vědomí integrity a jedinečnosti
jako v psychologii, v tomto případě se však již nevztahuje na osobnost jedince, ale na
vědomí jeho příslušnosti ke skupině. Považuji za důležité zdůraznit, že stejně jako
v případě identity osobnosti i zde hraje významnou roli kromě ztotožnění se s vlastní
skupinou také vydělení se vůči okolí, tj. vůči jiným skupinám (ať již národnostním,
profesionálním nebo jiným). Tato stránka skupinové identity se může projevit jako
velmi významná.
2.2.2 Jak dále vyplývá z uvedené definice, jedinec

může

disponovat (a zpravidla také
disponuje) několika různými skupinovými totožnostmi. Zároveň se u něj může
projevovat vědomí příslušnosti ke státu a zároveň k národnostní, resp. etnické skupině,
přičemž tyto složky jeho skupinové identity jako celku se pohybují na různých
úrovních nebo se vzájemně různě kombinují. Tento fakt je důležité si uvědomit pro
naši další práci.
Dovolím si zde vyslovit domněnku, že skupinová totožnost je jednou
z nedílných součástí identity osobnosti, kterou chápu jako širší kategorii. Je zřejmé, že
hovoříme-li o identitě jednotlivce, nemůžeme zcela oddělovat složku psychologickou
od sociologické. Z tohoto náhledu budeme vycházet i v naší studii. Chápu zde tedy
pojem identity jako důležitou stránku osobnosti jedince, spočívající v uvědomování si
sebe sama a svojí příslušnosti ke skupině a zároveň ve vědomí odlišnosti od skupin
jiných. Z uvedeného vyplývá, že toto vědomí je ryze subjektivní a k objektivním
faktorům má vztah pouze zprostředkovaný.
2.2.3
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...................................________
3. Etnicita: konkrétní forma kolektivní identity
3.1 Etnicita jako projev kulturní diference
3.1.1 Pojem etnicity úzce navazuje na otázku identity, zmiňovanou v předchozím
odstavci, a to především na identitu skupinovou. Kategorii etnicity totiž velká část
autorů chápe právě jako konkrétní případ této skupinové (kolektivní) identity tak, jak
jsme ji definovali výše. Opět je zde kladen důraz na vymezení se vůči jiným skupinám;
například u Dubovického: "Fenomén etnicity je starý jako lidstvo samo, (..). Tato
dichotomie "my versus oni" je projevem kulturní diference mezi jednotlivými
skupinami a jako taková byla a je vlastní zřejmě všem typům lidského společenství bez
ohledu na stupeň jejich kulturního rozvoje." (DUBOVICKÝ, 1996, s. 36)
3.1.2 Termín etnicita zavedl až ve čtyřicátých letech 20. století americký sociolog
Lloyd Warner, předcházely mu např. pojmy peoplehood (R. Redfield) nebo peopleness
(E.Wolt). Nechci zde zabíhat do detailů pokud jde o různé vymezení zmiňovaného
termínu v pracích jednotlivých autorů. Pro účely této práce považuji za důležité zmínit
zde především jednotlivé typy etnických společenství a dále důležité atributy etnicity.

3.2 Etnické skupiny a společenství: pokus o systematizaci pojmů
3.2.1 Základní pojmy a jejich vzájemný vztah
3.2.1.1
Mezi základními pojmy, se kterými budeme dále pracovat a které jsou
svázány s teorií etnicity, je zde třeba zmínit: etnikum (nebo též etnická skupina, etnos,
ethnie ), etnické společenství, etnografická skupina, národnost a národ.
3.2.1.2
Pokud jde o jejich vzájemný vztah, nejčastější pojetí - přinejmenším v
české etnologii a příbuzných disciplínách - staví tři posledně jmenované pojmy do
hierarchické posloupnosti podle míry konstituovanosti vědomí vzájemné pospolitosti
příslušníků dané skupiny.
3.2.1.3
Pojem etnická skupina či etnikum představuje historicky vzniklou
lidskou pospolitost, kterou spojuje společný původ, kulturní znaky (včetně jazyka) a
tradice, ale také subjektivní vědomí vzájemné sounáležitosti a zároveň odlišnosti od
jiných společenství. Přestože úzus není zdaleka jednotný, tento pojem bývá často
užíván jako neutrální, základní termín pro jakoukoli skupinu s určitou etnicitou. V
tomto významu bude výraz etnikum či etnická skupina užíván i v této práci.
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3.2.1.4
Pojem etnografická skupina či společenství bývá zpravidla užíván pro
výraznou regionální skupinu (kulturně, nábožensky atp.), u které však nelze mluvit o
skutečné etnicitě.

3.2.2 Národ
3.2.2.1
Je známo, že pojem národa prošel během lidských (přesněji řečeno
evropských) dějin vývojem, během kterého se měnila jeho konotace. Je třeba si
uvědomit, že naše vnímání tohoto pojmu je poznamenáno pojetím, konstituovaným
teprve v 19 .. století v období tzv. "jara národů" a vzniku novodobých národních
státních útvarů.
3.2.2.2
Ve středověké Evropě, kdy se etnika stejně jako jazyky poměrně volně
mísily, převládalo hledisko teritoriální, a soudobé pojetí národa a patriotismu má tedy
vztah především k vědomí územní sounáležitosti. Naproti tomu novodobé pojetí staví
na první místo hledisko "etnické", tj. vědomí sounáležitosti členů dané skupiny na
základě společných kulturně-historických znaků, přičemž za primární bývá nejčastěji
považován jazyk. Ostatně i během tzv. českého národního obrození v 19. století spolu
po dlouhou dobu soupeřila obě zmíněná pojetí národa, tedy jednak bohemismus a
jednak český nacionalismus. Teprve po roce 1848 začala vítězit druhá koncepce, která
by se při jisté míře zjednodušení dala vyjádřit slovy: Čechem je ten, kdo mluví česky.
3.2.2.3
Pro naše účely budeme považovat národ za
konstituovaným vědomím své národní příslušnosti.

společenství

lidí s

plně

3.2.3 Terminologický posun proti francouzskému úzu
3. 2. 3.1
Přestože jsem se snažil vymezit pro účely této studie pracovní pojmy
a jednoznačně, je zřejmé, že tyto kategorie umožňují různý výklad a chápání, a je
tedy logické, že je i jednotliví autoři používají v různém rozsahu a vzájemných
vztazích. Je ovšem třeba upozornit na výrazný posun v chápání pojmu národnost
(nationalité) v úze českém a francouzském.

jasně

Abychom lépe pochopili jádro celého problému, připomeňme zde fakt,
zmiňovaný již v úvodu této práce. Francie je prakticky od počátku své existence velice
centralizovaným státem, zejména pak v období svých novodobých dějin. Tato
centralizace se zde však neomezuje na stránku administrativní, případně na oficiálně
podporovanou snahu o zvýhodnění majoritního společenství a potlačení projevů
společenství minoritních.
3.2.3.2

3.2. 3. 3
Jestliže je absolutistickému (a centralistickému) panovníkovi Ludvíku
XIV. připisován výrok "já jsem stát", pak francouzská revoluce postavila rovnítko
mezi stát a národ. V rodící se moderní francouzské společnosti došlo vlastně k
substituování pojetí teritoriálního pojetím nacionálním. Francouzem je sice ten, kdo
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obývá území francouzského státu (tedy v základě teritoriální pojetí), zároveň však ten,
kdo na tomto území žije musí nutně být "Francouzem" v pojetí etnickém, tedy se všemi
atributy, které vyžaduje pojetí "národa" v novodobé tradici, včetně jazyka.
S tímto specifikem je třeba počítat. V první řadě z něj plyne nutnost
poněkud opatrného zacházení s pojmy, kdy francouzský výraz nationalité nelze
mechanicky překládat jako národnost. Tak kupř. výkladový slovník Le Petit Larousse
uvádí jako významy tohoto lexému jednak appartenance juridique ďune personne a la
population ďun Etat', jednak condition ďun peuple constitué en corps de nation,· cette
nation elle-méme5. V jednom výrazu došlo tedy ke smíšení našich pojmů státní
příslušnost a národnost (ve významu příslušnost k národu). Třetí uváděný význam,
groupement ď indivudus de méme origine o u partageant une histoire et des traditions
communes, mais qui n 'est pas constitué en Etat6 , odpovídá v postatě našemu významu
národnost jako etnická jednotka, tvořící předstupeň národu, s tím, že ve francouzském
pojetí je národností každá skupina, která nemá svůj vlastní státní útvar. Analogickýma velice známým - příkladem smíšení pojmů je adjektivum national, vykládané opět
slovníkem Le Petit Larousse jako 1. relatif a une nation,· qui lui appartient (hymne
national.),· 2. qui intéresse l'ensemble d'un pays (par oppos. a régional, local) -(équipe
national,· raute nationale ( ..): raute construite et entretenue par l'Etat.)7. V našem
pojetí sice národní hymna, ale státní silnice.
3.2.3.4

3.2.3.5
Konečně je třeba počítat s tím, že toto po generace udržované pojetí
"národnosti" se musí projevit i v pojetí skupinové identity obyvatel Francie. To je však
již vlastním obsahem této práce.

3.3 Atributy etnicity:

prostředky

jejího udržování

3.3.1 Atributy jako subjektivní opora etnicity
3.3.1.1
Zmiňovali jsme zde různé způsoby definování národní identity. Jak je
však zřejmé, potřebuje lidská etnicita jisté atributy, o které by se mohla opřít. Které
jsou tedy ty nejdůležitější z nich?
3.3.1.2
Tradičně bývají zmiňovány společný jazyk, historie, kultura a obývané
území. V poslední době však bývá kladen větší důraz na otázku subjektivně
prožívaného vědomí vzájemné sounáležitosti. Subjektivní stránka je zřejmě v otázce

4
5

6

Právní

příslušnost

osoby k populaci státu.

Stav lidské pospolitosti konstituované v národ; tento národ sám o sobě.

Skupina osob stejného
státní útvar.
7

původu

nebo sdílících

společnou

historii a tradici, avšak která nevykonstituova!a ve

1. týkající se národa; co mu náleží (národní hymna); 2. týkající se celku
(národní tým; národní silnice ( ... ): silnice postavená a udržovaná státem).

země

(proti regionální, místní) -
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pocitu příslušnosti ke skupině skutečně velmi důležitá. Také
atributy je třeba chápat především v ideální rovině.

zmiňované

"objektivní"

3.3.2 Etnické území
3.3.2.1
V případě společného teritoria, obývaného příslušníky dané skupiny, jde
tedy spíše než o nutnou objektivní existenci takového území o společné konvenční
uznávání nějakého území jako "etnického" (zmiňme v této souvislosti příklad
židovského národa, který po dobu téměř dvou tisíciletí diaspory postrádal jakékoliv
celistvé teritorium, nepopiratelnou úlohu v kontinuitě vědomí sounáležitosti však
bezesporu hrála historicky a mytologicky podložená existence takového území).

Území, považované danou skupinou za etnické a hrající roli v
této skupiny, může být tedy buďto reálně existující (přičemž nemusí
jít o samostatný nebo autonomní útvar, ale pouze o souvisle zasídlené teritorium v
rámci vícenárodního státního útvaru) nebo historické či pouze mytické.
3.3.2.2

sebeuvědomování

3.3.3 Jazyk
Podobná situace je v případě jazyka. Ten býval tradičně považován za
vůbec základní prvek etnického či národního vědomí a dodnes je mu přisuzována
výjimečná role. Přesto ani objektivní existence "národního" jazyka není zcela nezbytná
a pro udržení vědomí sounáležitosti vystačí také pouze uznávání některého jazyka jako
etnického. Uveďme příklad Irů, jejichž historický etnolekt- irská gaelština- je dnes již
prakticky vytlačen angličtinou. Přesto byla po vyhlášení samostatné Irské republiky
gaelština prohlášena za úřední jazyk a ve veřejném životě jakož i v úředních aktech
jsou užívány oba jazyky současně. Je zřejmé, že stará irština, byt' dnes existuje v
podstatě pouze v ideální, neživotné podobě, plní roli národního jazyka.
3. 3. 3.1

Uvedený příklad dokládá, že objektivní užívání jazyka není zcela
nezbytné pro jeho funkci konstitutivního prvku etnicity. Vzhledem k tomu, že jazyk je
hlavním tématem této práce, se mu věnujeme celou následující kapitolu.
3.3.3.2

4. Jazyk: základní kámen etnicity?
4.1 Jazyk- dialekt: hierarchie pojmů
4.1.1 V předchozí kapitole jsme se věnovali velmi obecně otázkám etnické kolektivní

identity. V následující podčásti tohoto terminologického úvodu se pokusíme rozebrat
podrobněji atribut, který je hlavním předmětem celé této práce, a totiž jazyk. Ještě než
přejdeme ke vztahu jazyka a etnické identity, považuji za nutné v krátkosti vymezit
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tento pojem z čistě terminologické stránky, a to
etnolingvistických.

opět především

z poztc soc1o- a

4.1.2 Určitou pozornost je zde třeba věnovat hierarchickému členění jazyka, resp.
vztahu jazyková větev (skupina) -jazyk - dialekt. V moderní české dialektologii a
sociolingvistice se prosadilo spíše pojetí, které označuje termínem jazyk útvar,
schopný plnit funkce jazyka národního, včetně jeho jednotící a autoidentifikační role
pro dané společenství. Pojmem dialekt či nářečí jsou pak označovány jednotlivé
teritoriální varianty, přičemž při jejich dalším hierarchickém členění bývá využíváno
posloupnosti termínů interdialekt - dialekt - místní nářečí.
4.1. 3 Nevýhodou tohoto pojetí je úzké sepětí dvojice jazykovědných poJmu
jazyk/dialekt s termíny etnografickými národ/etnografická skupina. Neexistuje
objektivní lingvistické kritérium, které by umožnilo určit, který útvar je třeba
považovat za samostatný jazyk a který za pouhou regionální variantu. Označení jazyk v
podstatě předpokládá, že danému společenství, které jej užívá, je obecně přiznáván
status národa. Samo užití jednoho nebo druhého termínu je pak konotováno s
odpovídajícím nahlížením na konstituovanost daného etnika.
4.1. 4 Odbočím nyní krátce od tématu kapitoly a připomenu, že i tento fakt je
dokladem úzké provázanosti fenoménů jazyka a etnicity. Jestliže jsme však dříve
konstatovali, že existence svébytného jazyka může mít významný podíl na genezi
etnického vědomí, pak v tomto případě je řeč o vztahu opačném: konstituovaná (a
pokud možno institucionalizovaná) etnicita, resp. obecné přijímání této etnicity může
podpořit konstituování jazyka, resp. obecné přijímání takového statutu. Pro ilustraci
uveďme známý příklad horno- a dolnoněmeckých dialektů, které jsou považovány za
nářečí jednotného německého "národního" jazyka, oproti češtině a slovenštině, které
jsou považovány za dva svébytné "národní" jazyky, přestože z hlediska úzce
jazykovědného vykazují podstatně menší odlišnosti než některé ze zmiňovaných
německých dialektů.

4.1.5 Vraťme se však nyní k tématu kapitoly. Svým způsobem praktičtější než toto
absolutní pojetí významu pojmů jazyk/dialekt je např. přístup francouzský, který
zachází s těmito termíny poněkud volněji, a vyhýbá se tedy apriornímu soudu v
otázkách etnicity. Vztah mezi termíny je zde relativní, to znamená, že je sice
zachována jejich hierarchie, ta je však aplikována pouze v rámci aktuálně zkoumaného
materiálu. Může se tak stát, že např. francouzština či kastilština bude v (synchronním)
pojednání o rozdělení románských jazyků nazvána románským dialektem a naproti
tomu ve studii o úředním písemnictví na území středověkého Béarnu bude bez skrupulí
užíván termín béarnský jazyk.
4.1. 6 Aby se sociolingvistika a etnolingvistika vyhnuly úskalím, která s sebou nese
užívání výrazu jazyk (popř. dialekt a další), zavedly etnografický termín etnolekt ve
významu jazykový kód dané etnické/etnografické skupiny. I já ve své práci tento
termín užívám, jelikož však po mém soudu implikuje příliš výrazně hledisko
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etnografické a do pozadí tak ustupuje jazykovědný úhel pohledu, dávám většinou
přednost slovu jazyk. Je ovšem třeba jej zde chápat v jeho neutrálním, nepříznakovém
významu, který mi tak umožňuje materializovat i celou škálu rovin, do nichž se tento
výraz promítá.
4.1. 7 Termíny sociolekt, tj. sociální varianta jazyka, a idiolekt, čili varianta
individuální, zde nepovažuji za nutné šířeji komentovat, jednak pro jejich relativní
jednoznačnost, jednak z důvodu jejich malého využití v textu. Naproti tomu bych rád
po předešlém vymezení pojmu jazyk navázal na kapitolu o atributech etnické identity a
pokusil se upřesnit úlohu, kterou v této oblasti hraje právě jazyk.

4.2 Jazyk jako konstitutivní prvek etnicity
4.2.1 Jak jsme již zmínili, býval jazyk často považován za vůbec nejdůležitější
stavební kámen etnické identity a i současní badatelé mu přisuzují zvláštní roli. O
důležitosti jazyka při formování etnicko-teritoriálních entit svědčí mimo jiné etnonyma
a toponyma vycházející právě z jazykové autoidentifikace. Příklad blízký tématu naší
práce představuje název kraje Languedoc, náležícího dnes k Francii. Je téměř zbytečné
vysvětlovat, že jde vlastně o Pays de Langue ďoc, čili o zemi jazyka oc.
4.2.2 Řekli jsme, že pro existenci etnického povědomí je důležité i negativní
vymezení se vůči skupinám sousedním. I v této otázce může hrát jazyk důležitou
úlohu. Ve slovanských jazycích existuje (v různých variantách) etnonymum "Němci",
označující původně sousední germánské kmeny. Jejich příslušníci, hovořící
nesrozumitelným jazykem, byli jednoduše nazváni němými. (Pokus vysvětlit
etnonymum Slované jako lidé slova je však naproti tomu nepodložený .)

etnického povědomí a jazyka svědčí i fakt, že v oblastech bez
jednoznačného povědomí etnické příslušnosti, kde se místní obyvatelé zpravidla
označují prostě jako lidé odtud, bývá podobný vztah také k jazyku. Mluvčí se zde úzce
identifikují pouze se svým lokálním dialektem, deklarujíce, že hovoří po našem, a
vazby na jakýkoli "národní" jazyk odmítají, přestože z hlediska čistě lingvistického
jsou často tyto vazby nepopiratelné. Lozoviuk navrhuje v takových případech užívání
termínu etnická indiference (viz LOZOVIUK, 1997).
4.2.3 O

těsném sepětí

4.2.4 Dalším dokladem toho, jak významnou úlohu v udržování etnického resp.
národního povědomí hraje jazyk, je to, jaká pozornost mu bývá věnována v
obrozeneckých a emancipačních procesech. Bývá deklarována snaha o jeho zachování
a rozšíření, zpravidla velká péče je věnována literární tvorbě, ať už původní nebo
překladům ze světové literatury, velký význam bývá přisuzován překladu Písma a
vydání slabikáře či jazykové učebnice. Zároveň se usiluje o prosazení jazyka ve
veřejném životě. O důležitosti, která je mu přisuzována jako nositeli národních hodnot,
svědčí také časté puristické tendence, tedy snahy o "očištění" od slov cizího původu
(zejména pocházejících z většinového, úředního jazyka).

22

4.2.5 Z 19 i 20. století bychom našli množství příkladů mezi národnostmi,
prožívajícími své "národní probuzení", český národ nevyjímaje. Podobně i v případě
emancipace "nové" národnostní skupiny, tj. etnické skupiny, které dosud nebyl statut
národa obecně přiznáván, nebo skupiny, jejíž etnicita je sporná, stojí často v popředí
zájmu místní dialekt, přičemž se projevuje snaha povýšit jej na svébytný jazyk.
4.2.6 Přes všechno, co zde bylo řečeno o důležitosti jazyka, nelze však etnolekt
považovat za nezbytný či snad dokonce jediný základní atribut etnické identity, tím
méně ho prohlásit objektivním kritériem k určování svébytnosti dané skupiny (podle
klíče jeden jazyk -jeden národ). Bylo zde již řečeno, že existují etnika, která vlastním
jazykem v plné šíři nedisponují. Kromě toho jsou naopak národy, které hovoří dvěma
různými jazyky, aniž by to narušilo vědomí jejich národní jednoty - např. Lužičtí
Srbové, hovořící dolní a horní lužickou srbštinou, a do jisté míry také Norové, užívající
v běžném styku buď nynorsk, vytvořený poněkud uměle na základě starých norských
nářečí, nebo pod vlivem dánštiny vzniklý bokmal (zde je však již situace složitější z
důvodu funkčního rozrůznění, viz následující kapitola věnující se problematice
bilingvismu a diglosie).

4.3 Bilingvismus a diglosie: formy jazykové koexistence
4. 3.1 V předešlé kapitole jsme - byť s určitými výhradami - konstatovali důležitost
jazyka pro konstituování, udržování a další rozvíjení etnicity lidských skupin. Protože
nás v naší práci hlouběji zajímají jazykové a etnické minority, které nežijí ve vlastním
"národním" státě a jejichž jazyk určitým způsobem koexistuje s jiným, většinovým
jazykem, pokusíme se nyní blíže rozebrat možné varianty této koexistence.
4.3.2 Sociolingvistika (ale také např. psycholingvistika) pracuje v této souvislosti
zejména s termíny bilingvismus a diglosie. Přestože je první původu latinského a druhý
řeckého, jejich doslovný překlad do češtiny je stejný, totiž dvojjazyčnost. Jaké je tedy
jejich funkční využití v sociolingvistice?
4.3.3

Předem

je

třeba opět

upozornit na fakt, že podobně jako v případě jiných
jemné nuance, není ani v případě těchto dvou pojmů

termínů vyjadřujících poměrně

jejich chápání zcela jednoznačné.
4.3.4 Obecně lze říci, že termín bilingvismus muze označovat dvojjazyčnost,
chápanou velmi široce. Týká se jak individua (z tohoto hlediska s ním pracuje zejména
psycholingvistika), tak skupin obyvatelstva či dokonce celých národů a také států.
Zatímco v psycholingvistice je za plně bilingvního považován pouze jedinec, který
ovládá oba jazyky v plné šíři, tj. na úrovní mateřského jazyka, je v tomto širokém
chápání z hlediska sociolingvistického bilingvní (trilingvní, plurilingvní) každá
skupina, která ve svém každodenním životě užívá dvou (nebo více) jazyků, bez ohledu
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na jejich funkční využití, a každý stát, kde existuje více úředních jazyků
pojato dokonce každý stát, jehož obyvatelstvo hovoří dvěma a více jazyky).

Ueště šířeji

4.3.5 Diglosie je naproti tomu termín o velmi úzkém významu. Označuje takový
případ dvojjazyčnosti, kdy jeden z jazyků má vyšší sociopolitický status než druhý.
Někteří autoři přitom uvádějí, že se tento pojem vztahuje pouze na dva blízce příbuzné
jazyky, resp. dvě variety jednoho a téhož jazyka, z nichž jedna (s vyšším soc. statutem)
je vysoce kodifikována a v běžném styku se jí prakticky neužívá. Typickým případem
je situace v ČR, kdy stojí spisovná čeština na straně jedné a interdialekty (obecná
čeština, obecná hanáčtina ... ), resp. nářečí na straně druhé.
4.3.6 Potíže nastávají při pokusu o přesné vymezení vztahu obou pojmů, například v
případě, že daná skupina hovoří v běžném styku jedním jazykem (místním,
regionálním), ale vyšší sociopolitický status je přiznán jazyku zcela jinému (úřednímu
jazyku, jazyku většinového společenství), což je zdaleka nejčastější situace etnických a
jazykových menšin. Takový případ bývá pak někdy chápán jako kombinace
bilingvismu a diglosie (tak např. u J. Černého). Naproti tomu např. L. Aracíl trvá na
definici bilingvismu v podstatě v souladu s pojetím psycholingvistickým, kdy bilingvní
je pouze skupina (národ, stát), která užívá obou jazyků v plné šíři, ve všech sociálních
situacích. Naproti tomu termínem diglosie je podle něj třeba označit každou situaci,
kdy každý z jazyků má jiné funkční využití (zpravidla tedy jeden jazyk užíván v
běžném styku doma, s přáteli, sousedy apod. a druhý v oficiálním a úředním styku).
Zároveň konstatuje, že v případě jazykových menšin, žijících v nadnárodním státním
útvaru o jiném úředním jazyce, je situace čistého bilingvismu prakticky vyloučena.
4.3. 7 Podobně lze z tohoto hlediska uznat za bilingvní stát bývalé Československo,
kde každý z obou státních jazyků byl zároveň úředním jazykem v dané republice a díky
interkomprehensibilitě češtiny a slovenštiny mohly oba jazyky plně koexistovat ve
federálních státních orgánech jakož i v médiích. Naproti tomu již není možné označit
za plurilingvní např. Německo, kde sice fríština i obě lužické srbštiny požívají statutu
menšinového jazyka se všemi právy a výsadami, vzhledem k sociálně-politické
predominanci němčiny však na dvojjazyčných územích panuje situace diglosie.
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III. PROVENSÁLSKÁ JAZYKOVÁ A ETNICKÁ
IDENTITA
V první části své práce jsem se pokusil o stručné a jistě v mnoha ohledech
nedokonalé vymezení pracovních pojmů. V části druhé se již chci věnovat blíže
otázkám, spjatým s provensálským etnikem a jeho jazykovým a etnicko-regionálním
povědomím.

1. Provence a provensálština: vymezení a formulace hypotéz

1.1 Specifika okcitánské regionální skupiny
1.1.1 Jak již bylo zmíněno, je Francie svým původem multietnický stát, mozaika
kultur a jazyků, často velmi se vzájemně lišících. Situace okcitánských skupin
je v rámci tohoto "tavícího kotle" v mnoha ohledech specifická. Jednak proto, že se
dialekty skupiny oc vyvíjely v těsném sousedství a kontaktu s jazykovou skupinou oll,
mají s ní společný původ ve vulgární latině, částečně i podobný substrát v podobě
galštiny a vzhledem k této jazykové souběžnosti jsou řazeny do stejné skupiny
galorománských jazyků. V tomto ohledu se situaci okcitánštiny blíží románská
katalánština a pochopitelně také frankoprovensálská nářečí. Naproti tomu bretonština
se svým původem i synchronní charakteristikou vůči francouzštině výrazně vymezuje
jako jazyk keltský, alsaština jako dialekt germánský a o baskičtině jako izolované
skupině se snad ani není třeba zmiňovat.
různých

1.1.2 Druhým charakteristickým rysem, tentokrát v rovině etnické, je nejednotnost
okcitánské skupiny. Zatímco jiné etnicko-jazykové skupiny na území dnešní Francie
představují poměrně homogenní pospolitosti (opět s výjimkou frankoprovensálské
skupiny), z nichž některé dokonce disponovaly až do poměrně pozdního data vlastní
státností, Okcitánci byli od pádu Západořímské říše rozdrobeni do jednotlivých
středověkých feudálních státních útvarů, a jednotlivé skupiny se tedy vyvíjely po
jazykové i kulturní stránce značně autonomně.
1.1. 3 Třetí charakteristika přímo vyplývá z obou výše zmíněných. Okcitánci patří k
francouzským autochtonním skupinám, jejichž svébytnost bývá v největší míře
zpochybňována, a pokud lze soudit z povrchních informací, pak nejen zvenčí, ze strany
"pravých" Francouzů, ale i zevnitř vlastní skupiny. Přestože z jazykového - a zřejmě i
antropologického - hlediska zahrnuje Okcitánie takřka celou jižní třetinu dnešní
Francie, toto území nikdy nefungovalo jako jeden jediný státní útvar, nikdy nebyla
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dána příležitost k tomu, aby se zde konstituovala jednotná kolektivní identita, a je jen
velmi málo prvků, které by bylo možno pozvednout na atributy této identity. S vlastní
Francií pak Okcitánce spojují úzké vazby jazykové i historické.
1.1.4 Na druhou stranu zde však na počátku druhého tisíciletí vznikla osobitá kultura,
která zasáhla a do jisté míry sjednotila prakticky celé okcitánské území a vyvinula
značný vliv i na ostatní skupiny v této části středomořského makroregionu a v
důsledku pak i na další oblasti evropského kulturního okruhu. V 19. století pak
proběhlo v Provence kulturně-jazykové obrozenecké hnutí, které se svou úrovní dá
těžko srovnávat s obdobnými snahami v kterékoli jiné oblasti Francie a které pozvedlo
provensálskou literaturu na evropskou úroveň. Zároveň však do jisté míry vydělilo
tento specifický region z okruhu ostatních okcitánských oblastí.
1.1.5 Jaký je tedy vztah obyvatel Provence k jejich minulosti, k jazyku a k sobě
samým? Cítí se být více Provensálci, Okcitánci nebo Francouzi? Jaké stopy zanechal v
jejich myslích tisíciletý vývoj, vedoucí od římské zaalpské Provincie přes formování
vlastní středověké státnosti až po postupné splývání s velkým francouzským národem?
Dříve než se pokusíme přinést na tyto otázky odpověď, proveďme alespoň pracovní
vymezení zkoumané oblasti a jejího jazyka.

1.2 Provence:

zeměpisné

vymezení regionu

1.2.1 Jestliže jsme řekli, že se zaměříme na území Provence, narážíme hned zpočátku
na obtíže při jeho vymezení. Oblast, označovaná v průběhu historického vývoje tímto
toponymem, měnila často podstatným způsobem svůj geografický rozsah. Pokusme se
zde alespoň stručně připomenout tento vývoj a vymezit poté zkoumanou oblast ze
synchronního hlediska.
1.2.2 Kořeny názvu Provence a regionu, který je s ním spojován sahají do období
obsazení území dnešní jihovýchodní Francie Římskou říší mezi lety 125-122 př.n.l.
Římané připojili tuto část zaalpské Galie (Galia transalpina) ke své říši pod
příznačným názvem Provincia.
1.2.3 Pod jménem Provincia se oblast, zhruba odpovídající dnešní Provence znovu
objevuje v období upevňování francké moci v dnešní severní Francii. Za dynastie
Karlovců je toto území připojeno k Francké říši a Verdonskou smlouvou je poprvé
dána jeho západní hranice na řece Rhóně. Provence se v této době stává součástí
Lotharingie.

10. a ll. století je Provence připojena ke Svaté říši římské národa
německého, uchovala si ale faktickou nezávislost. Na přelomu století 14. a 15. přichází
o Niceské hrabství ve prospěch Savojska. Opětovně bude připojeno až ve druhé
polovině 19. století.
1.2.4 Na
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přelomu

Obr. 2: Římská Galie (podle Lexikon der romanistisclzen Linguistik)
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době připojení

k Francii) byly hranice Provence již v
podstatě ustáleny. Vymezovalo je na východě Savojsko spolu s Niceským hrabstvím,
na severu vlastní území Francie, kraj Dauphiné, a dále území náležící k papežskému
státu, tedy oblast A vignonu a Vennaissinského hrabství, na západě opět Francie,
konkrétně Languedoc. př"ičemž hranice zde probíhala na řece Rhóně, a na jihu
Středozemní moře.

1. 2. 6 V podstatě těmito hranicemi lze oblast Provence vymezit i v současnosti, s tím,
že dnes k ní lze přičíst také Niceské hrabství (sloučeno s Francií 1860) a území
Vennaissinského hrabství a Avignonu. Kraj Provenct tak zahrnuje v podstatě
departmenty Bouches-du-Rhone, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute-Provence a Alpes-
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Maritimes a představuje většinu území samosprávného regionu Provence-Alpes-Cote
ď Azur (přičemž šestý department, Hautes-Alpes, stejně jako část departmentů Alpesde-Haute-Provence a Alpes-Maritimes patří jazykově i historicky již k Dauphiné a
Savojsku).

1.3 Provensálština: charakteristika jazyka
1.3.1 Provensálština jako

součást jazykové

skupiny oc

1.3.1.1
V naší studii budeme především pracovat s otázkami týkajícími se
provensálského etnolektu. Je tedy nutné, abychom si jej zde také pracovně vymezili.
Přestože vztah obyvatel Provence k okcitánskému jazykově-kulturnímu prostoru není
jednoznačný Uak uvidíme ještě dále), z hlediska čistě jazykovědného jej lze na základě
8
shodných rysů i geneze přiřadit k jazykové skupině oc . Jestliže tedy přijmeme jako
výchozí tezi existenci okcitánského jazyka jako střešního pojmu pro soubor všech
dialektů jižní větve galorománských jazyků, pak lze označit provensálštinu právě za
jeden z jeho dialektů. Tento úzus je u jazykovědců a zejména pak okcitanistů běžný a i
my se jej v této práci přidržíme.
I když popis jazyka ne ní cílem této práce, považuj i přesto za vhodné
alespoň ve stručných obrysech načrtnout jeho podobu. Pokusím se tedy napřed stručně
vymezit okcitánštinu, resp. jazykovou skupinu oc, pokud jde o její vznik a základní
charakteristiky, a následně alespoň v krátkosti shrnu podstatné rysy provensálštiny.
Samostatná kapitola pak bude věnována stručnému přehledu vývoje jazyka s důrazem
na období, klíčová pro rozšíření jeho užívání a formování jeho společenského statutu.

I. 3.1. 2

1.3.1.3
Okcitánština bývá spolu s francouzštinou (nebo jazykovou skupinou o'il)
a frankoprovensálskými dialekty řazena do skupiny galorománských jazyků, tj. do
jazyků západorománské větve, vzniklých na galském (keltském) substrátu. O
přinejmenším částečně společném vývoji svědčí některé shodné rysy, uveďme zde
alespoň z oblasti hláskoslovné změnu latinského u na i.i9, ve všech třech zmíněných
skupinách dialektů. Přesto však lze toto geograficko-genetické členění považovat za
velmi schematické, jak o tom svědčí mj. faktická větší blízkost současné katalánštiny
(tj. jazyka klasifikovaného mezi j. iberorománskými) a okcitánštiny než okcitánštiny a
francouzštiny.

Připomínám, že pojmenování (lenga d')oc, zahrnující "okcitánské" dialekty francouzského jihu, stejně jako
(langue ď)oi'l, kam patří kromě dnešní spisovné francouzštiny (tedy bývalého dialektu Íle-de-France) také
pikardština, gallo aj iné severofrancouzské dialekty, byla vytvořena na základě částice přitakání: Oe (dnes [o}) <
lat. hoc, oil (dnes oui) < lat. hoc i/11. Italština byla podobně označována jako lingua del si. Za autora tohoto
pojmenování bývá někdy považován Dante.
8

9

Vzhledem k obtížím při vkládání a tisku znaků mezinárodní fonetické transkripce API/lPA bude v práci užíváno
vycházejících z českého úzu.

symbolů,
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Lze říci, že vzhledem k poloze na průsečíku vektorů římské expanze
směrem na západ představuje i okcitánština jistý průnik většiny románských jazyků.
Lze tak najít shodné jazykové rysy mezi okcitánštinou a francouzštinou, italštinou,
katalánštinou i kastilštinou. Tento fakt ostatně v minulosti byl a dodnes bývá účelově
interpretován, a to buďto tak, že okcitánština je označována za "matku románských
jazyků" (tak z pohledu militantních okcitanistů), tedy za jakési východisko pro
formování ostatních románských jazyků a za jejich pravou koiné (tuto roli ostatně
okcitánština po určitou dobu v podstatě hrála - viz kapitola III/1.4.3), nebo tak, že
okcitánština jako svébytný jazyk neexistuje (tak především z pozice francouzských
centralistů) a je pouhou směsicí francouzštiny a prvků nářečních a přejatých z jiných
románských jazyků.
1. 3.1.4

1.3.2 Okcitánština: vznik a formování
Pokud jde o vznik a vývoj okcitánských dialektů, a zejména o jejich
odrůznění od dialektů jazykové skupiny oll, vyzdvihují jazykovědci zpravidla 3
faktory. Ty odpovídají v podstatě třem fázím etnického a jazykového vývoje
současného jihofrancouzského území v době předhistorické a raně historické, přičemž
nepanuje shoda v otázce, který ze zmiňovaných faktorů zapůsobil největší měrou.
Jedná se jednak o otázku jazykového substrátu, jednak o délku a intenzitu římského
(latinského) jazykového vlivu, a konečně o jazykový superstrát. Pro úplnost zde v
krátkosti zmíníme každý z těchto vlivů.
1.3.2.1

1.3.2.2
Již v otázce jazykového substrátu bývá spatřován prazáklad odlišnosti
francouzštiny a okcitánštiny. Území dnešní severní Francie bylo mezi 8. a 5. stoletím
př.n.l. masivně zasídleno galskou (keltskou) populací, která dílem vytlačila, dílem
asimilovala původní obyvatelstvo tak, že v okamžiku počínající romanizace zde byla
galština prakticky jediným mluveným jazykem. Naproti tomu na jihu podle
jazykovědců a historiků nedosáhla galská kolonizace zdaleka takového stupně, keltské
obyvatelstvo se zde mísilo, resp. koexistovalo s příslušníky autochtonních etnických
skupin. Zatímco tedy na severu byla prakticky jediným substrátem keltská galština, na
jihu působila na nově vznikající jazyk také mluva jiných skupin, zejména předků
dnešních Basků, osídlených v oblasti Pyrenejí, Ligurů, Iberů, šířících se
pravděpodobně z Afriky přes dnešní Španělsko podél Středozemního moře, a také
Řeků, zakládajících od 6. století př.n.l. svá města při středomořském pobřeží. Poměrně
velká stabilita starověkých populací na francouzském jihu bývá vysvětlována špatnou
prostupností tohoto území, které je ohraničeno masívy Pyrenejí, Francouzského
středohoří a Alp.

badatelé pak na základě této tisícileté etnické stability bez větších
migračních pohybů vysvětlují silnou vazbu obyvatel francouzského jihu na svou půdu,
která bývá někdy považována za charakteristickou okcitánskou vlastnost, a také zde
vidí kořeny většího jazykového konzervatizmu dialektů skupiny oc (viz např. Bec,
1963, s. 20). Tyto spekulace zde však zmiňuji pouze okrajově.

1. 3. 2. 3

Někteří
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1.3.2.4
Druhým faktorem, působícím na odlišný vývoj skupin oc a oll, byla délka
a intenzita probíhající romanizace. Římská Provincia byla kolonizována - a tedy i
romanizována- o tři čtvrtě století dříve, než zbylé území Galie. Lze tedy říci, že díky
délce latinského vlivu a také díky větší blízkosti Říma byla romanizace na jihu
intenzivnější. Je ovšem pravda, že toto tvrzení je pravdivé pro území Provence a
Languedocu, ne však už pro Akvitánii, Béarn a Gaskoňsko (ostatně tímto rozdílem
v postupující romanizaci a také silným baskickým (nebo příbuzným) substrátem lze
vysvětlit poměrně velkou odlišnost gaskoňštiny od ostatních okcitánských dialektů viz odstavec 1.3 .3 .5).
1.3.2.5
Konečně třetím faktorem ve vývoji galorománských jazyků byly rozdílné
superstráty v období barbarských vpádů na území Římské říše a vzniku prvních raně
středověkých barbarských království. V době vpádů a stěhování národů působily na
území dialektů oc krátkodobě různé etnické a jazykové skupiny, včetně Arabů.
Rozhodující vliv však měly patrně germánské kmeny, které většinou položily základy
feudální organizaci území dnešní Francie. S jistou mírou zjednodušení lze říci, že pro
území jazykové skupiny oll byl superstrátem jazyk Franků, pro frankoprovensálské
dialekty jazyk Burgundů a pro skupinu okcitánských dialektů jazyk Vizigótů.
Ať

již byl pro formování okcitánštiny rozhodující kterýkoli ze
zmiňovaných faktorů, je jisté, že z jazykovědného hlediska vzniká na území dnešní
jižní Francie skupina dialektů, která se vyvíjí od počátků z velké míry samostatně a
v současnosti představuje jazyk, vykazující mnohé shodné rysy jak s francouzštinou,
tak s jazyky iberorománskými a italorománskými. Není již cílem této práce provádět
širší statistické komparativní srovnání okcitánštiny s ostatními románskými jazyky.
Podívejme se nyní podrobněji na vnitřní členění skupiny oc a zejména na
provensálštinu, která je předmětem této studie.
1.3.2.6

1.3.3 Dialektální členění okcitánské jazykové skupiny
1.3.3.1
Okcitánské jazykové území se dělí na množství dialektů, které se mezi
sebou mohou velmi výrazně lišit jak po stránce fonetické, tak morfologické i lexikální.
Poměrně velké území jazyka, které však bylo v mezidobí od pádu Západořímské říše
do připojení k Francii rozdrobeno na jednotlivé feudální státy, nemluvě o již
zmiňovaných rozdílech v substrátových jazycích, to všechno přispělo k poměrně velké
nářeční rozdrobenosti. V současnosti tak bude mít mluvčí, hovořící niceským
dialektem (le ni9ard), pomerne velké problémy s porozuměním mluvčímu
z pyrenejských oblastí Gaskoňska.
1.3.3.2
Obecně můžeme rozdělit oblast dialektů skupiny oc na tři velké oblasti,
mohli bychom říci na tři interdialekty, ale nezapomínejme přitom, že přechod mezi
jednotlivými nářečími je zpravidla pozvolný. Jsou jimi:
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1. oblast severookcitánská (le nord-occitan)
2. oblast střední okcitánštiny (l'occitan central) a konečně
3. oblast gaskoňštiny (le gascon).

Obr. 3: Jazyky na území Francie s naznačením okcitánských

dialektů

(podleP. Beca)

Na tomto místě je třeba zmínit skutečnost, že někteří- zejména staršíautoři uvádějí jako čtvrtou ještě oblast katalánštiny. Poznamenejme jen, že i tento
příklad vypovídá o tom, do jaké míry je při vyčleňování samostatných jazyků důležité
hledisko sebeurčení. Pokud bychom posuzovali katalánštinu a okcitánské dialekty jen
na základě jazykovědné analýzy, bylo by jejich oddělení obtížné, neboť jak konstatuje
P. Bec: "ll est difficile ( .. .)de séparer le catalan de l'occitan si l'on n 'accorde pas le
méme sort au gascon qui ( .. .) présente une originalité vraiment remarquable " 10 (Bec,
1963, s. 53).

1.3.3.3

1.3.3.4
Zásadní izoglosou, která odděluje severookcitánské dialekty od střední
okcitánštiny je zásah palatalizace (a následné asibilace) latinských slabik [ka], [ga] >
[ča], [dža], např.: lat. cantat > sev.okc. chantallstř.okc. +gask. canta; branca >
brancha//branca; gallina > jalina//galina; plaga > plaja//plaga. Palatalizace je u
severookcitánské podskupiny obecnou tendencí a postihuje dále například hlásky [s] >
"Je obtížné ( ... ) oddělit katalánštinu od okcitánštiny, pokud neučiníme to samé i s gaskoňštinou, která ( ... )
vykazuje skutečně pozoruhodnou osobitost."
10
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[š], [o] > [o], skupinu [di] > [ ďi] aj. Severookcitánština tak představuje jistý přechod
mezi dialekty skupin oc a oll, protože téměř všechny dialekty skupiny oll jsou touto
palatalizací zasaženy (s výjimkou pikardštiny a normandštiny. Do zmiňované
podskupiny okcitánských dialektů patří zejména limuzínština (le limousin), auverňština
(l'auvergnat) a také tzv. alpská provensálština nebo dauphinština (proven9al alpin,
dauphinois ), která již sousedí s dialekty frankoprovensálskými.
1.3.3.5
Podskupina nářečí gaskoňských, která kromě samotné gaskoňštiny (le
gascon) dále zahrnuje béarnštinu (le béarnais), představuje, jak již bylo řečeno,
výraznou skupinu etnografickou i jazykovou. Připomeňme, že za prapůvodce této její
výrazné odlišnosti je považován substrát, kterým bylo podle všeho etnikum příbuzné
dnešním Baskům (dobové letopisy hovoří o Vasconech) a také dlouhotrvající faktická
nezávislost Akvitánie. Jazykových zvláštností gaskoňštiny je celá řada, připomeňme
zde alespoň: 1. změnu lat. [f] > [h], resp. v určitý druh přídechu (rys shodný se starou
kastilštinou); 2. zánik intervokalického [n], např. una > ua, farina > haria apod. (rys
shodný s portugalštinou); 3. vznik protetického a- před vícekmitným iniciálním [rr],
např. rat > arrat, roda > arroda apod. (rys shodný s baskičtinou a aragonským dialektem
kastilštiny); změna lat. gemináty [ll] > [ť/t] ve finální pozici a [r] v pozici
intervokalické, např. bellu > beth/bet, bella > bera (rys vlastní pouze gaskoňštině),
odtud také specifický gaskoňský člen eth, era < ille, illa; z oblasti morfologie by bylo
třeba jmenovat především některé zvláštnosti ve slovesných tvarech a specifické je
samozřejmě i gaskoňské lexikum.

1.3.4 Středookcitánská skupina: Languedoc a Provence
Pro nás nejdůležitější je podskupina středookcitánská, kam mimo
languedočtinu (le languedocien), představující určitý střed všech okcitánských dialektů
a také jazykově nejkonzervativnější oblast, patří také provensálština. Podívejme se tedy
nyní zevrubněji na tento okcitánský dialekt.
1.3.4.1

1.3.4.2
Hned na úvod je třeba poznamenat, že jazykové hranice provensálštiny se
nekryjí přesně s hranicemi Provence jako regionu, především pokud jde o přesah
provensálského dialektu na západ od hraniční řeky Rhóny a na východ od politických
hranic s Itálií, do oblasti Piemontu. Vnitřní členění na nářečí je samozřejmě obtížné,
v zásadě bývá provensálština dělena na tři až pět nářečních oblastí: nářečí rhónské (le
rhodanien), středomořské (le méditerranéen) a niceské (le ni9ard/t); resp. rhónské (le
rhodanien), přímořské (le maritime), dolnoalpské (le bas-alpin), centrální (le central) a
niceské (le ni9ard/t);

Rhónské nářečí představuje již určitý přechod mezi provensálštinou a
languedočtinou, zejména to platí pro nářečí Nimes, Uzes a jejich okolí. Je pravda, že
provensálština a languedočtina se vyvíjely po dlouhou dobu společně, ostatně i
Provence a Languedoc byly v minulosti často spojeny v jedno feudální území. Rozdíl
mezi oběma dialekty je proto dodnes poměrně malý. Někteří okcitanisté (např. Robert
1.3.4.3
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Lafont) uvádějí, že stará provensálština dokonce vůbec postrádá jazykové rysy, které
by byly charakteristické pouze pro ni. Většinu z těch, kterými se liší od languedočtiny,
lze nalézt buď v severookcitánštině nebo trochu paradoxně v gaskoňštině.
Charakteristiky vlastní provensálštině patří mezi jazykové inovace mladší šestnáctého
století.

Obr. 4: Provensálština a její

nářečí

(podle Lexikon der romanistischen Linguistik)
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Z provensálských nářečí je třeba ještě uvést poměrně specifický případ
niceštiny, která představuje poměrně výraznou nářeční skupinu s patrnými italskými
vli\)'. Je to důsledek mnohasetleté existence niceského hrabství jako součásti Savojska
(v i~ odstavec III!1. 2. 4).

1. 3-1.-1

1. 3-1.5

Základní jazykové rysy provensálštiny jsou tedy následující:

A. Charakteristiky společné celé střední okcitánštině (s v_l;jimkou někter_l;ch okrajov_-ýclz
nářečí):

I. Zachování latinských slabik [kaj, [ga], např. cantar, plaga.
' Obecně nedochází k palatalizacím konsonantů.
3. Zachování s ve skupinách sp, st, sk. např. expiar, testa, escóla.
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4. Zachování všech diftongů a triftongů, např. lat. patre > paire, aqua > aiga,
sale > sau, petra > peira, bove > buou, *postiu > puei.

B. Charakteristiky, odlišující provensálštinu od languedočtiny:
1. Zachování koncového -n, které v languedockých dialektech ve výslovnosti
odpadá, např. pan = prov. [pan] ll langd. [pa], vin = [vin}ll[bi} apod.
2. Existence labiodentálního fonému /vl, který v languodočtině splynul s lb/, např.
prov. [vin} ll langd. [biJ, !avar= [fa 'va}/l[la j3a] apod.
3. Vokalizace koncového l (pocházejícího z latinského jednoduchého l nebo
z gemináty ll), např. lat. natale > prov. nadau ll langd. nadal, castellu >
casteu//caste! apod.
4. Zánik většiny koncových souhlásek, včetně plurálového -s (plurál je
v provensálštině vyjadřován podobně jako v mluvené francouzštině pouze
členy, v případě mistralovského pravopisu (viz odstavec III! I. 4. 9. 3) dokonce i
v písmu), např. amics = prov. fami} ll langd. [amiks, amis] aj.
5. Typicky provensálský určitý člen v množném čísle, shodný pro oba rody: li(s)
nebo lei(s)

1.3.5 Název jazyka: zmatení pojmů
Pro chápání rozsahu jazyka je charakteristická nejednoznačnost samého
označení provensálština. Kromě vlastního území Provence, respektive území
provensálských dialektů, bývá totiž užíváno i pro celek jazykové skupiny oc. I přes
snahy některých vědeckých center ustálit jednoznačnou terminologii, využívající
pojmů Okcitánie-okcitánština-okcitánský pro celek jazykového prostoru okcitánských
dialektů a pojmů provensálština-provensálský, languedočtina-languedocký, limuzštinalimuzský atd. pro označení jednotlivých těchto dialektů, bývá dodnes termín
okcitánština-okcitánský nahrazován pojmem provensálština-provensálský. S tímto
jevem se lze setkat dokonce v odborných jazykovědných pracích, a to nejen ve Francii,
ale i v zahraničí. Jak se tedy v historické perspektivě formoval vztah názvu
provensálština a jiných označení, týkajících se okcitánského jazykového prostoru?
1.3.5.1

1.3.5.2
Podobně jako v jiných románských oblastech, včetně vlastní Francie,
existují okcitánská nářečí zprvu jako jazyk lidu a stojí tak proti klasické latině, která je
jazykem církve, vzdělání a administrativy. Vulgární jazyk lidu je v této době
označován jako lenga romana a jeho název nemá tedy ještě žádný vztah k místní či
etnické realitě.
1.3.5.3
Jestliže tedy původně stojí na jedné straně "románština" a na druhé latina
- a to jak na ji hu tak na severu dnešní Francie - časem se termínu lenga romana začíná
užívat i ve vymezení vůči frances nebo langue du roi. Souvisí to se společenským
vzestupem a konsolidací francouzštiny jako jazyka stále sílícího francouzského
královského dvora (viz BEC, 1963, s. 64-5).
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.................................__________
1.3.5.4
Již ve 12. století se ale objevují tendence nazývat jazyk konkrétním
pojmenováním. Tím se často stával název kulturního dialektu, nářečí užívaného vůdčí
osobností kulturního a literárního života. Tak bývala okcitánština v historii nazývána
například llemosí a nebo také proensal, neboť právě prostřednictvím Provence se
okcitánská kultura šířila dále do Itálie. Pojmenování provensálština pro celek jazykové
skupiny oc se velmi vžilo a bývalo donedávna užíváno i v jazykovědných pracích. Tato
nejednoznačnost v pojmenování jazyka a dialektu se tak promítla až do současnosti.

1.4 Jazyk a společnost: vývoj užití a společenského statutu jazyka
1.4.1 Jazykový vývoj a jeho

členění

Poté, co jsme provedli stručnou charakteristiku provensálštiny z čistě
jazykovědného hlediska, pojďme se podívat na historický vývoj jejího užívání. Zde nás
již tedy nebudou zajímat jazykové rysy, evoluci od vulgární latiny po současný jazyk
přenecháme specialistům na historickou mluvnici a soustředíme se na rozšíření a
společenský status okcitánštiny během uplynulých staletí. Větší pozornost bude
věnována některým klíčovým momentům v socio-lingvistickém vývoji jazyka, které
nám poslouží jako východiska pro další práci. Zaměříme se přitom především na
provensálštinu.
1. 4.1.1

V předešlé kapitole jsme již zmínili kořeny jazykové skupiny oc a
jejího formování. Zde tedy navážeme na to, co již bylo řečeno. V historickém
studiu okcitánské jazykové skupiny lze podobně jako u jiných evropských jazyků
vyčlenit -jistě poněkud schematicky - dvě až tři fáze vývoje. Budeme tedy hovořit o
staré a moderní, respektive o staré, střední a moderní okcitánštině (provensálštině). Za
přelomové bývá považováno 16. století, kdy vydáním ediktu z Villers-Cotterets ztrácejí
autochtonní jazyky na území Francie definitivně status úředních jazyků ve prospěch
francouzštiny, respektive století 19., kdy na jedné straně jazyk upadá, na straně druhé
však roste zájem o jeho studium a projevuje se určitá renesance literatury - to platí
zejména pro Provence. My však zde nebudeme vycházet ani z jednoho z tradičních
členění, v jednotlivých podkapitolách se budeme věnovat jednotlivým klíčovým
obdobím ve společenském vývoji okcitánštiny a provensálštiny.
1.4.1.2

počátky

1.4.2 Počátky konstituování jazyka
1. 4. 2.1
Je pochopitelně těžké určit, kdy je třeba přestat hovořit o vulgární latině a
začít mluvit o okcitánštině. Za nejstarší doklady tohoto jazyka však bývají považovány
dvě díla datovaná nejspíše do 10. století. Jde o báseň Boece a Chanson de Sainte-Foy
d'Agen. Je pravda, že již v 9. století se vyskytují zápisy smíšeného charakteru latinskookcitánského. Přesnější by ovšem bylo hovořit o zápisech latinsko-románských, neboť
v tuto dobu je ještě obtížné označit okcitánštinu za konstituovaný jazykový systém.
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Ostatně

pokud neznáme místo a okolnosti vzniku, dají se mnohé tyto zlomky
odlišit od románštiny francouzské.

těžko

1. 4. 2. 2
Je však již bez pochybností, že od ll. století vzniká literatura psaná v
lidovém jazyce okcitánského prostoru. Jako konstituovaný jazyk se pak okcitánština
projevuje v dílech trubadúrů, kteří ji pozvedli na skutečně evropskou úroveň.

1.4.3 Trubadúrská poezie a kultura
1. 4. 3.1
Trubadúrská poezie, pěstovaná zhruba od konce ll. století do druhé
poloviny století 13., nejen že prokázala schopnost okcitánštiny vyhovět náročnému
básnickému stylu, ale dokázala vytvořit svébytnou kulturu, která ve své době
významně ovlivnila další země západoevropského prostoru. Není náhodou, že toto
období a trubadúrská tvorba se staly jedním z obecně uznávaných atributů okcitánské
jazykové a kulturní identity. Je zde ovšem třeba upozornit na fakt, že území Provence
bylo touto vlnou zasaženo poměrně málo, nebo přesněji: vlastní trubadúrská tvorba v
Provence vzniká v menší míře než jinde, kraj se však stává prostředníkem,
předávajícím tuto kulturu dále, zejména do Itálie.
1.4.3.2
Toto období umožnilo poměrně značné sjednocení "literárního" jazyka a
jeho rozšíření jako jazyka vyspělé poezie i za hranice Okcitánie. Okcitánská poezie
byla komponována trubadúry italskými, katalánskými i francouzskými. To ve svém
důsledku přineslo zvýšení prestiže jazyka i v užití mimo literaturu. Zhruba ve stejném
období, kdy existovala trubadúrská kultura, se rozšířilo a upevnilo užívání okcitánštiny
v administrativních aktech - zápisy ze zasedání městských rad, soudů a podobně. I zde
ve 12. a 13. století funguje poměrně jednotná norma "spisovného" jazyka.
1.4.3.3
V této době vznikají i první učebnice okcitánského jazyka, většinou
kombinované s poetikami, resp. s návody, jak psát dvorskou lyriku. Přestože z
dnešního pohledu můžeme jen těžko usuzovat na postupné konstituování jednotné
okcitánské etnické identity (i když existence jednotné kultury, která se promítla nejen
do sféry literární, ale i do způsobu života, hierarchie hodnot a mravních zásad či
organizace šlechtických dvorů by na takovou možnost ukazovala), vědomí identity
jazykové je po mém soudu v této době mimo jakoukoli pochybnost.
1.4.3.4
Ve 13. století však již celá tato kultura začíná zvolna upadat, centrum
literární tvorby se postupně přesouvá na sever, do Francie, kde sílí i centrální moc
francouzského krále. K oslabení tvorby na Jihu zřejmě do určité míry přispěly
náboženské války počátku 13. století. V této souvislosti si dovolím krátkou digresi.
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1.4.4 Období náboženských válek
I. 4. 4. I
Otázka heretických náboženských skupin, které se zejména na území
dnešní jižní Francie těšily velké pozornosti a ochraně, stejně jako konflikt, ve který
existence těchto skupin vyústila, jsou dostatečně popsány v odborné literatuře
historické a religionistické. Záležitost křížové výpravy proti Albigenským a potlačení
"okcitánských" herezí je však nesmírně zajímavá také z hlediska synchronního
antropologického bádání. Tato událost se totiž stala jedním z atributů jihofrancouzské,
resp. okcitánské identity a patří k nemnohým "národním" mýtům.

I.4.4.2
Ať už byla skutečnost jakákoliv, náboženské války přežívají v myslích
mnoha obyvatel francouzského Jihu jako potlačení mírumilovných a kulturních Jižanů
válkychtivými, násilnickými a nábožensky i etnicky netolerantními Francouzi ze
Severu. Tento historický moment se spojuje s počátkem snah o dominaci
francouzského jazyka a kultury, a je tedy chápán v širším kontextu jako symbol
počátku útlaku a násilného pofrancouzšťování obyvatelstva Okcitánie. Hereze, vlastní
této oblasti, tak vlastně hrají roli "etnického" náboženství, přestože do dnešní doby
reálně nepřetrvaly.

I.4.4.3
Z hlediska sociologického i antropologického jde samozřejmě o nesmírně
zajímavý jev, přesto jej zde zmiňuji pouze okrajově. Důvodem je jednak to, že bych se
již příliš odchyloval od jazykovědného tématu své práce, jednak se domnívám, že
vztah náboženských válek k současné etnicko-regionální autoidentifikaci obyvatel
Okcitánie je námětem natolik zajímavým a širokým, že by si zasluhoval vlastní
zpracování a širší prostor, než bych mu mohl poskytnout v rámci této studie.
I. 4. 4. 4
Okcitánština tedy v tomto období začíná ztrácet své pozice jako jazyk
rozsáhlé a vyspělé literatury a během 13. století, jak sílí vazby na francouzskou korunu,
ustupuje postupně i z administrativně-správního užití ve prospěch francouzštiny.
Připomeňme, že Provence byla připojena k Francii roku 1486 (přesněji řečeno v tomto
roce schválily provensálské Stavy v Aix-en-Provence sloučení Provence a francouzské
Koruny). Za poslední ránu, která byla zasazena nejen okcitánštině, ale i všem ostatním
autochtonním jazykům na území Francie, bývá považován již zmíněný edikt z VillersCotterets z roku 1539, ustavující francouzštinu jako jediný jazyk soudnictví a potažmo
i administrativy.

1.4. 5 Edikt z Villers-Cotterets a jeho vliv na užívání okcitánštiny
I. 4. 5. I
V tomto bodě bych se rád na malou chvíli zastavil. Mezi jazykovědci a
sociology se v poslední době obnovila diskuse o dopadu ediktu z Villers-Cotterets na
menšinové jazyky. Někteří odborníci (P. Bec, P. Gardy aj.) zastávají názor, že význam tohoto právního aktu pro úpadek menšinových jazyků bývá přeháněn. I podle
mého názoru byl jeho přímý dopad podstatně menší, než jak se někdy uvádí.
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1.4.5.2
Za prvé je třeba si uvědomit, že přestože se okcitánština Uak jsme uvedli
výše) ve 12. a 13. století prosadila jako jazyk administrativy, nelze tuto informaci
chápat tak, že byla jediným administrativním jazykem. Jednak je její široké užití v
místní i vyšší správě ve větší míře doloženo jen na části okcitánského území
(především se jedná o Toulouské hrabství), jednak i tam dále koexistovala vedle latiny,
která byla jazykem soudnictví a administrativy par excellence. Po vydání ediktu z
Villers-Cotterets tedy francouzština nahradila v soudních a jiných aktech především
latinu, okcitánštinu pouze částečně.
1.4.5.3
Za druhé - jak jsme již uvedli - se jistý úpadek okcitánštiny začal
projevovat již ve 13. století a ve století 14. pak pokračoval zcela spontánně.
Okcitánština byla bez cíleného politického tlaku nahrazována francouzštinou v
regionech, které byly k Francouzské koruně připojeny, ale i jinde, tak jak sílila prestiž
královského dvora. Jak píše Pierre Bec, edikt tedy v podstatě "a été plus souvent fa
consécration ďunfait que sa cause réelle 11 " (BEC, 1963, s. 81).
1.4.5.4
Za třetí, královský edikt fakticky prosazoval jazyk dvora pouze ve
správních aktech a zcela bez povšimnutí ponechal ostatní sféry života. Šlo pouze o
jazykové sjednocení administrativy, užitečné pro jednotnou správu, v žádném případě
se však nejednalo o cílenou a promyšlenou jazykovou politiku. Na tu bude třeba čekat
až do Velké francouzské revoluce a skutečně účinnou se stane až za Třetí republiky.
Přestože tedy i okcitánská literatura prožívá určitý vnitřní útlum, okcitánština stále
zůstává plnohodnotným jazykem umění slova. A pochopitelně zcela bez účinku byl
edikt na sféru mluveného jazyka; okcitánština nadále zůstává jediným dorozumívacím
kódem pro většinu vrstev obyvatelstva Okcitánie.
1.4.5.5
Někdy bývá zpochybňován dokonce samotný cíl Ediktu. Odcitujme zde
inkriminovaný článek 111 týkající se jazykové politiky v oblasti soudnictví: "Et pour
ce que telles choses sont souventes fois advenues sur l'intelligence des mots latins
contenuz esd. arrestz, nous voulons que doresnavant tout arrestz, ensemble toutes
autres procedures, soient de noz courtz souveraines ou autres subalternes et inférieurs,
soient des registres, enquestes, contractz, commissions, sentences, testamens et autres
qielzconques actes et exploictz de justice ou qui en deppenden, soient prononcez,
enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel franr;ois et non autrement. "12
Článek je jednoznačně namířen proti latině, přičemž formulace langage maternel
franr;ois dovoluje různé interpretace. Lze ji zde možná chápat jako velmi obecné
označení vernikulárních jazyků francuzského území, které byly v tu dobu běžně
užívány.

11

" ...

12

byl častěji potvrzením faktického stavu nežli jeho příčinou."

"A protože se takové věci často přihodily kvůli porozumění latinským slovům obsaženým v rozsudcích,
chceme, aby napříště všechny rozsudky, spolu se všemi ostatními úředními spisy, buď našich nejvyšších soudů
nebo jiných, podřízených a nižších, nebo matriky, výslechy, smlouvy, pověření, soudní rozhodnutí, závěti a jiné
právní akty a úkony nebo ty, co s nimi souvisejí, byly pronášeny, zaznamenávány a vydávány stranám v
mateřském jazyce francouzském a ne jinak."
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I.4.5.6
Je ovšem pravda, že vytlačení latiny z veřejného užívání vedlo k dalšímu
vzestupu společenské prestiže a vlivu francouzštiny. Jestliže si až do této doby mohly
být francouzština i ostatní dialekty skupiny oll rovny se skupinou okcitánskou jako
jazyky literatury a kultury suplované na vyšší společenské úrovni latinou, od poloviny
16. století se okcitánština (a další jazyky včetně jiných dialektů oll) postupně ocitá vůči
francouzštině v nerovné pozici. Francouzština od této doby dodnes požívá výhod
hlavního státního jazyka.

1.4. 6 Shrnutí situace okcitánštiny od počátků do 16. století
I. 4. 6.I
Lze tedy říci, že až do počátku druhého tisíciletí po Kristu panovala na
okcitánském území stejně jako jinde v románském světě v podstatě situace diglosie,
kdy běžným dorozumívacím kódem byla okcitánština (resp. vznikající románské
jazyky) a jazykem politiky, církve a kultury latina. Po krátkém období, kdy
okcitánština mnohde latinu vytlačila a zřejmě i ty nejvyšší vrstvy byly v tomto ohledu
skutečně bilingvní, vzniká s vydáním ediktu opět situace diglosie, přičemž jazykem
běžné komunikace zůstává okcitánština, jazykem správy se stává francouzština. (Pokud
vezmeme v úvahu, že latina zůstává jazykem církve, bylo by třeba mluvit dokonce o
triglosii.)
I.4.6.2
Od 16. století se tedy šíří a ustaluje francouzský jazyk na okcitánském
území. Pro nás je zajímavé, že v Provence tento proces probíhá s určitým zpožděním,
skutečně až po vydání ediktu z Villers-Cotterets, nicméně v podstatě kopíruje situaci v
ostatních okcitánských regionech. Jedinými regiony, kde původní jazyk zůstává v užití
i v administrativě jsou horské oblasti Gaskoňska a katalánský Rousillon.
1.4.6.3
Jak jsem však zdůraznil výše, francouzština infiltruje pouze úřední sféru.
O životnosti okcitánštiny nejen jako jazyka lidu, ale stále také jako jazyka vyspělé
kultury svědčí fakt, že v době, kdy se ztrácí z užití v administrativě, prožívá renesanci
své literatury. V druhé polovině 16. století částečně pod vlivem petrarkismu a
francouzské Plejády začínají tvořit autoři, kteří podobně jako básníci Plejády nejen že
tvoří kvalitní poezii, ale kladou si za explicitní cíl zrovnoprávnit svůj jazyk s řečtinou,
latinou ... a také francouzštinou.

1.4. 7 První renesance literatury a následný ústup okcitánštiny
I. 4. 7.I

Z pohledu naší práce je tato první okcitánská renesance zajímavá ze dvou
důvodů. Za prvé proto, že jedním z jejích center je Provence, která se pojí se jménem
básníka Bellauda z La Bellaudiere. Za druhé z toho důvodu, že je podle mne
jednoznačným důkazem o roztříštěnosti okcitánského území z pohledu etnickojazykové identity.
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Zatímco v období trubadúrů se vytvořila v podstatě celookcitánská koiné
a trubadúrská kultura zasáhla celé území Jihu bez rozdílu, básníci 16. století jsou již
pevně zakořeněni ve svém regionu. Nejen že jejich tvorba je již výrazně poznamenána
rodným dialektem, ale volají-li po zrovnoprávnění jazyka, pak ve většině případů
žádají rovnost pro gaskoňštinu, toulouskou languedočtinu či provensálštinu. Z jedné
strany zde tedy sice máme důkaz o existenci vědomí jazykové identity, ze strany druhé
však vidíme, že tato identita je pevně svázána s konkrétními regiony.
1.4. 7.2

Následující období až do Velké francouzské revoluce představuje velice
pozvolné upevňování pozic francouzštiny a ústup okcitánštiny. Od 18. století se
objevují okcitánští spisovatelé, píšící francouzským jazykem, znalost francouzštiny se
pro vyšší vrstvy stává nezbytnou. Jediným lidovým jazykem však stále zůstávají
okcitánské dialekty.
1.4. 7.3

1.4.8 Francouzská revoluce a její jazyková politika
Francouzská revoluce představuje výrazný zlom v přístupu k jazyku třebaže sama o sobě ještě ovlivnila užívání lidových jazyků jen velmi málo. Poprvé
však explicitně vyjadřuje potřebu vymýtit staré jazyky na území Francie. Zatímco
francouzská monarchie autochtonní jazyky na připojených územích tolerovala, resp. se
o ně nezajímala, Revoluce začala prosazovat doktrínu jednotného národa a jazyka. V
"nové" společnosti, založené na rovnosti, byly původní místní jazyky považovány za
nositele zpátečnických myšlenek, bývaly spojovány s feudální zemskou organizací
včetně všech nerovností a středověkých privilegií.
1.4.8.1

Zatímco zpočátku ještě revoluční správa využívala místních jazyků ke
snadnějšímu šíření svých myšlenek a akty Assemblé byly překládány do všech
hlavních místních nářečí, za jakobínské diktatury zcela převládla myšlenka nutnosti
sjednocení celého území Francie na základě jediného- francouzského- jazyka.
1.4.8.2

Poslanec Konventu, Abbé Grégoire, byl pověřen "vědeckým" výzkumem
jazykové situace na území francouzských provincií. V roce 1794 pak publikoval svou
"Zprávu o nutnosti a prostředcích zničení nářečí a rozpovšechnění francouzského
jazyka". Další z ideologů jazykových čistek, Bertrand Barere de Vieuzac, poslanec
Generálních stavů z roku 1789, předseda Konventu a člen Výboru veřejného blaha,
prohlašuje téhož roku památnou větu, která se stala shrnutím revoluční jazykové
politiky: "Francouzština se stane všesvětovým jazykem jako jazyk lidu. ( ... )
Federalismus a pověrčivost mluví bretonsky. Emigrace a nenávist k Republice mluví
německy, kontrarevoluce mluví italsky a fanatismus mluví baskicky."
1.4.8.3

1.4.8.4
Ačkoli Revoluce představuje počátek oficiální státní jazykové politiky,
zamerené proti autochtonním jazykům, v této době v podstatě zůstalo jen u
formulování zásad. Do reálného stavu užívání regionálních jazyků, včetně okcitánštiny,
se tato politika ještě stále téměř nepromítla. Okcitánština, stejně jako ostatní menšinové
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jazyky, zůstává nadále hlavním a ve velké části
jazykem lidu, a to až do druhé poloviny 19. století.

případů

jediným

komunikačním

1.4.9 Le Félibrige: druhá renesance literatury a snaha o obnovení jazyka
Na přelomu 18. a 19. století sílí zájem vědců, zejména historiků i
jazykovědců, o oblast Okcitánie. Slovníky a jazykovědné práce jsou sice spíše
nesystematické a výrazně orientované na minulost regionu a jazyka, připravují však
nevědomky podhoubí pro druhou okcitánskou renesanci, která se tentokrát kromě
literatury bude týkat i jazyka jako takového a která bude úzce spojena s regionem
Provence. Bude jí básnická škola a zároveň emancipační hnutí Félibrige.

I.4.9.I

I. 4. 9. 2
Historický rozbor tohoto hnutí není cílem naší práce. Připomeňme proto
jen stručně, že bylo formálně ustaveno roku 1854 a u jeho zrodu stálo sedm mladých
provensálských básníků: Frédéric Mistral, Joseph Roumanille (který byl přinejmenším
v počátcích hnutí jeho ideovým vůdcem), Théodore Aubanel, Jean Brunet, Paul Giéra,
Anselme Mathieu a Alphonse Tavan. Jejich cíle ovšem hned od počátku nebyly čistě
literární, naopak. Félibres 13, jak se mladí tvůrci nazvali, měli dalekosáhlé ambice:
oživit v Provence regionální cítění, obnovit jazyk a prostřednictvím poezie mu dodat
vážnost, která mu přísluší.
I.4.9.3
Hnutí Félibrige - a především Frédéricu Mistralovi - vděčí Provence
nejen za pozvednutí své literatury na evropskou úroveň, ale také za vytvoření nového
pravopisu, konsolidaci jazyka a skutečně také za určité oživení pocitu svébytnosti.
Díky Félibrige se ovšem také prohloubila propast mezi Provence a zbytkem Okcitánie,
vzhledem k určitému zahledění se do sebe. Ilustrativním příkladem je právě pravopis,
který je v Provence fonetický a tedy neslučitelný s ostatními dialekty skupiny oc.
Okcitanistická centra naproti tomu vyvíjela snahu vytvořit sjednocený pravopis na
základě historického pravopisu trubadúrského 14 . Paradoxem je, že sám Mistral, podle
něhož bývá pravopis nejčastěji nazýván (graphie mistralienne), se přijetí fonetické
varianty dlouho bránil a prosazoval také verzi slučitelnou s ostatními okcitánskými
dialekty.

1.4.10. Profrancouzskájazyková politika přelomu 19. a 20. století
I. 4.I O. I

Přestože

provensálština prožívá v 19. století svou renesanci, je toto století
zároveň počátkem jejího úpadku. Jestliže se napoleonské císařství, restaurovaná
monarchie i 2. republika chovají k menšinovým jazykům na území Francie shovívavě,
13

Slovo Félibre (odkud i název spolku Félibrige) si Frédéric Mistral vypůjčil z písně l'Oraison aSaint Anselme z
oblasti Maillane. Původ slova bývá odvozován z pozdně latinského fellebris, kojenec, v přeneseném významu
žák, student.
14

V

současné době patří

skutečně

'

k nejužívanějším pravopis Ustavu okcitánských studií v Toulouse (I.E.O.), který
z trubadúrské grafiky vychází.
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vše se mění s příchodem 2. císařství a zejména Třetí republiky. Zlomovým momentem
byly školské reformy uskutečněné na návrh Julesa Ferryho (les lois Ferry). Ty mimo
jiné obsahovaly ustanovení, že výuka může probíhat pouze ve francouzštině. Od této
doby dochází k programovému a systematickému potlačování menšinových jazyků ve
školství a potažmo v celé společnosti.

I.4.I 0.2
Tento trend pokračuje i ve 20. století a trvá v podstatě až do 2. světové
války. V roce 1923 například francouzský stát znárodňuje soukromé rozhlasové stanice
a povoluje vysílání pouze ve francouzštině. Ministr školství A. de Monzie zesiluje ve
20. letech tlak na vytlačení menšinových jazyků ze škol "v zájmu jazykové jednoty
Francie".
I. 4.I O. 3
Je ovšem pravda, že ani tato radikální politika státu nezasadila
menšinovým jazykům na území Francie rozhodující úder. Ten přichází právě s 20.
stoletím a dá se říci, že teprve období od 1. světové války má přímý vliv na současný
stav těchto jazyků, včetně provensálštiny. Světová válka totiž s sebou přináší první
velké migrace obyvatelstva- muži odcházejí na frontu, civilisté se naopak často stahují
do týlu. Francouzština se poprvé stává nutným nástrojem celostátní komunikace, ne jen
státním jazykem, protěžovaným systémem. Vojáci, navrátivší se z válečné vřavy do
rodných vsí, s sebou přinášejí i francouzštinu jako dorozumívací jazyk, byť často ve
velmi zkomolené podobě. Lidé, přesídlení do regionů, jejichž jazyku nerozumějí, se
zcela přirozeně uchylují k francouzštině jako "celonárodnímu" jazyku.
I. 4.I O. 4
Zároveň sílí proces industrializace, který zmiňovanou migraci posiluje.
Urbanizace, zahájená ve druhé polovině 19. století, nabývá po válce masových
rozměrů. A to je patrně rozhodující moment, kdy místní jazyky začínají prohrávat svůj
nerovný boj s francouzštinou. Přesídlení z chudých provinčních zemědělských oblastí
do prosperujících průmyslových měst je ve válkou vyčerpané zemi často jediná
možnost, jak získat obživu pro sebe i rodinu. Jazykem měst je ovšem již jedině
francouzština. Znalost jazyka státu se tedy stává sociální nutností.
I. 4.I O. 5
Dokud byla francouzština jazykem politiky a administrativy a místní
dialekt nástrojem každodenní komunikace, mohly veškeré snahy o prosazení státního
jazyka ve školství i společnosti vést nanejvýš k situaci diglosie, kdy francouzština je
sice jazykem školy a nástrojem styku s úřady, ovládána je však jen na té nezbytně
nutné úrovni a výsadu hybatele všech ostatních společenských potřeb si uchovává
lokální "patois". Jakmile se však stala nástrojem společenského postupu, ztrácejí
místní jazyky své nejdůležitější zázemí, tedy rodilé mluvčí na tradicemi žijícím
venkově.

I. 4.I O. 6
V meziválečném období nastává prakticky ve všech menšinových
jazycích na území Francie analogická situace. V zájmu zvýšení sociálně-profesních
šancí svých dětí se obyvatelé venkova masově zříkají svého rodného jazyka a své
potomky vychovávají ve francouzštině (kterou přitom sami často ovládají velice
nedokonale). Na jednu stranu tím dávají vznik svérázným regionálním variantám

42

...........................................
jazyka (le francitan), na stranu druhou přerušují generační transfer místního,
autochtonního jazyka. Tyto tendence naprosto převáží hned v prvních letech po 2.
světové válce. Obecně lze říci, že ve velké většině případů došlo k naprosté ztrátě
lokálního jazyka v rozmezí pouhých tří generací.

1.4.11 Situace v druhé polovině 20. století: stručné shrnutí
1.4.11.1
Mnohokrát jsme zmiňovali, že Francie je stát s velkou centralizační
tradicí, ze které plyne jistá hostilita vůči všem projevům regionalismu, včetně
jazykových. Doktrína jednoho národa a jediného národního jazyka je pevně
zakořeněná v myslích představitelů francouzského státuls. Situace se v průběhu druhé
poloviny 20. století jen velmi pozvolna měnila (a mění) k lepšímu. Symbolickým
momentem je rok 1951, kdy je Deixonovým zákonem (le loi Deixon) oficiálně
zavedena nepovinná výuka lokálních jazyků a dialektů. Roku 1979 vzniká v Pau první
bilingvní okcitánská škola Calandreta 16. Od roku 1975 si lze regionální jazyk zvolit na
úrovní college jako druhý živý jazyk.
1.4.11.2
Situace se mění ve prospěch regionů a jejich jazyků také pod tlakem
Evropské unie. Na základě její legislativy je Francie v roce 1982 přinucena
decentralizovat státní správu a vytvořit samosprávné regiony, do jejichž kompetence
patří mimo jiné i péče o regionální kulturně-historické dědictví a jazyk. Pravomoci
regionů i jejich finanční možnosti se od té doby stále rozšiřují.
1.4.11.3
V roce 1992, v době, kdy Rada Evropy vyhlašuje Evropskou chartu
regionálních nebo menšinových jazyků, ovšem Francie přijímá změnu své ústavy.
Článek 2 zní: "La langue de la République est le franr;ais. "1 7 Tato formulace
představuje dodnes největší jablko sváru mezi centrálními úřady a zastánci minoritních
jazyků. Francouzští představitelé navíc na základě tohoto článku odmítli přistoupit ke
zmíněné Chartě, jejímž cílem je institucionalizovat účinnou ochranu menšinových
jazyků a zajistit možnost jejich dalšího rozvíjení. Charta byla nakonec roku 1999
podepsána s výhradami, francouzský parlament ji však dodnes neratifikoval (k tomuto
tématu viz Příloha I a 2).
1.4.11.4
Nyní, když jsme popsali podstatné body ve společenském vývoji
okcitánského a provensálského jazyka, můžeme přejít k praktické části této studie.

!5

O tom ostatně svědčí například výrok prezidenta Páté republiky Georgese Pompidoua z roku 1972: "Není
místa pro regionální jazyky ve Francii, která má dnes vtisknout svou pečeť Evropě. "
16

Název znamená kalandra, pták blízký skřivanovi, ale také dobrý přítel či mladý učeň. V současné době jde o
škol, praktikující výuku par immersion, založenou na osvojení okcitánského jazyka ve škole přímým
kontaktem s jazykovým prostředím, zprostředkovaným učiteli. Srovnatelný systém užívají např. bretonské školy
Diwan. Ke školám typu Caladreta viz také Příloha 3.
síť

17

"Jazykem Republiky je francouzština."
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1.5 Jazyková a etnická identita obyvatel Provence: výchozí hypotézy
této práce jsme provedli stručnou analýzu atributů,
důležitých pro existenci vědomí jazykové a etnické svébytnosti, věnovali jsme se také
vývoji jazykové situace na zkoumaném území. Co lze tedy na základě známých údajů
předpokládat o stavu provensálské etnicity a jazykové identity?
1.5.1 V

předchozích částech

mimo jakoukoli pochybnost, že vědomí etnické svébytnosti
nedospělo nikdy do té fáze konstituovanosti, aby mohlo položit základ modernímu
národu v pravém slova smyslu. Třebaže okcitánská kultura v určitém historickém
období hrála v západoevropském kontextu obrovskou roli a prezentovala se jako do
značné míry jednotná a svébytná, toto období bylo příliš krátké, aby samo o sobě
dovolilo vznikající národnosti přerodit se v pevnější etnicko-kulturní svazek.
1.5.2 Z prvé: Je

patrně

prakticky od počátku své existence
pestrou mozaiku krajů a dialektů (s výjimkou trubadúrského období, na jehož jednotící
charakter jsme poukázali v předchozím odstavci). Tento její charakter se ještě
prohlubuje od 16. století, kdy se každý z regionů vyvíjí v podstatě samostatně a
jednotícím prvkem zde již není kultura okcitánská, ale francouzská. Lze tedy
předpokládat, že i v případě existence nějaké formy regionální identity bude tato spíše
vázána na vlastní region než na - dnes do značné míry vykonstruovanou - Okcitánii.
1.5.3 Za druhé: Oblast Okcitánie

představuje

Lze dosud očekávat silný vliv post-mistralovského spolku Félibrige.
Tento fakt může jen prohloubit vazby na Provence a odmítání okcitánské identity.
1.5.4 Za

třetí:

1.5.5 Za čtvrté: Z hlediska čistě jazykového lze patrně očekávat velmi špatnou situaci,
pokud jde o znalost a užití autochtonního jazyka. Generační transfer byl patrně v
naprosté většině případů přerušen, a tak nejmladší pokolení bude mít pravděpodobně
jako svou mateřštinu výlučně jazyk francouzský a také sekundární či pasivní znalost
provensálštiny bude zřejmě velmi špatná.
1.5.6 Za páté: Jak jsme však uvedli v úvodu k této práci, jsme v

současnosti svědky

určité

renesance malých etnik a jazyků. Lze snad předpokládat, že se tento trend
promítl i do současné Provence, a můžeme snad proto očekávat i zde oživení zájmu o
zděděnou kulturu i jazyk.

této studie se pokusíme tyto předpoklady hlouběji rozebrat.
Vrátíme se přitom k některým otázkám, zmiňovaným zatím pouze z teoretického
hlediska a opřeme se přitom o výsledky uskutečněného terénního výzkumu. Ještě než
však přejdu k vlastní praktické části, považuji za nutné v krátkosti zmínit dosavadní
socio- a etnolingvistické výzkumy ve Francii a zejména v oblasti Provence a stručně
charakterizovat svůj vlastní výzkum, o který se budu dále opírat.
1.5. 7 V následující
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části

2.

Vědecký

výzkum: praktická poznámka

2.1 Stav výzkumu jazyků a etnicity ve Francii
2.1.1 Na počátku naší práce jsme konstatovali, že projevy etmc1ty evropských
menšinových společenství a otázky minoritních jazyků poutají v posledních letech stále
větší pozornost vědecké i laické veřejnosti a že jim bývá zasvěceno stále
systematičtější vědecké studium. Jak široká je tedy základna výzkumů oblasti ve
Francii, a v Okcitánii především?
2.1.2 Francie je - jak jsme již poznamenali - tradičně silně centralizovanou zemí s
dominujícím pojetím státní kolektivní identity nad identitou ryze etnickou. Jak uvidíme
ještě dále v kapitole věnující se historickému vývoji okcitánského/provensálského
jazyka a jeho společenské situaci, v období od Francouzské revoluce až prakticky do
poloviny 20. století nejen že nebylo vytvořeno příznivé klima pro svobodný rozvoj
kultury a jazyka menšinových autochtonních etnik, ale veškeré takové projevy včetně
minoritních jazyků byly aktivně potlačovány. Převládající politickou doktrínou bylo po
většinu tohoto období pojetí jeden stát - jeden národ - jeden jazyk (pochopitelně
francouzský).
2.1.3 Není tedy divu, že studium menšinových kultur a jazyků nemá ve Francii příliš
velkou tradici. Velkou překážku ve studiu těchto jazyků však představuje především
fakt, že prakticky neexistují systematičtější statistické údaje, týkající se etnické
příslušnosti a rodného jazyka obyvatel Francie.
2.1.4 Dotazy, týkající se mateřského jazyka, případně jazykových zvyklostí nebo
dokonce etnického či národnostního cítění, nebyly tradičně včleňovány do žádných
průzkumů obyvatelstva prováděných centrálními úřady a průzkumy prováděné jinými
vědeckými institucemi nebo jednotlivci byly a jsou pouze dílčí. Do dotazníků sčítání
lidu byly tyto otázky zařazeny teprve v posledních letech. Francouzský občan přece
zcela samozřejmě má francouzskou nationalité a hovoří francouzským jazykem (ať
už je jeho mateřština jakákoli).
2.1.5 Zdroje informací z této oblasti jsou tak zcela nedostačující a neexistence
přesnějších údajů o počtu mluvčích odkazuje veškeré bádání o vývoji jazykové situace
na původně etnicky a jazykově "nefrancouzských" územích dnešního Hexagonu do
sféry hrubých odhadů. Pokud jde o systematický vědecký výzkum jsou i dnes, kdy stát
výzkumu v této oblasti nebrání a do bádání se zapojuje stále více institucí, některé
oblasti z hlediska etnolingvistického téměř nezmapovány.
2.1.6 Za výraznou mezeru ve výzkumu považuji také fakt, že přestože regionální
výzkumné ústavy spolu částečně spolupracují, chybí systematičtější komparativní
studie, která by zpracovávala aspekty zmiňované problematiky v různých oblastech
Francie, případně ve Francii jako celku.
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2.1. 7 Vědeckému studiu jazykových a etnických otázek v prostoru Okcitánie se již po
desetiletí věnuje Institut ďÉtudes Occitanes 18 se sídlem v Toulouse, dále pobočka
Centre National de Recherche Scientifique 19 sídlící na Université Paul-Val éry v
Montpellier a v oblasti dokumentační činnosti začal díky podpoře regionálního
parlamentu kraje Languedoc-Rousillon nedávno působit v Béziers institut s názvem
Centre Inter-Régionaf de Développement de l'Occitan 20 . Všechny tyto instituce
vzájemně kooperují a snaží se i o spolupráci s jinými vědeckými a dokumentačními
středisky v ostatních "provinčních'' oblastech Francie. Přesto však území Okcitánie
není zdaleka podrobně zmapováno a lingvisty, sociology i další odborníky čeká ještě
velký kus práce.
2.1.8 Pokud jde ovšem o Provence, stojící ve středu zájmu této studie, zde je situace
zcela specifická. Do dnešní doby zde v kulturně-regionalistické sféře hraje významnou
roli spolek Félibrige, vycházející z Mistralovské tradice. Ten však vychází z teze o
jedinečnosti Provence a jejího jazyka a nepodporuje "okcitanistickou'' koncepci I.E.O.
a C.N.R.S. v Montpellier. Trvající konflikt mezi okcitanisty a Félibres do značné míry
inhibuje systematičtější vědecký výzkum na území Provence. Vzhledem k tomu, že
těžiště činnosti spolku Félibrige spočívá v literární a jiné kulturní činnosti a nikoli ve
vědecké práci, patří právě Provence v oblasti etnolingvistického bádání k těm nejméně
zmapovaným oblastem v rámci jazykové skupiny oc.
2.1.9 Nedostatečnost vědeckých zdrojů se však neprojevuje pouze v absenci dat. I
práce, které již přímo spadají do oblasti socio- či etnolingvistického výzkumu, se
většinou zabývají celou oblastí Okcitánie, případně pak různými specifickými regiony
na západ od Rhóny, prakticky nikdy však krajem Provence. Dnes tak již existuje
poměrně rozsáhlý materiál, zabývající se například jazykovou identitou obyvatel
Okcitánie - tomuto tématu se kromě pracovníků C.N.R.S. v Montpellier (Lafont,
Boyer, Gardy aj.) věnuje mj. Brigitte Schlieben-Lange z univerzity v Ttibingenu.
Prakticky však neexistuje podobná studie, která by rozebírala toto téma v případě
Provensálců. Jejich identita je přitom- alespoň po mém soudu- velmi specifická.
2.1.1 OAni tato práce si samozřejmě nechce a nemůže klást tak vysoké cíle, jako je
dokonalý a vyčerpávající popis provensálské etnicity a stavu užívání provensálského
jazyka. Chápu ji jako pouhý příspěvek k diskusi na téma regionální provensálská
identita a role provensálštiny, který snad může pomoci zaplnit malou část onoho
prázdného prostoru na etnolingvistické mapě dnešní jižní Francie. Ve své práci si budu
všímat pouze některých aspektů provensálské historie a současnosti. které se i dnes
jeví podstatné pro existenci vědomí určité regionální příslušnosti.

18

19
20

Ústav okcitánských studií (l.E.O.).
Národní centrum vědeckého výzkumu (C.N.R.S.).
Meziregionální centrum rozvoje okcitánštiny (CIRDOC).

.i

2.2 Vlastní terénní výzkum: empirické podložení předpokladů
2.2.1 Výzkum jako ilustrace předkládaných

závěrů

2. 2.1.1
Závěry prezentované v této studii mají většinou teoretická východiska,
opírající se o dříve zaznamenaná fakta, názory odborníků i některé vlastní dedukce a
předpoklady. Přesto je však - alespoň v oblasti sociolingvistiky - každý teoretický
závěr pouhou vykonstruovanou hypotézou, pokud není opřen o empirický výzkum,
provedený přímo v terénu. Pokusil jsem se proto pro ilustraci rozebírané problematiky
o dílčí terénní výzkum, který by alespoň částečně opřel teoretické předpoklady o reálná
fakta.

je ovšem třeba poznamenat, že není v silách jednotlivce
uskutečnit reprezentativní výzkum na dostatečně širokém materiálu, zahrnující celou
Provence; to je úkol pro týmy a generace vědců. Nebylo ani v mých možnostech
provést pro účely této studie dostatečně obsáhlé terénní bádání. Uskutečněný průzkum
má pouze ilustrovat postuláty této práce na vzorku populace konkrétního malého
provensálského území.
2.2.1.2

Předem

2.2.1.3
Dosažené výsledky terénního průzkumu ilustrují jednotlivé dílčí součásti
etnické a jazykové identity obyvatel Provence tak, jak budou rozebírány v průběhu
následující části mojí práce. Ještě než však přejdeme k těmto konkrétním otázkám,
považuji za nezbytné charakterizovat rozsah a způsob vedení ilustrativního terénního
výzkumu.
2. 2.1. 4
Pro výzkum byla zvolena oblast pohoří Malého (a části Velkého)
Lubéronu, ležícího v departmentu Vaucluse v západní části Provence. Jazykově leží
Lubéron v podstatě na hranici rhónského a středomořského, resp. rhónského,
dolnoalpského a centrálního nářečí provensálštiny. Jde o dodnes převážně
zemědělskou oblast, představovanou sídly malé velikosti. Správním, kulturním i
výrobním centrem je město Apt (ll 702 obyvatel2 1). Kraj Lubéron považuji za vhodný
pro účely této práce, neboť představuje území dodnes poměrně málo narušené
migračními vlnami, kde lze dosud očekávat poměrně zakotvené tradiční hodnoty
včetně relativně silného vztahu ke kořenům i jazyku.

2.2.1.5
Na tomto místě musím zdůraznit, že účelem mé práce není podat přesný
statistický obraz stavu etnicity na původně "nefrancouzských" územích, ale spíše
ilustrace stavu této etnicity tam, kde by bylo lze její existenci ještě i dnes předpokládat.
Ve svém výzkumu jsme se zaměřil právě na ty obyvatele zkoumaného území, kteří
mají skutečně provensálské kořeny nebo u kterých lze předpokládat vybudovaný vztah
k území a kulturně-etnickému společenství. Jedním z kritérií proto bylo, aby rodina
dotazovaného sídlila alespoň z jedné - otcovy nebo matčiny - strany v daném regionu
21

Zdroj: encyklopedie Le Petit Larousse, 1992.
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nejméně

po dvě generace (přestože informace o předcházejícím pokolení nebyly pro
účely výzkumu zaznamenávány, v praxi se při dotázání u naprosté většiny respondentů
potvrdilo, že pokud sídlí na daném území po dvě poslední generace, sídlili zde i jejich

předkové).

2. 2.1. 6
Z tohoto úhlu je ovšem také třeba nazírat výpovědní hodnotu výzkumu.
Projevené názory a charakteristiky vypovídají o postojích těch obyvatel Provence
(resp. zkoumaného území), kteří jsou po několik generací svázáni s tímto územím.
Nelze je tedy vztáhnout na množinu všech "etnických" Provensálců, tedy i těch, kteří
se účastnili migrací obyvatelstva a jejichž vazby na kulturně-historické kořeny budou
zřejmě oslabeny. V žádném případě pak nelze výsledky chápat jako reprezentativní pro
současné obyvatelstvo Provence, neboť to již dnes zhruba z poloviny představují
přistěhovalci z jiných regionů Francie, kteří nebyli do výzkumu zařazeni.
2.2.1. 7
Celý výzkum je tedy potřeba chápat jako pouhý dílčí příspěvek k diskusi
o tom, jakou roli hraje v rovině kolektivní identity fakt příslušnosti k potomkům
jednoho z autochtonních etnik dnešní Francie.

2.2.2 Oblast výzkumu a skladba respondenttl
2. 2. 2.1
Věnujme se nyní technické stránce výzkumu. Provedl jsem jej osobně ve
dnech 15.-24. 8. 2001 dotazníkovou metodou. Ukázka předem připraveného dotazníku
je součástí příloh k této práci (viz Příloha 6). Respondenti byli vybíráni náhodně na
veřejných prostranstvích a byli dotazováni ústně, jejich odpovědi byly na místě
zaznamenávány.
2. 2. 2. 2
Vý·zkum byl konkrétně proveden na území Malého Lubéronu, a to v
obcích Bonnieux, Buoux, Lacoste, Ménerbes a Oppede-le-Vieux, dále pak ve městě
Apt, a také v obci Sivergues, která leží již na okraji Velkého Lubéronu.
Celkem bylo dotázáno 72 osob (resp. 72 z dotázaných respondentů bylo
zařazeno do výzkumu, protože splnili požadovaná kritéria), z toho 36 mužů a 36 žen.
Dotazovány byly osoby starší 18 let věku, počty dotázaných v jednotlivých kategoriích
vypadají následovně:

2.2.2.3
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Z celkového počtu 72 respondentů celkem 46 dosáhlo středoškolského
vzdělání (63,9 %), z toho 23 mužů a 23 žen, a 26 vzdělání vyššího (36,1 %), z toho 13
mužů a 13 žen, přičemž za dosažené střední vzdělání je považováno i ukončení college
(tedy ekvivalent naší základní školy). Pokud jde o socioprofesní kategorie, nesnažil
jsem se o rovnoměrné zastoupení všech skupin, vybraná skupina osob měla být spíše
přirozeným vzorkem populace v tom složení, které je pro danou oblast typické.
Výsledná skladba odráží charakter kraje jako převážně zemědělského s poměrně
rozvinutým sektorem služeb (což do jisté míry souvisí s perspektivně se rozvíjejícím
turistickým ruchem).
2.2.2.4

osoby pracující v terciárním sektoru- 25 respondentů (34,7 %),
z toho ve službách 15 (20,8 %) a v soukromém podnikání 10 (13,9 %), následují osoby
manuálně pracující - celkem 21 dotázaných (29,2 %), z toho v zemědělství ll (15,3
%), dělníci 4 (5,6 %) a řemeslníků 6 (8,3 %). Následuje kategorie intelektuálně
pracujících, a to zejména díky početné kategorii státních zaměstnanců a zaměstnanců
místní samosprávy (úředníků). Celkový počet 16 respondentů (22,2 %) představuje ll
úředníků (15,3 %), 4 pracující ve školství (5,6 %) a 1 vědecký pracovník (1,4 %).
Nejméně početně zastoupena je kategorie uměleckých povolání, přesto je však
poměrně významná zejména díky tradici keramické výroby a jiných provensálských
uměleckých řemesel. Celkový počet účastníků výzkumu v této kategorii je 8 (11,1 %),
z toho 7 v podskupině umělecká řemesla/výtvarník (9,7 %) a 1 v podskupině
spisovatel/ dramatik/film aj. (1 ,4 %). Všichni respondenti se buď narodili nebo prožili
většinu života na zkoumaném území a jejich rodiče (příp. alespoň jeden z nich) odtud
pocházejí.

2.2.2.5

Převažují

2.2.3 Technika výzkumu
dotazníku byly dvě základní skupiny otázek. Kromě základních
dotazů, sloužících ke kategorializaci získaných údajů (tj. datum a místo záznamu,
pohlaví, věk, dosažené vzdělání a profese respondenta), se jednalo zaprvé o otázky,
směřující k získání objektivních dat týkajících se původu dotazovaného a jeho
jazykové výbavy a zvyklostí (místo narození, většina života strávena kde?, mateřský
jazyk, nejčastěji užívaný jazyk, stupeň ovládnutí provensálštiny a její užívání, místo
narození a většiny života otce a matky, jejich mateřský jazyk a jazykové zvyklosti).

2. 2. 3.1

Součástí

Druhá skupina dotazů měla za úkol zjistit subjektivně pociťovaný a projevovaný
vztah k provensálskému jazyku a etnicitě (deklarovaná národnost, případně jiná
(sekundární) identita, schopnost číst a psát v provensálštině, používaný pravopis, vztah
k provensálštině, názor na možnost její výuky, užívání ve veřejném sektoru a v
administrativě), součástí této skupiny otázek byly i dotazy zjišťující konotaci a chápání
vzájemného vztahu označení provensálský-okcitánský a pojetí geografickolingvistického vymezení regionu Provence.
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3. Současní Provensálci: nositelé jazykového a kulturního dědictví

3.1 Etnonymum, jazyk a území: principy vymezení skupiny
3.1.1 Úzký vztah atributll společenství
3.1.1.1
Hned na počátku navážu na první část své studie, zabývající se
vymezením pracovních pojmů, a konkrétně na oddíl věnovaný atributům etnicity.
Jedním z nezanedbatelných atributů kolektivní identity, je totiž název daného
společenství, přijímaný jeho členy za vlastní. V našem případě jde tedy o etnonymum
Provensálec, se kterým je Uak uvidíme dále) úzce spojeno chápání šíře vlastního
etnolektu a etnického teritoria.
Jak bylo právě řečeno, je nesporně důležitým atributem jakéhokoli
společenství jeho označení, pojmenování, v případě etnických skupin tedy etnonymum.
Jméno, které přijmou členové společenství za své a se kterým se identifikují, hraje
ovšem významnou roli u skupin všeho druhu - ať již etnicko-národnostních,
náboženských nebo třeba profesních - protože v podstatě institucionalizuje objektivní
existenci dané skupiny a vymezuje ji vůči skupinám jiným.

3.1.1.2

U skupin národnostních či etnických bývá pojmenování společenství
nezřídka v úzké souvislosti s jinými atributy etnické identity, například s tzv.
národními mýty. To souvisí s faktem, že v kolektivní paměti společenství bývá jen
málokdy uchováno vědomí skutečného původu daného pojmenování, a projevuje se
tedy snaha dát je do souvislosti s obecně uznávanou (mytickou) teorií o původu etnika.

3.1.1.3

Pro naši studii je však důležitý fakt, že vzájemné vazby vznikají
především mezi etnonymem, pojmenováním etnolektu Uazyka) a označením etnického
teritoria. Jednotlivé z těchto atributů etnicity mohou samozřejmě u toho kterého
konkrétního etnika chybět, pokud jsou však přítomny, jsou zejména etnolekt,
etnonymum a etnické teritorium chápány jako značně normotvorné a existující v
úzkém vzájemném vztahu. Přitom však pojetí úzké souvislosti mezi zmíněnými třemi
atributy může v praxi vést ke značnému zkreslení reálné situace.
3.1.1.4

Otázka, kterou si na tomto místě musíme položit, tedy zní: Jak vymezují
sami Provensálci na základě obecně přijímaných atributů své hypotetické identity svůj
jazyk, své historicko-etnické území a potažmo tedy i rozsah své skupiny?
3.1.1. 5
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3.1.2 Kraj a jazyk v očích

Provensálců: proměnné veličiny

3.1. 2.1
Již jsme konstatovali, že přesné vymezení kraje Provence a území
provensálského dialektu je velmi obtížné. Lze předpokládat, že tyto obtíže se
promítnou i do subjektivního hodnocení ze strany vlastních obyvatel regionu. Ve
výzkumu jsem se tedy zajímal o vymezení kraje Provence a o územní rozsah jazyka.
Cílem dalšího dotazu bylo zjistit, jak chápou účastníci výzkumu vztah Provence a
Okcitánie, ev. provensálštiny a okcitánštiny.
3.1.2.2
V praxi jsem nejprve zjišťoval, jak širokou oblast považují respondenti
za Provence, a vzápětí pak, kam až sahá podle jejich názoru provensálština, respektive
o to, které dialekty ještě považují respondenti za "provensálské" a které již za "cizí".
Při tom se- v podstatě podle očekávání- ukázalo, že rozsah regionu a rozšíření jazyka
i všech respondentů splývá. Kupodivu se do odpovědí nijak nepromítl rozsah
současného samosprávného regionu Provence-Alpes-Cote ďAzur, jako by zažitá vize
vlastního historického regionu fungovala zcela nezávisle na moderním
administrativním členění. Odpovědi na tyto dvě otázky byly proto při vyhodnocování
dotazníků zpracovány zároveň.
3.1.2.3
Zvláštní pozornost byla věnována některým sporným oblastem a
respondenti na ně byli v případě potřeby upozorňováni dalšími doplňujícími otázkami.
Konkrétně šlo o oblast rhónských nářečí a tedy o území na pravém (západním) břehu
Rhóny, které již územně patří k Languedocu, ale jazykově reprezentují nejzápadnější
výběžek provensálštiny (viz III/1.3.4.3). Účastníci ankety byli v tomto případě
dotazování na oblast Ní'mes a její nářečí. Další spornou oblastí bylo území bývalého
niceského hrabství a nářečí "nic;ard" (viz III/1.3.4.4).
3.1.2.4
Při zpracování výsledků terénního výzkumu se neprokázaly výraznější
rozdíly v závislosti na socio-profesní kategorii, věku ani vzdělání respondentů, proto
lze získaný materiál v této části zpracovat souhrnně.
3.1. 2. 5
Výzkum potvrdil, že ani mezi samotnými obyvateli Provence není
chápání rozsahu regionu ajazykajednoznačné. 22 Váhání ve vymezení v podstatě odráží
historické změny v územním rozsahu a dialektální odlišnosti. Zásadní rozpor
představuje širší pojetí Provence, odpovídající v podstatě jazykovému (dialektálnímu)
stavu a pojetí užší, výcházející z hranic kraje, platných v zásadě od vrcholného
středověku do připojení Niceského hrabství roku 1860. Zastánci širšího pojetí tedy
považují za Provence i region měst Nimes a Uzes, ležící na pravém břehu Rhóny, a
oblast města Nice a niceského vnitrozemí. Naproti tomu užší pojetí tyto dvě sporné
oblasti vyčleňuje mimo rámec Provence a provensálských dialektů.

Nespomě zajímavý by byl průzkum vnímání rozsahu Provence a provensálštiny mezi obyvateli zmiňovaných
okrajových sporných oblastí.
22
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verze mají podle uskutečněného výzkumu přibližně stejný počet
zastánců, což výmluvně ilustruje spornost každého pokusu o jednoznačné vymezení.
Pro širší pojetí vyslovilo 27 (37,5%) a pro užší 24 (33,3%) dotázaných. Je ovšem
pravda, že i část respondentů z první skupiny vnímá okrajové regiony Nlmes a Nice
jako specifické. Konkrétně pět z nich se vyslovilo pro širší pojetí, ale s výhradami v
tom smyslu, že oblast Nice, popřípadě i Nlmes a jejich nářečí jsou "hodně odlišné"
nebo že jde "již o trochu jinou Provence". Blízko tomuto chápání je z druhé strany
část příznivců užšího pojetí, zdůrazňující, že toto je "ta pravá Provence" (zatímco
regiony Nimes a Nice sem lze také započítat, ale jako už jakousi "nevlastní
Provence").
3.1. 2. 6

Obě

3.1.2. 7
Určitý mezní případ reprezentují respondenti, kteří zahrnují do Provence
a mezi provensálské dialekty pouze jednu ze zmíněných hraničních oblastí. Zde
převažuje pojetí oblasti N1mes jako historicko-jazykové součásti Provence a odlišnosti
regionu Nice, které reprezentuje ve výzkumu ll (15,3%) dotázaných. Tento stav bylo
lze očekávat, vzhledem k historicky pozdnímu připojení Niceského hrabství k Francii i
vzhledem ke značně specifickému niceskému dialektu. Kromě toho je třeba mít na
zřeteli, že oblast Lubéronu, kde byl výzkum uskutečněn, má větší vazby právě na údolí
Rhóny a okolí než na odlehlou část Azurového pobřeží.
3.1.2.8
Naproti tomu 5 (6,9%) účastníků výzkumu soudí, že oblast Nice lze ještě
považovat za provensálskou, zatímco Nlmes a okolí již nikoli. Zde se patrně projevilo
vžité chápání Rhóny jako hraniční řeky mezi Provence a Languedocem. 6 (8,3%)
respondentů nedokázalo na dotaz jednoznačně odpovědět.
3.1.2.9
Výše jsme uvedli, že odpovědi se výrazně nelišily v závislosti na různých
kategoriích respondentů. Pro úplnost zmíním dvě výjimky. Tou první je výrazný rozdíl
ve vztahu k Ní'mes a Nice v závislosti na vzdělání. Zatímco středoškoláci považují
drtivou většinou oblast Nimes za součást svého regionu a Nice z něho vydělují (9 proti
1 opačnému názoru), vysokoškoláci se naopak kloní k oblasti Nice na úkor N1mes (4
proti 1). Je možné, že u dotazovaných s nižším vzděláním převládly v pojetí tradiční
regionální vazby, zatímco u vysokoškoláků spíše pojetí vycházející z administrativně
správního členění. Nechci ale tyto závěry absolutizovat, protože výkyv ve výsledcích
může být dílem náhody.
3.1.2.10
Druhou výjimkou je- ovšem již zcela určitě náhodné- střídání věkových
skupin v preferenci širší a užší koncepce Provence a jejích dialektů. Kategorie 18-26,
41-55 a více než 70 let dávají přednost užšímu chápání svého regionu, naproti tomu
kategorie 27-40 a 56-70 let jej vnímají šířeji. Nápadně vyhraněná je však pouze
kategorie 2 7-40 let, kde se k širšímu pojetí kloní ll respondentů (64,7% v rámci kat.),
zatímco k užšímu pouze 3 ( 17,6% ).
3.1.2.11
Shrňme tedy tuto část výzkumu tak, že chápání rozsahu Provence a
provensálského jazyka mezi vlastními obyvateli tohoto regionu odráží jeho historické
změny a do značné míry tak odráží i objektivní jazykovou situaci. Oblasti, jejichž

dialekty bývají lingvisty považovány za hraniční nebo výrazně specifické, představují i
sporné oblasti ve vědomí vlastních členů provensálské regionální skupiny. Podle
dílčího výzkumu jen lehce převažuje širší pojetí (včetně těchto regionů) nad užším,
bližší vztah je patrný k oblasti pravého břehu Rhóny (Ní'mes) než k území bývalého
Niceského hrabství.

3.1.3 Provence a Okcitánie: problematický vztah
3.1. 3.1
Přejděme nyní k následující otázce, která s teritoriálně-jazykovým
vymezením souvisí a zároveň nám již může napovědět něco bližšího o regionální
identitě obyvatel Provence, tedy o chápání vztahu Okcitánie-okcitánština //Provenceprovensálština. Účastníkům výzkumu byl položen dotaz, jak chápou rozdíl výrazů
occitan a provem;al. Připomeňme přitom, že označení occitan a Occitanie nemá v
Provence velkou tradici, kromě toho bývá spojováno s Languedockou vědeckou
školou, vůči níž zaujímá vlivný provensálský spolek Félibrige mírně řečeno zdrženlivý
postoj. Zdá se tedy pravděpodobné, že chápání termínu occitan jako střešního pro
celou jazykově-kulturní skupinu oc bude záviset jednak na vzdělání, tedy na tom, zda
se respondent mohl s přesným užitím pojmu vůbec setkat, a jednak na míře ztotožnění
s pohledem, reprezentovaným zmíněnými Félibrige.

Výzkum však závislost na vzdělání nepotvrdil, stejně jako se neprojevily
výraznější rozdíly podle pohlaví a věku s výjimkou nejmladší věkové kategorie (18-26
let), ve které se nevyskytoval nikdo, kdo by chápal pojem occitan jako střešní. Určitou
roli zde jak se zdá hraje pouze socio-profesní zařazení. Mezi těmi, kteří pojem occitan
vůbec neznali, popřípadě jej nedovedli přesněji charakterizovat, jednoznačně
převažovali respondenti, příslušející k dělnickým a zemědělským profesím. Vyhraněné
pojetí termínu, ať už jako střešního pro celek skupiny oc nebo jako úzce svázaného s
krajem Languedoc, naopak koresponduje s větším množstvím duševně pracujících úředníků, učitelů apod. Zde již jde pravděpodobně o vědomý příklon k jednomu či
druhému pojetí na základě osobního přesvědčení.
3.1. 3. 2

3.1.3.3
Z celkového pohledu lze říci, že pro 20 (27,8%) respondentů představuje
termín occitan hierarchicky nadřazený pojem, 32 (44,4%) dotázaných nevidí přímý
vztah mezi pojmy occitan a provem;al a 18 (25%) tento pojem vůbec neznalo nebo
nebylo schopno jednoznačně jej charakterizovat. Nejčastěji byl termín konotován se
sférou jazyka, několik dotázaných však zdůraznilo, že se týká celé kultury, příp.
regionální historie.
3.1.3.4
Konkrétně vypadá situace následovně: 12 (16,7%) respondentů chápe
daný termín v souladu s prosazovaným lingvistickým a sociologickým územ jako
nadřazený, širší, vztahující se k celému "Midi", k celku skupiny oc, provem;al pak
označuje jednu jeho část. 2 (2,8%) účastníci výzkumu sice označili výraz occitan také
za střešní, ale jen pro oblast Languedocu a Provence - v jejich pojetí tedy odpovídá
tomu, co jsme my nazvali occitan centra! (viz 11111.3.4.1). 5 dotázaných vnímá tento
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termín sice také jako nadřazený pojmu provem;:al, ale spíše z pohledu sociální a
funkční stratifikace jazyka. L 'occitan označili za jazyk, blízký provensálštině, ale
dokonalejší. vyšší, bližší latině a svázaný s vysokou kulturou.
8 (11,1 %) dotázaných již vnímalo occitan jako jiný jazyk, ovšem blízký
provensálštině. 7 (9,7%) respondentů představuje svým způsobem nevyhraněnou
skupinu: zmiňovaný termín sice pro ně označuje střešní pojem, vztahující se k
širokému území, odmítají jej však spojovat s Provence. Tito lidé definovali vzájemný
vztah tak, že occitan pro ně představuje západ "le Midi" a provenc;al východ, přičemž
za hranici byla většinou považována řeka Rhóna. Nejvíce respondentů, kteří dokázali
na dotaz odpovědět, konkrétně 17 (23,6%) z nich, však spojovalo výraz occitan
jednoznačně s krajem Languedoc.
3.1.3.5

3.1.3.6
Poněkud kompromisní přístup zvolili 3 dotázaní, pro které je termín
nositelem dvou významů, jednak vyjadřuje celou oblast oc (le Midi) a jednak se úžeji
váže k Languedocu. Zajímavý byl pohled jednoho dotázaného, pro kterého je výraz
occitan svázán s Languedocem, zároveň však pro něj představuje provensálské patois.
Je možné, že respondent vycházel z terminologie, vztahující název provenc;al na celou
oblast oc. Jako kuriozitu lze na okraj uvést ještě názor jiného dotázaného, který sice
nevěděl, co to znamená occitan, ale pak prohlásil, že jde o termín označující ,jih",
Italové že patří také do okcitánské oblasti, ale že to nemá nic do činění s Provence ...
3.1.3.7
Podle výzkumu se tedy zdá, že ať už hlavní roli hraje vliv spolku
Félibrige nebo cokoli jiného, převažuje zde pojetí Provence jako jedinečného regionu a
nedůvěra vůči uměle zaváděnému termínu, který zde nemá tradici. Poměrně vysoký
počet jeho příznivců však dává tušit, že i sem jeho užití postupně proniká, a to bez
ohledu na věk a vzdělání konkrétních osob.
3.1. 3. 8
Problém vztahu a chápání dichotomie occitan-provenc;al již úzce souvisí
s určitou regionální identitou, dotýkáme se zde otázky. s jakým územím a jakou
teritoriální skupinou obyvatelstva se dotazovaní identifikují. V následující kapitole se
na ni pokusíme alespoň částečně odpovědět.

3.2.

Vědomí příslušnosti:

více vrstev jedné identity

3.2.1 Otázka "národnosti"
3. 2.1.1
Přestože většina otázek, kladených v rámci výzkumu, má pouze nepřímý
vztah k možné etnicitě respondentů, byly jim položeny i dvě otázky, směřující přímo k
pokusu o vyjádření subjektivně pociťované kolektivní (etnické) identity.
3.2.1.2
která byla

5-t

V první řadě to byla poměrně neutrální otázka na národnost (nationalité),
většinou kladena v rámci úvodních dotazů, týkajících se věku, vzdělání a

.............................._____________
místa narození respondentů, aby bylo zcela vyloučeno její eventuelní příznakové
chápání. Šlo o jednu ze základních formálních otázek, která navíc umožnila následující
konkrétní dotaz, týkající se vědomí alternativní identity. Kromě toho mě však zajímalo,
zda je splynutí chápání pojmů národnost a státní občanství skutečně natolik
jednoznačné, jak bychom mohli očekávat (viz odstavec 1113.2.3.4). Výzkum prokázal,
že (přinejmenším v rámci sledovaného území) může u jedinců s velmi vyhraněným
vztahem k vlastní regionální identitě' převážit pojetí národnosti jako kategorie etnickoregionální, tedy pojetí blízké našemu úzu.
Z celkového počtu 72 dotázaných sice 66 (91,7%) zcela automaticky
označilo svoji nationalité jako francouzskou, zato 6 (8,3%) osob prohlásilo, že
francouzská národnost pro ně existuje pouze "na papíře" a v rámci následujícího
dotazu upřesnili, jak chápou svou etnicko-teritoriální identitu (každý z nich ji ovšem
definoval jiným způsobem, takže nelze hovořit o homogenní skupině s výrazněji
konstituovanou regionální identitou). Většinou chápali svoji etnicitu jako smíšenou,
výrazný případ ale představuje jeden z těchto respondentů, který zdůraznil, že jeho
národnost rozhodně není francouzská, ale primárně provensálská a sekundárně
evropská. Zajímavé je, že odpůrci jednoznačně deklarované francouzské národnosti
jsou až na jedinou výjimku muži, převažuje starší věková kategorie (56-70 let). Jak je
vidět, ani zde tedy není splynutí výrazů národnost a státní občanství zcela jednoznačné.
3.2.1.3

3.2.2 Subjektivní vědomí příslušnosti: vztah regionu a státu
3.2.2.1
Následující dotaz se již přímo zajímal o to, jak respondenti definují svoji
identitu ve vztahu k regionu a ke zbytku Francie. Respondenti nejčastěji užívali výrazů
provensálská (28 dotázaných, 38,9%) a poněkud neurčitého termínu regionální (23
dot., 31,9%), dále pak z Jihu (7, tj. 9,7%), středomořská (1 dotázaný) a 2 z nich dali
svou identitu do souvislosti výrazem okcitánská.

než způsob vyjádření regionální součásti identity je však
subjektivně vnímaný vztah této složky ke státní, francouzské příslušnosti. Přestože, jak
jsme ukázali výše, termín nationalité u většiny respondentů dle očekávání není
konotován s kategorií regionálně-etnickou, subjektivně vyjádřená kolektivní ide~tita
potvrzuje v mnoha případech důležitost jiné než "celonárodní" roviny. Modality
vnímání jednotlivých rovin této identity jsou v·šak různé.
3.2.2.2

Podstatnější

3.2.2.3
Na základě výpovědí si dovolím rozdělit respondenty do čtyř skupin. Pro
první z nich je jednoznačně primární rovina, spojená s regionem. Francouzská identita
je pro ně druhotná, většinou ji spojují s kategorií formální státní příslušnosti. Do této
skupiny patří celkem 18 respondentů, tj. rovná čtvrtina. Musím konstatovat, že
početnost dotázaných, kteří vnímají svou kolektivní identitu tímto způsobem, mě
překvapila. Je ovšem pravda, že tuto identitu nelze chápat jako konstituovanou, jde
spíše o úzkou emocionální vazbu na region, který však bývá různě široký. 3 osoby z
této skupiny se primárně identifikují pouze se svou obcí, jde tedy o úzce lokální
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teritoriální identitu povýšenou na základní složku kolektivní totožnosti. Vztah k
Provence je tu sekundární a je postaven na roveň vztahu ke Francii jako celku. 3
účastníci výzkumu naproti tomu chápou svou primární kolektivní identitu jako široce
regionální, popisují ji jako středomořskou, z Jihu či prostě regionální.
3.2.2.4
U zbývajících 12 lze hovořit o konstituovanějších a pevnějších vazbách
na region Provence. 8 z nich se označilo prostě za Provensálce. 2 dotázaní se považují
za Okcitánce-Provensálce, vazba na Francii je zde tedy výrazně odsunuta do pozadí a
roli sekundární roviny autoidentifikace převzal jazykový a kulturní region okcitánský.
Je třeba zmínit, že oba tito respondenti jsou vysokoškolsky vzdělaní, pracující v
terciárním sektoru a činní v souvislosti s propagací provensálštiny i okcitánštiny jako
celku. Poslední 2 dotázaní zcela deklasovali francouzskou státnost, když za primární
rovinu své identity označili region Provence a za sekundární pak Evropu. Francie podle
slov jednoho z nich hraje roli kulturního okruhu (,,jsem v prvé řadě Provensálec a pak
Evropan francouzské kultury").
3.2.2.5
Největší část dotázaných, celkem 25 (34,7%), nedokázala oddělit
regionální (provensálskou) a francouzskou složku své identity. Obě součásti stavěli na
roveň, případně se označovali jako "Francouz z Provence".
3.2.2.6
Pro 21 dotázaných je regionální-provensálská identita sekundární,
reprezentuje spíše fakt, že žijí v daném regionu, než integrální složku totožnosti
osobnosti. Sem bych zařadil ještě 3 respondenty, kteří svou regionální identitu stavějí
proti Paříži. Jde zde tedy především o vymezení se vůči centru, charakteristické pro
okrajové oblasti centralizovaných států. Celkem tedy tato skupina představuje 33,3%
všech dotázaných. Zbylých 5 označilo jako svou jedinou kolektivní identitu příslušnost
k francouzskému národu.

Je tedy vidět, že vazba na region je pro dnešní obyvatele Provence
Otázkou ovšem je, do jaké míry tu jde o hlubší vědomí kulturně
historické svébytnosti a do jaké pouze o regionální patriotismus, úměrně silný
vzdálenosti od centra státu. Z tohoto důvodu nelze výpovědi respondentů přeceňovat,
zejména pokud jde o střední skupinu se "smíšenou" identitou. O síle vazby na
kulturně-historické dědictví může vypovídat vztah k regionálnímu jazyku. Jemu se tedy
budeme blíže věnovat v následujících dvou kapitolách.
3.2.2. 7

poměrně důležitá.

3.3 Provensálci a provensálština: vymírající jazyk
3.3.1 Provensálština jako
3.3.1.1
přesnější
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mateřský jazyk

Jak jsme konstatovali v kapitole 2.1 této části studie, prakticky neexistují
údaje týkající se užívání menšinových jazyků. Na základě stručné analýzy

........................................_
novodobého vývoje jejich situace však lze předpokládat, že stav užívání provensálštiny
bude velmi špatný. Domnívám se dokonce, že situace okcitánských dialektů bude
patrně jednou z nejhorších v porovnání s ostatními menšinovými jazyky na území
Francie, zejména např. s baskičtinou či bretonštinou. Podívejme se, co ukazují
výsledky terénního výzkumu.
3. 3.1. 2
Lze pochopitelně očekavat, že případní provensálští mluvčí budou plně
bilingvní i v případě, že je provensálština jejich mateřským jazykem. Tento předpoklad
se v celé šíři potvrdil u dotazu, jaký jazyk účastníci výzkumu nejčastěji užívají. Všech
72 respondentů označilo za nejčastěji užívaný jazyk francouzštinu, pouze jeden muž z
kategorie nad 70 let prohlásil, že s přáteli hovoří velmi často i provensálsky. Jaká je
tedy situace pokud jde o mateřský jazyk a ovládnutí provensálštiny jako druhého
jazyka?
3.3.1.3
V prvních třech věkových kategoriích, tj. 18-26, 27-40 a 41-55 let shodně
všichni označili za svůj mateřský jazyk francouzštinu, s jedinou výjimkou. Tou byla
žena vysokoškolačka ve věku 27-40 let, za mateřské označila oba jazyky. Jde o
poměrně výjimečný případ, neboť otec dotazované je provensálským spisovatelem
(vzhledem k anonymitě výzkumu jej nebudu jmenovat), velmi angažovaným v otázce
zachování a revitalizace provensálského, resp. okcitánského jazyka, kultury i identity.
Své děti vychovával výhradně v provensálštině (a to i přesto, že jeho mateřštinou byla
francouzština a provensálštinu ovládl až kontaktem s lidmi) a spolu s jazykem se snaží
předávat jim i hodnoty etnicko-regionální svébytnosti. Tento případ tak představuje
krajní příklad konstituované regionální identity.
3.3.1.4
Z 18 dotázaných v kategorii 56-70 let jediný muž, vysokoškolák, označil
za svůj mateřský jazyk jak francouzštinu, tak provensálštinu s upřesněním, že rodiče
sice spolu mluvili častěji francouzsky, otec však ke svým dětem kromě francouzštiny
používal a dodnes používá i provensálštinu, a to zejména pokud jde o některé zvláštní
situace, například o lov či práci na zahradě, které vyžadují velmi konkrétní a
specializovaný slovník. Kromě toho byl prý respondent od počátku bilingvní díky
kontaktu s prarodiči, který se děl výhradně v provensálštině.
3.3.1.5
Srovnatelná je i situace nejstarší kategorie, tj. osoby nad 70 let věku. Z 10
dotázaných opět pouze jeden muž, středoškolák, označil jako mateřské oba jazýky,
přičemž rodiče údajně užívali obou střídavě· podle situace, s dětmi ale přesto spíše
francouzštinu. Pokud jde tedy o zkoumanou oblast- a o dílčí data získaná výzkumempak provensálština jako primární jazyk vymizel již ve všech současných generacích.
Ztráta jazyka pod společenským tlakem, jak jsme ji popsali v kapitole III/1.4.1 O, se zde
tedy odehrála nejpozději v prvním desetiletí po 1. světové válce.

Pro zajímavost zde můžeme uvést výsledky dotazu, který zkoumal
mateřský jazyk rodičů dotazovaných respondentů. Začněme tentokrát od nejstarší
věkové skupiny. Zde z 10 dotázaných označilo 6 (60%) za mateřský jazyk otce
provensálštinu, 1 (10%) oba jazyky a 3 (30%) francouzštinu. U matky pak byl podíl
3.3.1.6
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okcitanofonních ještě vyšší, konkrétně 8 (80%), 1 respondent označil za mateřské oba
jazyky a v jednom případě byla mateřštinou matky dotázaného francouzština. Celkem
tedy bylo v této generaci 70 (respektive 80) procent primárně okcitanofonních a
pouhých 20 (resp. 30) procent primárně frankofonních.

3. 3.1. 7
Získané výsledky potvrzují náš předpoklad, že ztráta jazyka nastala velmi
rychle po první světové válce. Fakt, že je větší procento okcitanofonních u žen než u
mužů, je možné interpretovat tak, že na muže, častěji odcházející za prací mimo svůj
rodný region (respektive na jejich rodiče), byl vyvíjen daleko větší společenský tlak na
ovládnutí francouzštiny. U žen, které častěji zůstávaly svázány s regionem a rodinným
hospodářstvím, nebyla neznalost (či špatná znalost) francouzštiny považována za
velkou překážku, naopak znalost provensálštiny zde mohla být ještě v této době
užitečná.

3.3.1.8
V mladší věkové kategorii jsou již čísla podstatně vyrovnanější, a to jak v
porovnání žen a mužů, tak v počtu okcitanofonních a frankofonních. Z 18 dotázaných
10 (55,6%) označilo provensálštinu za mateřský jazyk otce a 9 (50%) za mateřštinu
matky, francouzština byla dána do vínku otcům 8 (44,4%) dotázaných, matka 1 (5,6%)
respondenta disponovala oběma jazyky jako mateřskými a pro matky 8 (44,4%)
respondentů byla primárním jazykem francouzština.
3.3.1.9
Následující věková skupina je již dokladem prudkého ústupu původního
jazyka. Provensálštinu jako mateřský jazyk měli otcové 3 (16,7%) a matky 5 (27,8%)
respondentů, francouzštinu pak otcové 15 (83,3%) a matky 13 (72,2%) dotázaných. Ve
věkových skupinách 27-40 a 18-26 let se již nenašel nikdo, jehož rodiče by měli jiný
mateřský jazyk než francouzštinu.
3. 3.1.1 O
Tato čísla vcelku odpovídají výsledkům při dotazu na mateřský jazyk
respondenta. Nepatrně větší počet okcitanofonních v odpovídající generaci u rodičů
dotazovaných lze vysvětlit jistou idealizací, respektive tím, že rodiče ve skutečnosti
ovládli provensálštinu kontaktem s okolím, ale jejich skutečným mateřským jazykem
byla francouzština, což účastníci výzkumu mnohdy nemuseli vědět.

3.3.2 Provensálština jako druhý jazyk
3.3.2.1
Přestože kategorie mateřského jazyka respondentů nevyzmva pro
provensálštinu příznivě, situace ovládnutí tohoto jazyka je ve skutečnosti lepší. Jak
bylo naznačeno v předešlém odstavci, přestože mateřským jazykem byla francouzština,
mohli respondenti v plné šíři ovládnout provensálštinu díky kontaktu s prarodiči či se
svým okolím při běžném každodenním kontaktu a stát se tak plně bilingvními. Tento
předpoklad potvrzují i výsledky výzkumu.
3.3.2.2
Respondenti byli dotazováni, zda a na jaké úrovni ovládají
provensálštinu, jak často ji užívají a při jaké příležitosti. Přestože odpovědi nebyly

58

zcela

jednoznačné

a jejich klasifikace je tedy
rozdělit do 4 kategorií:

poněkud nepřesná,

daly se zhruba

1. bilingvní, provensálštinu dokáží aktivně používat (tj. ti, kteří prohlásili, že
provensálštinu užívají, dokáží v ní konverzovat)
2. spíše pasivní uživatelé, aktivní znalost horší (ti, kteří konstatovali, že s
aktivním užitím mívají potíže + ti, kteří se naučili provensálštinu až v
dospělosti v jazykových kurzech a nevládnou jí dostatečně jistě)
3. pasivní uživatelé s obtížemi (prov. ovládají hůře pasivně, aktivně téměř
vůbec)

4.

čistě

frankofonní (kromě těch, kteří provensálštinu neovládají vůbec, také ti,
kteří prohlásili, že znají jen pár slov; domnívám se totiž, že kdo prožil
většinu života v prostředí provensálských reálií, musí nutně několik
provensálských slov ov/ádar 3)

V jednotlivých věkových skupinách respondentů vypadá situace
následovně (opět v sestupném pořadí, od nejstarších po nejmladší): V kategorii nad 70
let náleží z 10 dotázaných 7 (70%) do 1. skupiny a 3 (30%) do druhé. Ve věkové
skupině 56-70 let z 18 patří 9 (50%) do 1. skup., 2 (ll, 1%) do druhé, 5 (27 ,8%) do třetí
a 2 (11,1%) do čtvrté. Mezi 41-55 lety 2 respondenti (11,1%) náležejí do 1. skup., 7
(38,9%) do druhé, 7 (38,9%) do třetí a 2 (11,1%) do čtvrté. V kategorii 27-40 let je 1
(5,6%) z první skupiny, 2 (11,1 %) ze druhé, 4 (22,2%) ze třetí a ll (61,1 %) ze čtvrté a
konečně v nejmladší skupině 18-26 let je z 8 dotázaných 1 (12,5%) z první skupiny, 2
(25%) ze třetí a 5 (62,5) ze čtvrté.

3.3.2.3

3.3.2.4
Z uvedených výsledků je zřejmé, že v nejstarší věkové skupině byla
znalost provensálštiny ještě vcelku běžná, díky kontaktu se staršími lidmi z okolí ji
většina respondentů ovládla, i pokud nebyla jejich mateřským jazykem. Podobně tak i
v následující skupině, zde je však úroveň ovládnutí jazyka znatelně posunuta směrem k
pouhé pasivní znalosti. V kategorii osob ve středním věku (41-55) již výrazně
převažuje pasivní znalost jazyka, kontakt s okcitanofonními krajany byl však patrně v
mládí ještě poměrně obvyklý, neboť pouze dva z dotázaných neovládají provensálštinu
ani pasivně. Nejmladší dvě skupiny respondentů představují již zcela podle očekávání
naprostý ústup provensálského etnolektu i z pasivního užití.

Jediný respondent prohlásil, že provensálsky vůbec nerozumí. Jednalo se však o člověka s výrazně negativním
postojem vůči provensálštině i projevům regionální identity, takže je pravděpodobně třeba chápat toto prohlášení
jako určitý výraz vzdoru.
23
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3.4 Provensálština na prahu

třetího

tisíciletí

3.4.1 Jazyk Mirido dnes: folklór nebo živá součást identity?
3.4.1.1
Fakta uvedená v předchozí kapitole se týkají objektivní znalosti
provensálštiny, kterou respondenti získali v naprosté většině případů přirozeným,
pasivním způsobem, tedy buďto přímým generačním transferem jako mateřský jazyk
anebo kontaktem s lidmi ve své blízkosti (sousedé apod.). Tato znalost však mnoho
nevypovídá o vztahu k jazyku, o důležitosti, kterou tomuto historickému atributu
Provence její dnešní obyvatelé přičítají. Velká část mého výzkumu se proto zajímala
právě o tuto stránku provensálské každodennosti. Co představuje historický jazyk pro
současného obyvatele Provence? S čím ji spojuje a jaké místo jí přisuzuje v realitě
svého regionu?

3. 4.1. 2
V tomto bodě se odpovědi respondentů velmi shodují. N aprostá většina
popisuje provensálštinu jako kulturní a historický atribut regionu, jako bránu a klíč ke
kořenům. Tímto způsobem se vyjádřilo 50, tj. 69,4% respondentů. Podobně 12 (16,
7%) z nich zdůrazňovalo své vnímání jazyka jako odkazu předků. 6 (8,3%) z nich
označilo provensálštinu přímo za součást své identity. 4 dotázaní považují uchovávání
jazyka za zcela přirozené, za součást místní výchovy. 7 (9,7%) z nich hovořilo o
provensálštině ve velmi emotivních kategoriích jako o jazyku králů, jazyku velké
kultury (přičemž padla zmínka o Félibrige), jazyku, který je ,jako píseň, melodický,
znělý".

3.4.1. 3
6 (8,3%) respondentů označilo provensálštinu za pouhý folkór a 1
dotázaný na otázku, co pro něj znamená provensálština, odpověděl, že je Francouz a
neví, proč by měl hovořit provensálsky.
3.4.1.4
Naprostá většina respondentů tak vnímá regionální jazyk jako součást
historického kontinua kulturní svébytnosti regionu. Pravda ovšem je, že toto hodnocení
příliš nevypovídá o hlubším vztahu k tomuto jazyku. Provensálštinu lze patrně
považovat za důležitou součást identity těch osob, které ji tak přímo nazvaly, dále té
části dotázaných, která k ní zaujala výrazně emotivní postoj a podle mého soudu i těch,
pro které je užívání a udržování regionálního jazyka přirozeností. Celkem jde tedy o
17 (23,6%) dotázaných. Naproti tomu 7 (9,7%) k ní zaujalo rezervovaný postoj. Z
výpovědí ostatních účastníků výzkumu nelze v tomto bodě činit hlubší závěry.

3.4.2 Jazykové kontinuum: je třeba je zachovat?
3.4.2.1
O významu, jaký dotázaní provensálštině přisuzují, více vypovídá
následující otázka. Ta zkoumala, zda účastníci výzkumu považují za důležité
zachování jazyka. Pro 16 (22,2%) z nich je to velmi důležité a nutné, nezbytné pro
zachování charakteru a paměti regionu. Rovných 40 (55,6%) dotázaných vyjádřilo
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lítost nad tím, že tento jazyk mizí, a prohlásilo, že by se provensálština měla udržovat.
Celkem tedy 56 osob, tj. 77,8% z celkového počtu, se vyslovilo pro zachování a
udržování provensálského jazyka.
3.4.2.2
Ze zbylých 16 (22,2%) respondentů ll (15,3%) povazuJe za dobré
zachovat provensálštinu zapsanou nebo z ní zachovat alespoň některá slova a úsloví
jako typický atribut regionu. Nevidí však užitek v předávání a pěstování aktivní
znalosti jazyka. Dalších 5 dotázaných označilo provensálštinu za zcela neužitečnou pro
budoucnost.

na tento dotaz (stejně jako na dotaz předchozí) nesouvisely
zřetelně ani s pohlavím, ani s věkem dotazovaných. Podobně se neprojevila výraznější
závislost na úrovni vzdělání či na socioprofesní kategorii, snad jen u 5 respondentů,
kteří označili provensálštinu za neužitečnou. 4 z nich byli středoškoláci s nižším
sociálně-profesním statutem. Vzhledem k velmi malému počtu dotázaných v této
skupině to však ponechávám bez komentáře. Dala se ovšem předpokládat souvislost se
znalostí provensálštiny a se vztahem k regionální identitě. V kategorii osob
podporujících výrazně udržování jazyka se ocitla většina aktivních provensálských
mluvčích a také těch, kteří prosazovali svou provensálskou identitu .. Naopak mezi jeho
odpůrci je velká část těch, kteří regionální jazyk neovládají a převažuje u nich identita
francouzská.
3.4.2.3

Odpovědi

3.4.3 Jazyk regionu ve školách
3.4.3.1
Následující dotazy zkoumaly detailněji, jak široké společenské uplatnění
provensálštiny respondenti očekávají. Pro udržování a šíření jazyka je pochopitelně
podstatné, má-li přístup do veřejného školství a jakého statutu tam požívá. První z této
skupiny otázek se tedy zajímala o názor obyvatel Provence na výuku provensálštiny ve
školách. V souvislosti s aktuálními přípravami na otevření první školy typu Calandreta
v regionu (ve městě Apt) jsem se zajímal i o postoj k možnosti bilingvní provensálskofrancouzské výuky.
3.4.3.2
18,1% dotázaných je velmi nakloněno výuce provensálštiny v rámci
všeobecného školství, z toho 5 ji považuje za velmi užitečnou a 8 ji dokonce označilo
za nutnou a povinnou. Celých 38 (52,8%) ji označilo jako užitečnou a 7 (9,7%) jako
zajímavou. Celkem tedy 80,6% účastníků ankety výuku provensálštiny podporuje, což
vcelku odpovídá číslům z předešlého pododdílu. Je třeba dodat, že velká část ze dvou
posledně jmenovaných skupin respondentů výslovně prosazovala pouze volitelné
jazykové kursy pro zájemce.

9 respondentů (12,5%) povazuJe výuku provensálského jazyka za
neužitečnou, ale domnívá se, že by měla být zájemcům formou výběrových hodin
umožněna. Pouze 3 účastníci výzkumu označili výuku za zcela neužitečnou. Zvláštní
případ představují 2 dotázaní, kteří sice považují výuku provensálštiny za užitečnou,
3.4.3.3
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ale pouze jako mimoškolní aktivitu a nikoli v rámci školního vyučování s poukazem na
to, že vyučování je všeobecné a francouzské.
3.4.3.4
Podstatně horší situace je v případě podpory bilingvnímu školství. Zde se
v plné šíři projevil nízký společenský status provensálštiny. 10 (13,9) dotázaných sice
školy typu Calandreta také velmi podporuje (4 ji považují za nutnou a 6 za velmi
užitečnou), zato však pouze 16 (22,2%) respondentů ji označilo jako užitečnou.
Celkem 36,1% je tedy bilingvní výuce nakloněno. Oproti tomu 12 (16, 7%) sice
podporuje možnost takového typu výuky pro zájemce, považuje ji však za neužitečnou
a plných 33 (45,8%) dotázaných ji označilo za zcela zbytečnou.

3.4.4 Provensálština -jazyk věcí veřejných?
Pokud jde o užívání provensálštiny ve veřejném životě, byly za modelové
vzaty dvojjazyčné nápisy (názvy ulic a jiných veřejných prostor, tabule s
názvy obcí a další směrové dopravní značení apod.) a úřední tiskoviny (vyhlášky aj.).

3. 4. 4.1

příklady

nápisy v provensálštině považují za nutné 4 dotázaní a 5 je
označilo za velmi užitečné a důležité. Celých 38 (52,8%) respondentů je považuje za
užitečné jako znak historické kontinuity a odkaz na kořeny regionu a 12 (16,7%) sice
považuje užívání bilingvních nápisů za nepříliš důležité, ale příjemné. Celkem tedy
provensálštinu v této oblasti podporuje 81,9% účastníků výzkumu.
3.4.4.2

Veřejné

3.4.4.3
Naopak za neužitečné považuje nápisy ll (15,3%) dotázaných. Toto
ale nevypovídá přímo o vztahu k užívání provensálštiny. Velká část těchto osob
totiž označila provensálské nápisy za pouhou turistickou atrakci a jejich odpověď tak
lze chápat spíše jako nechuť k folklorizaci jazyka. Jeden z dotázaných také odmítl
normalizovanou podobu provensálštiny v nápisech, když konstatoval: "Nápisy - to
není naše patois, mate to, nepřináší to nic zajímavého." Jediný dotázaný konstatoval,
že mu nápisy vadí.
číslo

O naprosté ztrátě některých společenských funkcí provensálštiny pak
svědčí názory na její užitečnost jako jazyka úředních aktů. Zde jediný dotázaný
prohlásil užívání provensálštiny za důležité, 4 za zajímavé a užitečné, 9 bez přímého
užitku, celkem tedy 19,4% respondentů proverisálštinu v této funkci podporuje. Plných
58 (80,6%) pak její užití v úředním styku označilo za zcela zbytečné.
3.4.4.4

3.4.4.5
K oběma předchozím otázkám 5 respondentů doplnilo, že je třeba, aby
provensálsky hovořili členové a zaměstnanci provensálských kulturních asociací a
obecně je třeba vrátit provensálštinu do veřejného života, do každodenního styku.
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IV. ZAVER: PROVENSALSTINA
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HISTORICKE KRIZOVATCE
Ve své studii jsem se pokusil o jistě velmi nedokonalý vhled do problematiky
jazykové a etnické identity obyvatel kraje Provence, oblasti s výrazným kulturním i
jazykovým dědictvím. Po úvodním vymezení pracovních termínů a upřesnění vědecké
základny, ze které jsem vycházel, byl blíže popsán zkoumaný region s důrazem na jeho
jazykovou situaci. Tu jsem zkoumal z diachronního pohledu a na základě
konstatovaných faktů byly poté formulovány některé výchozí předpoklady, které jsem
se v následující části pokusil podložit výsledky empirického výzkumu. Pokusme se
nyní získané poznatky shrnout.
Řekli jsme, že jazyk může být velmi důležitým nositelem kolektivní identity a
tak jsme k němu také v této práci přistupovali. Musíme ovšem konstatovat, že pokud
jde o situaci provensálštiny v současnosti, výzkum jenom potvrdil náš předpoklad o
faktické ztrátě tohoto regionálního jazyka. Vlivem nepříznivé jazykové politiky státu a
společenské nutnosti osvojit si francouzštinu došlo k přerušení generačního transferu
provensálského jazyka. Mezi příslušníky mladších věkových kategorií prakticky
neexistují rodilí mluvčí a také pasivní znalost jazyka prudce klesá. Většina
okcitanofonních jsou dnes senioři.

Na druhou stranu jsme se ale přesvědčili, že je provensálština dodnes
považována za důležitý klíč ke kultuře a historii regionu a jako takovou je třeba ji
pěstovat. Překvapivě velké procento dotázaných osob je přesvědčeno, že je třeba ji
zachovat, velká část obyvatel zkoumaného regionu podporuje také výuku tohoto
jazyka. Na základě zjištěných fakt se domnívám, že mezi autochtonními obyvateli
Provence lze i v současné době hovořit o existenci jazykové identity.
Etnická identita v pravém slova smyslu nemohla na území Provence
konstituovat. Přesto jsme však v jiné části výzkumu prokázali silné vazby na region.
Lze říci, že současní Provensálci mají jakousi dvojí identitu. Identifikují se tak zároveň
se svým regionem a svou vlastní etnografickou skupinou a zároveň s velkým národem
francouzským. Pro překvapivě mnoho z nich však regionální, provensálská identita
představuje primární složku kolektivní identity.
Takřka

zcela bez odezvy však zůstává širší, okcitánský region. O hypotetické
okcitánské identitě nelze v případě Provensálců ani spekulovat. Na druhou stranu se
však nepotvrdil předpoklad o uzavření se do sebe a odmítání samé myšlenky
okcitanismu pod vlivem Félibrige. Tento spolek má bezpochyby dodnes v Provence
velkou váhu, určitý formální vztah k okcitánské realitě však prokázala poměrně velká
část dotázaných.
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Jsem si vědom toho, že výsledky uskutečněného výzkumu se týkají pouze úzce
vymezeného území a navíc jedině osob s provensálskými kořeny. Přesto se domnívám,
že je lze s určitou rezervou zevšeobecnit. Je zřejmo, že současní Provensálci nejsou
národností, jejich pozice je stabilní v rámci francouzského národa. Jejich vztah k
tradici a jazyku je však dosud velmi živý a činí z nich tak jednu z výrazných
etnografických skupin na území metropolitní Francie. Myšlenka provensálské
svébytnosti dnes zdaleka není mrtvá a u některých osob s vyhraněným vědomím
regionální identity může nabývat velmi konkrétních podob.
Jak jsme konstatovali, existence jazykové identity jako silné kulturně a
historicky podmíněné vazby na regionální jazyk je v Provence realitou. Provensálština
tak dnes stojí na křižovatce cest své další existence. Přestože z aktivního každodenního
užití již takřka vymizela, mezi obyvateli regionu je zřejmá vůle k jejímu udržení a
navrácení jejího společenského statutu. Sami Provensálci tak dnes mají v rukou další
osud svého historického jazyka. Jen na nich bude v nejbližších letech záviset, zda se
provensálská odnož okcitánské jazykové skupiny stane živým jazykem v plném slova
smyslu anebo jestli se propadne do zapomnění a obyvatelé Provence tak přijdou o další
významný díl své identity.
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QUELQUES ASPECTS
DE L'IDENTITE LINGUISTIQUE ET ETHNIQUE
DES HABITANTS AUTOCHTONES DE LA PROVENCE
(Résumé)
La France, quoiqu'elle parait de nos jours etre un pays homogene et unilingue,
se prěsentait jadis sous la forme ďune mosai"que tres variěe de cultures, de peuples et
de langues. Depuis, des tendances centralisatrices et uniformisantes ont fait de la
France un pays parfaitement unifiě, au niveau de la culture comme de la langue. Et
pourtant, le caractere quelque peu composite de l'Hexagone demeure jusqu'ici la
rěalitě.

La prěsente ětude envisage de traiter de point de vue socio- ou ethnolinguistique
l'une des rěgions a l'histoire spěcifique: la Provence. L'ancienne Provincia romaine
cultiva pendant des siecles sa propre identitě. En effet, elle constituait un pays
pratiquement souverrain, en faisant partie du grand domaine de la culture occitane.
Qu' est-t-il restě jusqu' a nos jours de cette identitě? Peut-on parler de 1' ethnicitě de ses
habitants, ou du moins de leurs identitě linguistique? La vieille langue provenvale,
marquěe par les Troubadours et les Fělibrige, a-t-elle sa raison-ďetre et la vigueur
ď exister dans le troisieme millěnaire?
En abordant des themes a la fois linguistiques, sociologiques et ethnologiques,
j' ai ten u tout ď abord a děfinir les termes appropriěs a ces domaines, puis a analyser la
problěmatique de l'identitě, de 1' ethnicitě et des catěgories apparentěes ainsi que le role
de la langue et les divers figures de son fonctionnement dans une sociětě. Ceci ětabli,
nous avons pu procěder a la description de base de 1' objet de cette ětude - la rěgion de
Provence et le proven<;:al.
Une dělimitation exacte de ces deux notions s'avere difficile faute de
changement de frontieres historiques ainsi que ďincompatibilitě entre 1' ětendue de la
rěgion et de la langue. En ce qui concerne cette derniere, elle se voit classifiěe par des
linguistes comme un dialecte de 1' occitan, ou de la bran che ď oc des langues
galloromanes. Faisant avec le languedocien partie de 1' occitan central, le provenvalluimeme se subdivise en plusieurs dialectes, notamment le rhodanien, le maritime, le basalpin, le central et le ni<;:ard.
Plutót que les caractěristiques purement linguistiques c 'est un aper<;:u
sociolinguistique de 1'histoire du provenval qui se montre utile a la problěmatique de la
prěsente ětude. ll permet de relever les moments forts de 1'histoire linguistique et
culturelle ainsi que leur impact possible sur !'identitě actuelle des habitants de la
rěgion. De surcroit, la connaissance de 1'ěvolution du statut social et des modalitěs
ďutilisation de la langue aide a mieux comprendre sa situation actuelle ainsi qu'a
prěvoir sa prochaine ěvolution.
Dan s le cadre de cette partie de 1'ětude il faut noter la grande ěpoque des
Troubadours qui a unifiě le Midi occitan du point de vue culturel de meme que
linguistique et qui a fait rayonner la culture de la rěgion et sa langue bien au-dela de
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ses frontieres. La langue passe initialement ďune situation de diglossie fonctionnelle
occitano(romano)-latine a travers l'apogée linguistique a l'époque citée a une nouvelle
situation de diglossie occitano-fran9ais. Le fran9ais s'infiltre dans le Sud des le 14.
siecle et il gagne du terrain dans le secteur de 1' administration a partir du 16. s. Les
patois occitans commencent a remplir seulement le role de langue populaire, encore
solide dans cette fonction en tout cas.
Et pourtant, une autre grande période de la langue, de la littérature et de la
conscience régionale (avec un impact certain sur l'actualité de la région) commence au
XIXe siecle, marquant cette fois-ci profondément la Provence. ll s' agit de la
renaissance des Félibrige avec Joseph Roumanille et Frédéric Mistral en téte. Ce
mouvement dépasse le seul domaine littéraire puisqu'il vise a "relever en Provence le
sentiment de race, restaurer Ia langue historique et lui rendre sa dignité par Ia
consécration de /a poés ie ". C 'étaient les Félibrige qui ont do té la Provence - entre
autre - de la nouvelle orthographie phonétique et leur fa9on de voir l'unicité de la
région marque la Provence jusqu'a nos jours ...
Malgré cette briliante renaissance, le proven9al, comme d 'autres langues et
patois régionaux de la France s'est vu opprimé par la politique linguistique de l'Etat,
caracterisée, depuis la Révolution, par la doctrine une Nation- une langue. Chassés des
écoles publiques par les réformes de Jules Ferry (fin du XIXe siecle) et touchés
profondément par la demande sociale de la langue fran9aise, les dialectes locaux
étaient désormais destinés a s' effacer. Le XXe s. a connu l'interruption de leur
transmission et par conséquent leur perte totale souvent au bout de trois générations.
En considérant les faits de langue et culture mentionnés ci-dessus, nous
pourrions nous attendre a une situation plutot défavorable de la langue proven9ale. ll
en va de méme pour une identité ethnique qui n' avait jamais vraiment eu occasion de
se constituer. Et pourtant, les moments phare de 1'histoire de la région, les traditions
centenaires - ne pouvait-ce pas etre le véhicule ďune identité? Nous assistons
actuellement a un renouveau des régionalismes et des nationalismes a 1'échelle
européenne- ce courant, n'a-t-il pas touché aussi les habitants de la Provence? Quelle
est leur attitude envers la langue historique et leur identité collective?
J' ai effectué une modeste enquéte de terrain dans la région du Lubéron en
Vaucluse, visant a illustrer les hypotheses formulées lors de 1'analyse théorique. Les
monts du Lubéron ont été jusqu'ici peu touchés par la migration des populations et
avaient ainsi la possibilité de conserver une grande partie de leur identité. ll est a
préciser que les résultats ne sont pas pertinents pour 1'ensemble des habitants dé la
région en question. Seuls les Provenyaux de souche sont concemés par 1'enquéte,
conformément au titre de mon étude. De surcrolt, il serait certainement faussé de
vouloir généraliser automatiquement les déductions de 1'enquéte partielle a la totalité
du territoire proven9al. Cependant je suis persuadé que les résultats de celle-ci peuvent
du moins indiquer la situation probable dans le reste de la région.
L'enquéte a confirmé les suppositions sur l'état piteux de la langue. ll n'existe
pratiquement pas d 'occitanophones de souche parmi les personnes questionnées. Le
proven9al est tout de méme connu par un certain nombre d 'entre eux gn1ce aux
contacts avec des personnes agées de 1' alentour. L 'enquéte a en tout cas montré la
baisse du nombre de ceux-ci parmi les catégories ď age inférieures.
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A demi oubliée, pratiquement disparue de l'usage active, la langue demeure
pourtant un attribut important de la région. La quasi-totalité des personnes interrogées
ont caractérisé l'idiome régional dans les termes de clé de notre cu/ture et histoire, un
patrimoine hérité des ancetres. Presque 78% ďentre eux considerent qu'il est
nécessaire de maintenir la langue régionale, plus de 80% sont favorables a
1'enseignement de celle-ci et plus de 36% souhaitent meme un enseignement bilingue.
Presque 82% soutiennent l'utilisation du proven9al dans le secteur publique, par
exemple sous forme de la signalétique bilingue.
D 'autre part, la perte définitive de certaines fonctions sociales de la langue se
voit consacrée par le refus du proven9al dans les actes administratifs par plus de 80%
de questionnés. Malgré cela, !'existence actuelle ďune identité linguistique est ďapres
moi prouvée.
De meme, une grande partie des questionnés ont affirmé l'importance de la
liaison avec la région pour leur identité. La plupart d 'entre eux considerent les deux
composantes - régionale et fran9aise - inséparables et de meme importance. Un quart
des questionnés ont meme désigné l'identité proven9ale comme primordiale. Certes, il
y en a ď autres qui ne ressentent que l'identité fran9aise. A titre purement exceptionnel
s'était exprimée l'identité occitane.
L'affirmation ďune ethnicité proven9ale serait abusive. Une telte identité n'a
pas pu se constituer dans cette région, les Proven9aux actuels sont bien intégrés au sein
de la grande nation franc;aise. Néanmoins, un fort attachement a la langue historique et
aux traditions de la région fait perdurer la spécificité de leur héritage culturel. L 'avenir
du provenc;al reste ainsi pleinement entre les mains des habitants de la région. Les
années a venir montreront s'il occupera la place qui lui revient ou bien si les
Proven9aux avec leur langue perdront une partie de leurs identité.
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Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite
entre ses membres, notamment afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les
principes qui sont leur patrimoine commun;
Considérant que la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de
l'Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaitre, contribue a maintenir
et a développer les traditions et la richesse culturelles de l'Europe;
Considérant que le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie
privée et publique constitue un droit imprescriptible, conformément aux principes
contenus dans le Pacte intemational relatif aux droits civils et politiques des Nations
Unies, et conformément a l'esprit de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales du Conseil de l'Europe;
Prenant en compte le travail réalisé dans le cadre de la CSCE, et en particulier l'Acte
final d'Helsinki de 1975 et le document de la réunion de Copenhague de 1990;
Soulignant la valeur de l'interculturel et du plurilinguisme, et considérant que la
protection et l'encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas
se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre;
Conscients du fait que la protection et la promotion des langues régionales ou
minoritaires dans les différents pays et régions d'Europe représentent une contribution
importante a la construction ďune Europe fondée sur les principes de la démocratie et
de la diversité culturelle, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité
territoriale;
Compte tenu des conditions spécifiques et des traditions historiques propres
région des pays d'Europe,

a chaque

Sont convenus de ce qui suit:

Partie I - Dispositions générales
Article 1 - Définitions
Au sens de la présente Charte:
a

par l'expression «langues régionales ou minoritaires», on entend les langues:
pratiquées traditionnellement sur un territoire ďun Etat par des ressortissants
de cet Etat qui constituent un groupe numériquement inférieur au reste de la
population de l'Etat; et
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11

différentes de la (des) langue(s) officielle(s) de cet Etat;

elle n'inclut ni les dialectes de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat ni les langues
des migrants;
b

par «territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée», on
entend l'aire géographique dans laquelle cette langue est le mode ďexpression ďun
nombre de personnes justifiant l'adoption des différentes mesures de protection et
de promotion prévues par la présente Charte;

c

par «langues dépourvues de territoire», on entend les langues pratiquées par des
ressortissants de l'Etat qui sont différentes de la (des) langue(s) pratiquée(s) par le
reste de la population de l'Etat, mais qui, bien que traditionnellement pratiquées
sur le territoire de l'Etat, ne peuvent pas etre rattachées a une aire géographique
particuliere de celui-ci.

Article 2 - Engagements
1

2

Chaque Partie s'engage a appliquer les dispositions de la partie II a l'ensemble des
langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son territoire, qui répondent aux
définitions de l'article 1.
En ce qui conceme toute langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation
de l'approbation, conformément a l'article 3, chaque Partie s'engage a appliquer un
minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas choisis parmi les dispositions de la
partie III de la présente Charte, dont au moins trois choisis dans chacun des articles 8 et
12 et un dans chacun des articles 9, 10, ll et 13.

OU

Article 3 - Modalités
Chaque Etat contractant doit spécifier dans son instrument de ratification, ďacceptation
ou ďapprobation chaque langue régionale ou minoritaire, ou chaque langue officielle
moins répandue sur l'ensemble ou une partie de son territoire, a laquelle s'appliquent les
paragraphes choisis conformément au paragraphe 2 de l'article 2.
2

Toute Partie peut, a tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle
accepte les obligations découlant des dispositions de tout autre paragraphe de la Charte
qui n'avait pas été spécifié dans son instrument de ratification, ďacceptation ou
ďapprobation, OU qu'elle appliquera le paragraphe 1 du présent article a ďautres langues
régionales ou minoritaires, ou a ďautres langues officielles moins répandues sur
l'ensemble ou une partie de son territoire.

3

Les engagements prévus au paragraphe précédent seront réputés partie intégrante de la
ratification, de l'acceptation ou de l'approbation et porteront les memes effets des la
date de leur notification.
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Article 4 - Statuts de protection existants
1

Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut etre interprétée comme limitant
ou dérogeant aux droits garantis par la Convention européenne des Droits de l'Homme.

2

Les dispositions de la présente Charte ne portent pas atteinte aux dispositions plus
favorables régissant la situation des langues régionales ou minoritaires, ou le statut
juridique des personnes appartenant a des minorités, qui existent déja dans une Partie
ou sont prévues par des accords intemationaux bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
Article 5- Obligations existantes

Rien dans la présente Charte ne pourra etre interprété comme impliquant le droit
ďengager une quelconque activité ou ďaccomplir une quelconque action contrevenant
aux buts de la Charte des Nations Unies OU a ďautres obligations du droit intemational,
y compris le principe de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats.
Article 6 - Information

Les Parties s'engagent a veiller a ce que les autorités, organisations et personnes
concemées soient informées des droits et devoirs établis par la présente Charte.

Partie II- Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 1 de l'article 2
Article 7- Objectifs et principes

1
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En matiere de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces
langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur
politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:
a

la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de
la richesse culturelle;

b

le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en
faisant en sorte que les divisions administratives existant déja ou nouvelles ne
constituent pas un obstacle a la promotion de cette langue régionale ou minorit~re;

c

la nécessité ďune action résolue · de promotion des langues régionales ou
minoritaires, afin de les sauvegarder;

d

Ia facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales
ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;

e

le maintien et le développement de relations, dans les doinaines couverts par la
présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et
ďautres groupes du meme Etat parlant une langue pratiquée sous une forme
identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec ďautres
groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;

f

la mise a disposition de formes et de moyens adéquats ďenseignement et
des langues régionales OU minoritaires a tOUS les stades appropriés;

g

la mise a disposition de moyens permettant aux non-locuteurs ďune langue
régionale ou minoritaire habitant l'aire ou cette langue est pratiquée de l'apprendre
s'ils le souhaitent;

h

la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou
minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;

ďétude

la promotion des formes appropriées ďéchanges transnationaux, dans les domaines
couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires
pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.
2

Les Parties s'engagent a éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction,
exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique ďune langue
régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le
maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur
des langues régionales OU minoritaires, destinées a promouvoir une égalité entre les
locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant a tenir compte de leurs
situations particulieres, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers
les locuteurs des langues plus répandues.

3

Les Parties s'engagent a promouvoir, au moyen de mesures appropnees, la
compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant
notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance a l'égard des
langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la
formation dispensées dans le pays, et a encourager les moyens de communication de
masse a poursuivre le meme objectif.

4

En définissant leur politique a l'égard des langues régionales OU minoritaires, les Parties
s'engagent a prendre en considération les besoins et les vceux exprimés par les groupes
pratiquant ces langues. Elles sont encouragées a créer, si nécessaire, des organes
chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues
régionales ou minoritaires.

5

Les Parties s'engagent a appliquer, mutatis mutandis, les principes énumeres aux
paragraphes 1 a 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le
cas de ces langues, la nature et la portée des mesures a prendre pour donner effet a la
présente Charte seront déterminées de maniere souple, en tenant compte des besoins et
des vceux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui
pratiquent les langues en question.
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Partie III- Mesures en faveur de l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans Ia
vie publique, a prendre en conformité avec les engagements souscrits en vertu
du paragraphe 2 de l'article 2
Article 8 - Enseignement
1

En matiere d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui conceme le territoire sur
lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans
préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:

a prévoir

une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales
minoritaires concemées; ou

a

ll

OU

a prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans
les langues régionales ou minoritaires concemées; ou

m

a appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux éleves
do nt les familles le souhaitent et do nt le nombre est jugé suffisant; ou

iv si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de
l'éducation préscolaire, a favoriser et/ou a encourager l'application des mesures
visées sous i a iii ci-dessus;

a prévoir

b

un enseignement pnmrure assuré dans les langues régionales ou
minoritaires concemées; ou

ll

a prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement primaire soit assurée dans
les langues régionales ou minoritaires concemées; ou

111

a prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues
régionales ou minoritaires concemées fasse partie intégrante du curriculum; ou

IV

a appliquer l'une des mesures visées sous i a iii ci-dessus au moins aux éleves
dont les familles Je souhaitent et dont Je nombre est jugé suffisant;

a prévoir un enseignement secondaire assuré dans les Iangues régionales ou
minoritaires concemées; ou

c

ii

111

IV

a prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement secondaire soit assurée
dans les langues régionales ou minoritaires; ou
a prévoir, dans

le cadre de l'éducation secondaire, l'enseignement des langues
régionales ou minoritaires comme partie intégrante du curriculum; ou

a appliquer l'une des mesures visées sous i a iii ci-dessus au moins aux éleves
qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre
jugé suffisant;
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a prévoir un

d

enseignement technique et professionnel qui soit assuré dans les
langues régionales ou minoritaires concemées; ou

ll

a prévoir qu'une partie substantielle de l'enseignement technique et professionnel
soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concemées; ou

ll1

a

1v

a appliquer l'une des mesures visées sous i a iii ci-dessus au moins aux éleves

prévoir, dans le cadre de l'éducation technique et professionnelle,
l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concemées comme partie
intégrante du curriculum; ou

qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre
jugé suffisant;

a prévoir

un enseignement universitaire et ďautres formes
supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou

e

ll

ll1

ďenseignement

a prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement
universitaire et supérieur; ou
si, en raison du role de l'Etat Vls-a-vis des établissements ďenseignement
supérieur, les alinéas i et ii ne peuvent pas etre appliqués, a encourager et/ou a
autoriser la mise en place ďun enseignement universitaire ou ďautres formes
ďenseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires, ou de
moyens permettant ďétudier ces langues a l'université ou dans ďautres
établissements ďenseignement supérieur;

a prendre

des dispositions pour que soient donnés des cours ďéducation des
adultes ou ďéducation permanente assurés principalement ou totalement dans les
langues régionales ou minoritaires; ou

f

ll

a proposer

ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de
l'éducation permanente; ou

m si les pouvoirs publics n'ont pas de compétence directe dans le domaine de
l'éducation des adultes, a favoriser et/ou a encourager l'enseignement de ces
langues dans le cadre de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;
g

a prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture
dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;

h

a assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire a la mise en
ceuvre de ceux des paragraphes a a g acceptés par la Partie;
a créer un ou plusieurs organe(s) de contróle chargé(s) de suivre les mesures prises et
les progres réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des
langues régionales ou minoritaires, et a établir sur ces points des rapports
périodiques qui seront rendus publics.
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2

En matiere ďenseignement et en ce qui conceme les territoires autres que ceux sur
lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les
Parties s'engagent a autoriser, a encourager OU a mettre en place, si le nombre des
locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la
langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9- Justice

1 Les Parties s'engagent, en ce qui conceme les circonscriptions des autorités judiciaires
dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou
minoritaires qui justifie les mesures spécifiées ci-apres, selon la situation de chacune de
ces langues et a la condition que l'utilisation des possibilités offertes par le présent
paragraphe ne soit pas considérée par le juge comme faisant obstacle a la bonne
administration de la justice:
a

dans les procédures pénales:

a prévoir

que les juridictions, a la demande ďune des parties, menent la
procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ll

a garantir a l'accusé

le droit de s'exprimer dans Sa langue régionale

OU

minoritaire; et/ou
111

1v

a prévoir

que les requetes et les preuves, écrites ou orales, ne soient pas
considérées comme irrecevables au seul motif qu'elles sont formulées dans une
langue régionale ou minoritaire; et/ou

a établir dans ces langues régionales ou minoritaires, sur demande, les actes liés
aune procédure judiciaire,

si nécessaire par un recours a des interpretes et
frais additionnels pour les intéressés;
b

a des traductions n'entra!nant pas de

dans les procédures civiles:

a prévoir que les juridictions, a la demande ďune des parties, menent la
procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ll

a permettre, lorsqu'une partie a un litige doit compara!tre en personne devant un
tribuna!, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour
autant encourir des frais additionnels; et/ou

111

apermettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales
ou minoritaires,

si nécessaire par un recours a des interpretes et a des traductions;
c
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dans les procédures devant les juridictions compétentes en matiere administrative:

a prévoir que les juridictions, a la demande ďune des parties, menent la
procédure dans les langues régionales ou minoritaires; et/ou
ll

a permettre, lorsqu'une partie a un litige doit comparaitre en personne devant un
tribunal, qu'elle s'exprime dans sa langue régionale ou minoritaire sans pour
autant encourir des frais additionnels; et/ou

lll

a permettre la production de documents et de preuves dans les langues régionales
ou minoritaires,

si nécessaire par un recours a des interpretes et a des traductions;
d

2

3

a prendre des mesures afin que l'application des alinéas i et iii des paragraphes b et c
ci-dessus et l'emploi éventuel ďinterpretes et de traductions n'entrainent pas de frais
additionnels pour les intéressés.

Les Parties s'engagent:
a

a ne pas refuser la validité des actes juridiques établis dans l'Etat du seul fait qu'ils
sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire; ou

b

a ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du
seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire, et a prévoir
qu'ils seront opposables aux tiers intéressés non locuteurs de ces langues, a la
condition que le contenu de l'acte soit porté a leur connaissance par celui qui le fait
valoir; ou

c

a ne pas refuser la validité, entre les parties, des actes juridiques établis dans l'Etat du
seul fait qu'ils sont rédigés dans une langue régionale ou minoritaire.

Les Parties s'engagent a rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires,
les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concement
particulierement les utilisateurs de ces langues, a moins que ces textes ne soient déja
disponibles autrement.
Article 10- Autorités administratives et services publics

1

Dans les circonscriptions des autorités administratives de l'Etat dans lesquelles réside un
nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ciapres et selon la situation de chaque langue, les Parties s'engagent, dans la mesure ou
cela est raisonnablement possible:
a

a veiller a ce que ces autorités administratives utilisent les langues régionales ou
minoritaires; ou
ll

a veiller a ce que ceux de leurs agents qui sont en contact avec le public
emploient les langues régionales ou minoritaires dans leurs relations avec les
personnes qui s'adressent a eux dans ces langues; ou
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ll!

a veil!er a Ce que Jes Jocuteurs de Jangues régionaJes OU minoritaires puissent
présenter des demandes orales ou écrites et recevoir une réponse dans ces
langues; ou

IV

a veil!er a Ce

V

a veil!er a Ce

que Jes Jocuteurs de Jangues régionaJes OU minoritaires puissent
présenter des demandes orales ou écrites dans ces langues; ou
que Jes locuteurs des Jangues régionales OU minoritaires puissent
soumettre valablement un document rédigé dans ces langues;

b

a mettre a disposition

c

a permettre aux autorités administratives de rédiger des documents dans une langue

des formulaires et des textes administratifs ďusage courant
pour Ia population dans les langues régionales ou minoritaires, ou dans des versions
bilingues;

régionale ou minoritaire.
;

3
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En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un
nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ciapres, les Parties s'engagent a permettre et/ou a encourager:
a

l'emploi des langues régionales ou minoritaires dans Je cadre de l'administration
régionale ou locale;

b

Ia possibilité pour les locuteurs de langues régionales ou minoritaires de présenter
des demandes orales ou écrites dans ces langues;

c

Ia publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont
l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;

d

Ia publication par les collectivités locales de leurs textes offíciels également dans les
langues régionales ou minoritaires;

e

l'emploi par les collectivités régionales des langues régionales ou minoritaires dans
les débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de Ia (des) langue(s)
officielle(s) de l'Etat;

f

l'emploi par les collectivités locales de langues régionales ou minoritaires dans les
débats de leurs assemblées, sans exclure, cependant, l'emploi de la (des) langue(s)
officielle(s) de l'Etat;

g

l'emploi ou l'adoption, Je cas échéant conjointement avec Ia dénomination dans Ia
(les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de Ia toponymie
dans les langues régionales ou minoritaires.

a

En ce qui concerne les services publics assurés par les autorités administratives ou
ďautres personnes agissant pour Je compte de celles-ci, les Parties contractantes
s'engagent, sur Jcs territoires dans JesqueJs Jes Jangues régionaJes ou minoritaires sont

...............................____________
pratiquées, en fonction de Ia situation de chaque langue et dans Ia mesure ou cela est
raisonnablement possible:

4

5

a

a

veiller a ce que [es [angues régiona[es
l'occasion de Ia prestation de service; ou

b

a pem1ettre

c

a pem1ettre

OU

minoritaires soient employées

a

aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une
demande et arecevoir une réponse dans ces langues; ou

aux locuteurs de langues régionales ou minoritaires de formuler une
demande dans ces langues.

Aux fins de Ia mise en cruvre des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 qu'elles ont
acceptées, les Parties s'engagent a prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:
a

Ia traduction ou l'interprétation éventuellement requises;

b

le recrutement et, Je cas échéant, Ia formation des fonctionnaires et autres agents
publics en nombre suffisant;

c

Ia satisfaction, dans Ia mesure du possible, des demandes des agents publics
connaissant une langue régionale ou minoritaire ďetre affectés dans le territoire sur
lequel cette langue est pratiquée.

Les Parties s'engagent apermettre, a Ia demande des intéressés, l'emploi
patronymes dans les langues régionales ou minoritaires.

OU

l'adoption de

Article ll - Médias
Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les
territoires ou ces langues sont pratiquées, selon Ia situation de chaque langue, dans Ia
mesure oú les autorités publiques ont, de fac;on directe ou indirecte, une compétence, des
pouvoirs ou un role dans ce domaine, en respectant les principes ďindépendance et
ďautonomie des médias:
a

dans Ia mesure ou Ia radio et Ia télévision ont une mission de service public:

a assurer

Ia création ďau moins une station de radio et une chaine de télévision
dans les langues régionales ou minoritaires; ou

b

11

a encourager et/ou a faciliter

111

a prendre

Ia création ďau moins une station de radio et une
chaine de télévision dans les langues régionales ou minoritaires; ou

les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des
émissions dans les langues régionales ou minoritaires;

a encourager et/ou a faciliter

Ia création
langues régionales ou minoritaires; ou

ďau

moins une station de radio dans les

81

ll

aencourager et/ou afaciliter l'émission de programmes de radio dans les langues
régionales ou minoritaires, de fa9on réguliere;

a encourager et/ou a faciliter la création ďau moins une chaine de télévision dans

c

les langues régionales ou minoritaires; ou
ll

a encourager et/ou a faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les
langues régionales ou minoritaires, de fa9on réguliere;

d

a encourager

et/ou a faciliter la production et la diffusion
audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;

ďceuvres

audio et

a encourager et/ou a faciliter la création et/ou le maintien ďau moins un organe

e

de presse dans les langues régionales ou minoritaires; ou
ll

a encourager et/ou a faciliter la publication ďarticles de presse dans les langues
régionales ou minoritaires, de fa9on réguliere;

a couvrir les couts supplémentaires des médias employant les langues régionales

f

ou minoritaires, lorsque la loi prévoit une assistance financiere, en général, pour
les médias; ou
ll

g
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a

étendre les mesures existantes ďassistance financiere aux productions
audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;

a

soutenir la formation de joumalistes et autres personnels pour les médias
employant les langues régionales ou minoritaires.

2

Les Parties s'engagent a garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et
de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou
proche ďune langue régionale OU minoritaire, et a ne pas s'opposer a la retransmission
ďémissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles
s'engagent en outre a veiller a ce qu'aucune restriction a la liberté ďexpression et a la
libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou
proche ďune langue régionale OU minoritaire ne soit imposée a la presse écrite.
L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des
responsabilités, peut etre soumis a certaines formalités, conditions, restrictions ou
sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, a la sécurité nationale, a l'intégrité territoriale OU a la sureté publique, a la
défense de l'ordre et ala prévention du crime, ala protection de la santé OU de la morale,
a la protection de la réputation OU des droits d'autrui, pour empecher la divulgation
ďinformations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir
judiciaire.

3

Les Parties s'engagent a veiller a ce que les intérets des locuteurs de langues régionales
ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures
éventuellement créées conformément a la loi, ayant pour t:khe de garantir la liberté et la
pluralité des médias.

Article 12 - Activités et équipements culturels
En matiere ďactivités et ďéquipements culturels - en particulier de bibliotheques, de
vidéotheques, de centres culturels, de musées, ďarchives, ďacadémies, de théatres et de
cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique,
ďexpression culturelle populaire, de festivals, ďindustries culturelles, incluant
notamment l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en ce qui
conceme le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure ou les
autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un role dans ce domaine:
a

a

b

a favoriser les différents moyens ďacces dans ďautres Iangues aux ceuvres produites

encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou
minoritaires, et a favoriser les différents moyens ďacces aux ceuvres produites dans
ces langues;

dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités
de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;
C

a

favoriser l'acces dans des langues régionales OU minoritaires a des ceuvres
produites dans ďautres langues, en aidant et en développant les activités de
traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;

d

a veiller a Ce

e

a favoriser

f

a favoriser

la participation directe, en ce qui conceme les équipements et les
programmes ďactivités culturelles, de représentants des locuteurs de la langue
régionale ou minoritaire;

g

a encourager et/ou a faciliter la création d'un OU de plusieurs organismes chargés de

que les organismes chargés d'entreprendre OU de SOUtenir diverses
formes ďactivités culturelles integrent dans une mesure appropriée la connaissance
et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les
opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;
la mise a la disposition des organismes chargés d'entreprendre OU de
soutenir des activités culturelles ďun personnel maitrisant la langue régionale ou
minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;

collecter, de recevoir en dépot et de présenter ou publier les ceuvres produites dans
les langues régionales ou minoritaires;
h

2

le cas échéant, acréer et/ou apromouvoir et financer des services de traduction et de
recherche terminologique en vue, notamment, de maintenir et de développer dans
chaque langue régionale ou minoritaire une terminologie administrative,
commerciale, économique, sociale, technologique ou juridique adéquate.

En ce qui conceme les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou
minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent a autoriser, a
encourager et/ou a prévoir, si le nombre des locuteurs ďune langue régionale ou
minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément
au paragraphe précédent.

83

3

Les Parties s'engagent, dans !eur politique culturelle a l'étranger, a donner une place
appropriée aux langues régionales ou minoritaires et a Ia culture dont elles sont
l'expression.

Article 13- Vie économique et sociale
En ce qui conceme les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour
l'ensemble du pays:
a

a exclure de !eur législation toute disposition interdisant ou limitant sans raisons
justifiables Je recours a des langues régionales ou minoritaires dans les documents
relatifs a Ia vie économique ou sociale, et notamment dans les contrats de travail et
dans les documents techniques tels que les modes ďemploi de produits ou
ďéquipements;

b

a interdire l'insertion, dans les reglements intemes des entreprises et les actes privés,
de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout
au moins entre les locuteurs de Ia meme langue;

2
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C

a s'opposer

aux pratiques tendant a décourager J'usage des Jangues régionaJes
minoritaires dans Je cadre des activités économiques ou sociales;

d

a faciliter

OU

et/ou a encourager par ďautres moyens que ceux visés aux alinéas cidessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.

En matiere ďactivités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans Ia mesure ou
les autorités publiques ont une compétence, dans Je territoire sur lequel les langues
régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans Ia mesure ou cela est raisonnablement
possible:

a

a

définir, par leurs réglementations financieres et bancaires, des modalités
permettant, dans des conditions compatibles avec les usages commerciaux, l'emploi
des langues régionales ou minoritaires dans Ia rédaction ďordres de paiement
( cheques, traites, etc.) OU d'autres documents financiers, OU, Je cas échéant, a veiller a
Ia mise en o:uvre ďun tel processus;

b

dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de !eur controle
(secteur public), a réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales
ou minoritaires;

c

a veiller a ce

que les équipements sociaux tels que les hopitaux, les maisons de
retraite, les foyers offrent Ia possibilité de recevoir et de soigner dans !eur langue les
locuteurs ďune langue régionale ou minoritaire nécessitant des soins pour des
raisons de santé, ďage ou pour ďautres raisons;

d

a veiller,

selon des modalités appropriées, a ce que les consignes de sécurité soient
également rédigées dans les langues régionales ou minoritaires;

e

a rendre

accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations
foumies par les autorités compétentes concemant les droits des consommateurs.

Article 14 - Echanges transfrontaliers
Les Parties s'engagent:
a

a appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats ou
la meme langue est pratiquée de fa<;on identique OU proche, OU a s'efforcer d'en
conclure, si nécessaire, de fa<;on a favoriser les contacts entre les locuteurs de la
meme langue dans les Etats concemés, dans les domaines de la culture, de
l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation
permanente;

b

dans l'intéret des langues régionales OU minoritaires, a faciliter et/ou a promouvoir la
coopération a travers les frontieres, notamment entre collectivités régionales ou
locales sur le territoire desquelles la meme langue est pratiquée de fas:on identique
ou proche.

Partie IV - Application de Ia Charte
Article 15- Rapports périodiques
Les Parties présenteront périodiquement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
sous une forme a déterminer par le Comité des Ministres, un rapport sur la politique
suivie, conformément a la partie II de la présente Charte, et sur les mesures prises en
application des dispositions de la partie III qu'elles ont acceptées. Le premier rapport doit
etre présenté dans l'année qui suit !'entrée en vigueur de la Charte a l'égard de la Partie en
question, les autres rapports a des intervalles de trois ans apres le premier rapport.
2

Les Parties rendront leurs rapports publics.
Article 16- Examen des rapports
Les rapports présentés au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en application de
l'article 15 seront examinés par un comité ďexperts constitué conformément a
l'article 17.

2

Des organismes ou assoc1at10ns légalement établis dans une Partie pourront attirer
l'attention du comité ďexperts sur des questions relatives aux engagements pris par cette
Partie en vertu de la partie III de la présente Charte. Apres avoir consulté la Partie
intéressée, le comité ďexperts pourra tenir compte de ces informations dans la
préparation du rapport visé au paragraphe 3 du présent article. Ces organismes ou
associations pourront en outre soumettre des déclarations quant a la politique suivie par
une Partie, conformément a la partie II.
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3

Sur Ia base des rapports visés au paragraphe I ct des informations visées au
paragraphe 2, Je comité ďexperts préparera un rapport a l'attention du Comité des
Ministres. Ce rapport sera accompagné des observations que les Parties seront invitées a
formuler et pourra etre rendu public par Je Comité des Ministres.

4

Le rapport visé au paragraphe 3 contiendra en particulier les propositions du comité
au Comité des Ministres en vue de Ia préparation, le cas échéant, de toute
recommandation de ce demier a une ou plusieurs Parties.
ďexperts

5

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe fera un rapport biennal détaillé
l'Assemblée parlementaire sur l'application de Ia Charte.

Article 17- Comité

a

ďexperts

Le comité ďexperts sera composé ďun membre pour chaque Partie, désigné par Je
Comité des Ministres sur une liste de personnes de Ia plus haute intégrité, ďune
compétence reconnue dans les matieres traitées par Ia Charte, qui seront proposées par Ia
Partie concemée.
2

Les membres du comité seront nommés pour une période de six ans et !eur mandat sera
renouvelable. Si un membre ne peut remplir son mandat, i! sera remplacé conformément
a Ia procédure prévue au paragraphe I, et le membre nommé en remplacement achevera
le terme du mandat de son prédécesseur.

3

Le comité ďexperts adoptera son reglement intérieur. Son secrétariat sera assuré par le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Partie V- Dispositions finales
Articlc 18
La présente Charte est ouverte a Ia signature des Etats membres du Conseil de l'Europe.
Elle sera soumise a ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, ďacceptation ou ďapprobation seront déposés pres le Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe.

Article 19
La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration ďune
période de trois mois apres la date a laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe
auront exprimé !eur consentement a etre liés par Ia Charte, conformément aux
dispositions de l'article 18.
2
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Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement a etre lié par Ia
Charte, celle-ci entrera en vigueur Je premier jour du mois qui suit l'expiration ďune
période de trois mois apres la date du dépót de !'instrument de ratiťication, ďacceptation
ou ďapprobation.

..............................__________
Article 20
Apres !'entrée en vigueur de Ia présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe a adhérer a Ia
Charte.
2

Pour tout Etat adhérent, Ia Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration ďune période de trois mois apres Ia date de dépot de !'instrument ďadhésion
pres Je Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 21
Tout Etat peut, au moment de Ia signature ou au moment du dépot de son instrument de
ratification, ďacceptation, ďapprobation ou ďadhésion, formuler une ou plusieurs
réserve(s) aux paragraphes 2 a5 de l'article 7 de Ia présente Charte. Aucune autre réserve
n'est admise.
!

Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut Ia
retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europc. Le retrait prendra effet a Ia date de réception de Ia notiťication par le
Secrétaire Général.

Article 22

a

Toute Partie peut,
tout moment, dénoncer Ia présente Charte en adressant une
notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration ďune période
de six mois apres Ia date de réception de Ia notification par le Secrétaire Général.

Article 23
Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et

a tout Etat ayant adhéré a Ia présente Charte:
a

toute signature;

b

le dépot de tout instrument de ratification, ďacceptation, ďapprobation ou
ďadhésion;

a ses articles

c

toute date ďentrée en vigueur de Ia présente Charte, conformément
et 20;

d

toute notification rec;ue en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2;

e

tout autre acte, notification ou communication ayant trait

19

a Ia présente Charte.
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En foi de quoi, les soussignés, dument autorisés a cet effet, ont signé la présente Charte.
Fait a Strasbourg, le 5 novembre 1992, en fran<;ais et en anglais, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de
l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en comrnuniquera copie certifiée
conforme a chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et a tout Etat invité a
adhérer a la présente Charte.
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2:
Francouzská deklarace k podpisu Charty
Déclaration de Ia République fran~aise dans Ia perspective de Ia
ratification de Ia Charte européenne des langues régionales ou
minoritaires:

I. La République frans;aise envisage de formuler dans son instrument de ratification de la
charte européenne des langues régionales ou minoritaires la déclaration suivante:

1. Dans la mesure ou elle ne vise pas a la reconnaissance et la protection de
minorités, mais a promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que
remploi du terme de "groupes" de locuteurs ne confere pas de droits collectifs
pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le Gouvernement de
la République interprete la Charte dans un sens compatible avec le Préambule
de la Constitution, qui assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi et ne
connait que le peuple francais. composé de tous les citoyens sans distinction
ďorigine, de race ou de religion.
2. Le Gouvennement de la République interprete 1'article 7-1 paragraphe d et
les articles 9 et 1O comme posant un principe général n'allant pas a l'encontre
de l'article 2 de la Constitution selon lequel l'usage du frans;ais s'impose aux
personnes morales de droit public et aux personnes de droit plivé dans
l'exercice ďune mission de service public, ainsi qu'aux usagers dans leurs
relations avec les administrations et services publics.

3. Le Gouvernement de la République interprete l'article 7-1 paragraphe f et
l'article 8 en ce sens qu'ils préservent le caractere facultatif de l'enseignement et
de l'étude des langues régionales ou minolitaires, ainsi que de l'histoire et de la
culture dont elles sont l'expression, et que cet enseignement n'a pas pour objet
de soustraire les éleves scolarisés dans les établissements du territoire aux
droits et obligations applicables a l'ensemble des usagers des établissements
qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés a celui-ci.
4. Le Gouvemement de la République interprete l'article 9-3 comme ne
s'opposant pas a ce que seule la version officielle en langue frans;aise, qui fait
juridiquement foi des textes législatifs qui sont rendus accessibles dans les
langues régionales OU minoritaires puisse etre utilisée par les personlles
morales de droit public et les personnes privées dans rexercice ďune mission
de service public. ainsi que par les usagers dans leurs relations avec les
adrnmistrations et services publics.

II. La République frans;aise indiquera dans son instrument de ratification de la charte
européenne des langues régionales ou minoritaires, conformément a son artide 3-1, les langues
régionales auxquelles s'appliqueront les mesures qui seront choisies en application de l'article

89

2-2. La République fran<;aise envisage, conformément a l'article 2-2, de s'engager
certains ou tous les paragraphes ou alinéas suivants de Ia partie III de Ia charte:
article 8:
alinéas 1 a (iii), 1 b (i v), 1 c (i v), 1 d (i v), 1 e (i), 1 e (i i), 1 f (ii),
1 g, 1 h, 1 i,
paragraphe 2
article 9:
paragraphe 3
article 10:
alinéas 2 c, 2 d, 2 g
article ll:
alinéas I a (iii), 1 b (i i), 1 c (i i), 1 d, 1 e (i i), 1 f (i i), 1 g,
paragraphe 2
paragraphe 3
article 12:
alinéas 1 a, I b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 g,
paragraphe 2
paragraphe 3
article 13:
alinéas 1 b, 1 c, I d,
alinéas 2 b, 2 e
article 14:
alinéas a, b.
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Příloha

3:
Základní urezentace bilin2vních okcitánských
(Calandreta) na oficiálních internetových stránkách

škol

Calandreta, una escola doberta a totes ...
Ouverte a tous, Calandreta propose un service public ďéducation. Elle est gratuite et
lai'que. Elle respecte les programmes officiels de l"Education Nationale et propose pour
y parvenir une démarche bilingue. Elle fonctionne avec les memes horaires et les
memes vacances que les autres écoles. Elle accueille les enfants de la maternelle a la
fin du primaire.

Calandreta, una escola

ďaicí ...

Calandreta est attachée au pays dans lequel elle vit. Donner acces a la langue et a la
culture occitanes, découvrir les traces multiples de la civilisation dont elles sont
porteuses, c'est aider les enfants a mieux appréhender leur environnement naturel et
culturel.

Calandreta, una pedagogia doberta e viva ...
Ouverte sur l'enfant, sa personnalité, ses envies, ses besoins. Des moments
ďapprentissage sont individualisés pour respecter le rythme de chacun. Ouverte sur
l'extérieur : découvertes lors de sorties ou de classes transplantées (mer, montagne,
autres pays ... ), accueil ďintervenants. Vivante : les activités sont créées a partir de
l'enfant, de ce qu'il apporte en classe, de themes qui lui sont chers. Les programmes
sont réalisés au travers de ces activités et des compléments que peut y apporter
l'enseignant.

Calandreta, los mainatges prenon Ia paraula ...
L'écoute et le respect mutuel sont a la base de l'enseignement. Ils permettent de
donner a l'enfant le pouvoir de parole, de décision, de responsabilité. L'enfant peut
émettre des idées, pratiquer des choix pour s'investir dans les activités. L'école est un
lieu ou l'enfant vit, ou il s'organise, gere, découvre, s'exprime.

Calandreta, los parents i participan ...
L'école n'est pas coupée de la vie familiale de I' enfant. Nous privilégions les liens entre
les enfants, les parents, et les enseignants. Le dialogue et la réflexion sont permanents.
Les parents s'impliquent dans les structures de l'association et prennent des
responsabilités concretes au sein de l'école, s'ils le souhaitent.

Calandreta, lo bilinguisme per totes ...
A Calandreta, les enfants pratiquent en complémentarité deux langues vivantes : le
franvais et l'occitan. Ils ont acces a deux cultures qui s'enrichissent mutuellement. La
méthode pratiquée est celle de l'immersion linguistique précoce. Plus le bilinguisme est
précoce, plus il est naturel, mieux se développent chez l'enfant des mécanismes
intellectuels qui l'ouvrent a ďautres langues vivantes bien sur, mais aussi a ďautres
91

langages plus abstraits comme les mathématiques. Le bilinguisme occitan-fran<;ais est
a Ia portée de tous. L'environnement linguistique et culturel est déterminant pour Ia
mise en place ďun vrai bilinguisme.

Calandreta, una escóla per l'Európa de las culturas, alandada sul monde ...
S'épanouir dans un pays, en parler Ia langue, c'est une construction de soi qui permet
ďetre curieux des autres et des ailleurs. La connaissance de plusieurs langues et
cultures correspond aux besoins et aux réalités de notre époque. Calandreta propase un
bilinguisme de base qui va faciliter Ia découverte ďautres langues et cultures du monde
a l'école élémentaire. U ne troisieme langue est introduite des le CE I.

Calandreta, es tanben una associacion.
Calandreta est une association qui promeut Je bilinguisme chez les enfants et permet
!'existence ďécoles bilingues occitan-fran<;ais. Des conventions ont été signées entre
les Calandretas et Je Ministere de l'Education Nationale qui assurent Ia prise en charge
des enseignants. La derniere convention ( décembre 94) propase Ia contractualisation
des écoles et Ia titularisation des enseignants. Les Calandretas sont soutenues par l'état,
les conseils régionaux, les conseils généraux et les municipalités.

Calandreta, una escóla virada cap a l'avenidor
A l'heure de l'Europe, elle donne a nos enfants un atout majeur pour !eur avenir en
développant leurs capacités a Ia pratique des langues. Elle propose des méthodes
ďenseignement centrées sur !'enfant (pédagogie A cti ve). Les parents, véritables
partenaires de l'école, participent au projet éducatif de !eur enfant.
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4:

Formulář
č.

dotazníku, použitého

při

terénním výzkumu

Datum a místo ............................................... Pohl. .......... Věk ............... Vzděl. ........... .

Profese .............................. Narozen v .................................

Větš.

života v ................................. ;

Národnost ............... Jiná identita, vztah identit ........................................

Mateř.

jaz ..........

Nejč.

uživ. jaz........... Prov. ovládnuta? Užívána? ................................................................ ; Otec nar. v
............ Žil v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ........................................ Matka nar. v
............ Žila v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ....................................... ; Schopen/na číst
a psát prov.? ......................... Pokud ano, jaký pravopis užíván? ...................... ; Co pro vás
představuje

prov.? ....................................................................................................... Je

důležité

ji

zachovat? ................. Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvní školy? ........................ Užívání prov.
ve

veř. životě

- nápisy apod.? .................. Prov. v

úřed.

dokumentech? ................. Jaký rozdíl

"provencal/occitan"? ............................................................................... Jaký rozsah Provence?
............................................ Jaký rozsah provensálštiny? .......................................... Autostereotyp
Provensálce ..................................... Poznámka ....................................................

č.

Datum a místo ............................................... Pohl. .......... Věk ............... Vzděl ............ .

Profese .............................. Narozen v .................................

Větš.

života v ................................. ;

Národnost ............... Jiná identita, vztah identit ........................................

Mateř.

jaz ..........

Nejč.

uživ. jaz ........... Prov. ovládnuta? Užívána? ................................................................ ; Otec nar. v
............ Žil v ............ Mateř. jaz. ...... Jazykové zvyklosti ........................................ Matka nar. v
............ Žila v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ....................................... ; Schopen/na číst
a psát prov.? ......................... Pokud ano, jaký pravopis užíván? ...................... ; Co pro vás
představuje

prov.? ....................................................................................................... Je

důležité

ji

zachovat? ................. Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvní školy? ........................ Užívání prov.
ve

veř. životě

- nápisy apod.? .................. Prov. v

úřed.

dokumentech? ................. Jaký rozdíl

"provencal/occitan"? ............................................................................... Jaký rozsah Provence?
............................................ Jaký rozsah provensálštiny? .......................................... Autostereotyp
Provensálce ..................................... Poznámka ....................................................

č.

Datum a místo ............................................... Pohl ........... Věk ............... Vzděl. ........... .

Profese .............................. Narozen v .................................

Větš.

života v ................................. ;

Národnost ............... Jiná identita, vztah identit ........................................

Mateř.

jaz ..........

Nejč.

uživ. jaz ........... Prov. ovládnuta? Užívána? ................................................................ ; Otec nar. v
............ Žil v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ........................................ Matka nar. v
............ Žila v ............ Mateř. jaz....... Jazykové zvyklosti ....................................... ; Schopen/na číst
a psát prov.? ......................... Pokud ano, jaký pravopis užíván? ...................... ; Co pro vás
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představuje

prov.? ....................................................................................................... Je důležité ji

zachovat? ................. Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvní školy? ........................ Užívání prov.
ve veř. životě - nápisy apod.? .................. Prov. v úřed. dokumentech? ................. Jaký rozdíl
"provencal/occitan"? ............................................................................... Jaký rozsah Provence?
............................................ Jaký rozsah provensálštiny? .......................................... Autostereotyp
Provensálce ..................................... Poznámka ................................................... .

Č.

Datum a místo ............................................... Pohl. .......... Věk ............... Vzděl. ........... .

Profese .............................. Narozen v .................................

Větš.

života v ................................. ;

Národnost ............... Jiná identita, vztah identit ........................................

Mateř.

jaz ..........

Nejč.

uživ. jaz ........... Prov. ovládnuta? Užívána? ................................................................ ; Otec nar. v
............ Žil v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ........................................ Matka nar. v
............ Žila v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ....................................... ; Schopen/na číst
a psát prov.? ......................... Pokud ano, jaký pravopis užíván? ...................... ; Co pro vás
představuje

prov.? ....................................................................................................... Je

důležité

ji

zachovat? ................. Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvní školy? ........................ Užívání prov.
ve

veř. životě

- nápisy apod.? .................. Prov. v

úřed.

dokumentech? ................. Jaký rozdíl

"provencal/occitan"? ............................................................................... Jaký rozsah Provence?
............................................ Jaký rozsah provensálštiny? .......................................... Autostereotyp
Provensálce ..................................... Poznámka ................................................... .

Č.

Datum a místo ............................................... Pohl. .......... Věk ............... Vzděl. ........... .

Profese .............................. Narozen v ................................. Větš. života v ................................. ;
Národnost ............... Jiná identita, vztah identit ........................................ Mateř. jaz .......... Nejč.
uživ. jaz ........... Prov. ovládnuta? Užívána? ................................................................ ; Otec nar. v
............ Žil v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ........................................ Matka nar. v
............ Žila v ............ Mateř. jaz ....... Jazykové zvyklosti ....................................... ; Schopen/na číst
a psát prov.? ......................... Pokud ano, jaký pravopis užíván? ...................... ; Co pro vás
představuje pro v.? ....................................................................................................... Je důležité ji

zachovat? ................. Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvní školy? ........................ Užívání prov.
ve veř. životě - nápisy apod.? .................. Prov. v úřed. dokumentech? ................. Jaký rozdíl
"provencal/occitan"? ............................................................................... Jaký rozsah Provence?
............................................ Jaký rozsah provensálštiny? .......................................... Autostereotyp
Provensálce ..................................... Poznámka ................................................... .
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Příloha

5:

Přepis dotazníků

(následujici

do

nečíslované

přehledné

tabulky

stránky)

95

Datum a mls to
1 15.8 .. Apt
2 i 15 8. Apt
3I158.Apt
t
4!15.8.
Apt
5,158. Apt
15.8. Apt
7 15.8, Apt
8 15 8. Apt
9]158,Apt
10116.8, S1vergues
11 16.8 , Sivergues
12116 8, Sivergues
13 ·16.8, Sivergues14.178 Apt
15j178,Apt
16l17.8, Apt
17, 17.8., Apt
18 17.8,Apt
_19 _1_8.8, Buoux
20, 18.8., Buoux
21]18 8, Buoux
221188. Buoux
231 18.8., Buoux
24' 18.8., Buoux
25 18.8. Buoux
26. 19 8 , Bonnieux
27 "19 8, Bonmeux
28119.8, Bonnieu_x ·
29- 19
8 . Bonnieux
-----------------

M

iF

1

31 19.8 , Bonnieux
32; 19 8 ~sar1riieux

;M
'F

'F
:MM
1

1F
.M

· F'M

iM
IF
.. iM
MF
1

1M
MM_

1

38_120.8., B
..onni.eux.
39 20 8 , Bonmeux
40 20 8 , Bonnieux
41 1
120.8., Bonn1eux
42 20.8 Bonnieux
43 20 8 , s-onri;et,X:
44:20 8 , Bonnieux

_4·5··ť21 8 .-c5ppe<ie~_,.,_:v,_eux

46 21.8., Oppede-le-Vieux
·47 21.8, Oppede-le-1/"'ux
48: 21.8., Oppede-le-Vieux
49-2i.8., Oppede-le-Vieux
50 i21.8 , Oppede-le-Vieux
-51··l2. 1.8 , Opl'_ede~le:Vieux
52 21.8, Oppede-le-Vieux
53 22.8., Ménerbes
-54·22.8., Ménerbes
55· 22.8., Ménerbes
-56:2-ill, M"énenbes

ISŠ
ISŠ

27-40 VŠ

1

. 27-40
56-70
.27-40
18-26
118-26
56-70
'56-70
41-55

!

j?o~_

VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
'VŠ
·VŠ
SŠ

I

41 55 ;VŠ

56-70
1
27-40
56-70
27-40

fss·
1

V5

VŠ

1

18-26 I SŠ
70+
'sš
56-70 sš

:~~:~~~·c

.dělník

27-40 SŠ

řemeslník

iF
F
F
. ;F
MF..

I

SŠ

·~ ;~:~~ I~~vs

1.pracovnice turist. informaci

27 -4o 1
56-70 1SŠ
17o+
ISŠ
141-55 ~SŠ
·-;56~7(J :sš

·

. UČitel ZŠ ..
obecní úředník
: d1vadelnf re_fle
pastevec ovci
1
1hrnčířKa
knihkupec
středoškol profesor na penz1
služby

Iúředník

'Apt
Apt
Apt
•Apt
i Buoux
Gard/Buoux

umělecký kovář

~Ap\

I

)Cavaillon
Bonnieux
Av1gnon
: Buoux
Borlrlieux
Apt
lApl
.Ap\

,
I

Sívergues

Apt
iAix/Apt
·Apt
.Apt

I

Bonn1eux

~~~Lx

'Apt.
Aet
A_p1
1

I

.Jazykovědec

zemědělec

Buoux
Buoux
Buoux
1
Bonn1eux/Buoux
Marse1lle/Buoux
Buoux
Le Thor
Le Thor
:-sonnieux

,Avignon

zemědělec

1

-·-BuOUx

1v cestovním ruchu

1zemědělkyně
restaurátor, v důchodu
výtvarnice

:zemědělec

-

'starožitník

·kacteťníl<~v důchodu
zemědělec

; Buoux
Avignon
Bonnieux
-+ Buoux
lsle-s.-la-S
Le Thor

I

Bon.nieux
Bonnieux
Ap\
1 Cavaillon
· Bonnieux
· Bonn1eux

I

dělník

.
Bonni~L!?'

Bonnieux

Apt
Apt
·lsle-s.-la~S.
Av1gnon

~~~~~ce

I

'i,

I

:prodavač

:li

Apl
Ap\
.Ap\

Apt

'~M~=- - :~t~~ ~~~ ~~:~~~~~kempu
':27-40

t

1

prodavačka

f

1 ~~:

;Apt
Ap\
Ap\
.Apt

:Apt

~~;~:;~ ~~-~-· ~~~~I~b~A~:~zi
M

1V ětš. života v

Narozen v

samosprávy
!pracovnice ve službách

sš
"sš

56-70 SŠ
56-70 i VŠ
56-70 VŠ

1

____ ll?onl1i.eux
Bonnieux
Bonn1eux
-- }J?onni~ux
, Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Apt

,I

.Bo.
nn1e···ux
Bonnieux

úiel:lnik

Apt
Lacoste

prodavačka

Imajitelka ob-chodu na penzi

:hrnčTi-

--:farmářka v důchodu

I Ménerbes

.. i opeede_.-le-v

:~- - ~·~ - ~40 . ~~ ~~~~~::~ědělstvi, důchodu --rg~~-~{:~:~
v

·F
l F~F-_·

41-55

jvs

1:27-40 SŠ
· 18-26 · sš

l

; 56-70 !SŠ
?o+-

M~

"
41-55
1
41-55 VŠ
27 -4o · vš

M
F
M

l

::r· ;~ ~ :~:~~::~

1M

69 24.8 , Lacoste
70 24.8., Lacoste
71 ,24 8 , Lacoste
72124 8 , Lacoste

170+
18-26

·4ťs5

l

68123.8., Lacoste

1

F
M

Ménerbes
59 22 8 , ·Ménerbes
_60 23~, Mén_erbes
61, 23.8, Ménerbes
,:S212)-'-8.,
63 23 8., Lacoste

_66 23 8 , Lacoste
67 23.8., Lacoste

[VŠ

Profese

t_l!ie. ~~-í~. ~zemní

:F
---·ft ::~:~; ~~~sš [~:~~:~:umělecká řemesla

3612o.8 Bonn1eux
37 "20 8 , Bonnieux

M"éneibes

v_s_

~ -~:~:~~ j·~-~ · ~~~:~~k~a~~:tnanec

1

35 19.8., Bonnieux

5s~22 8~

70+

Vzděl.
1

56-70 1 SŠ

33119 8 , Bonnieux
34_ 19-'-8-', Bon111eux

57::228. Ménert>es

!70+

-~ M-_ :~t~~ ·.~~

s'

30 19.8., Bonnieux

Věk

'Pohl.

1'-'·

:F
F

-F
1

F

-[FF_
f

F
F
F
1F
jF
•M

. s·s
.@_~_7_o_ SS~_~_
4 1 55
I lsš
I

~

·1,

2277--4400 ·I' VS_

~.

56-70
27-40
141-55
'41-55

"
SŠ
VŠ
,VŠ
·VŠ

;7o+

;sš

-~2-27-40
7:4_o

ISŠ
SŠ-

56-70 sš
[41-55 1VŠ
18-26 lsš
i70+
SŠ
·27-4o "sš

,podnikatelka

'zaměstnankyně v kavárně
·ř1orneslnik
[' m
•..a]itelka obchoduuklizečka

zemědělec na penzi
.
1pek_ařka

1 pekař_

úředník

'-ui:itel

Óppede-le-V.

~~~nf2i~~~
:cavaillon

~ Oppecie-le-v

-r~~~::e_-~-V
Ménerbes

l Ménerbes
[ Ménerbes

Marseille
BonnJeux

1

iJ:lrOVOZOvatel restaurace
tprodav.__a_č_ka
[prodavačka
1majitelka_butiku_
:samost. zemědělec
've státní spré,;ě-- -

~;zemědělkyně- na _penzi
keramička

poŠtov-nfÚřednice

.pmdavaČka v důchodu
:provozovatelka restaurace
-úřednice na penz1
1nsialatér

~studentka

Ávignon

cavaillon
Marseille
Lacoste
"lsle-s.-la-S.
lsle-s.-la-S.
; F-ontaine de V.
Avignon
cav-aiiiOn
Charpentras

l

j

Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Bonn1eux
Bonnieux
Bonnieux
· :carp<,-ntras/Orange/Oppede-le-V .
j Oppede-le-V
Op. pede-le-V
Oppede-le-V
Op pede-le-V
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.

I

:oppede~le-V.
Ménerbes
Ménerbes
Ménenbes
Ménenbes
Ma-rSeille!Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes

CaVailion/Ménerbes
Marseill-e/Aix/Ménerbes
MénerbesLe Thor
Le Thor/lsle-s.-la-S.
Lacoste
; ~~i_gfl_on/Lacoste
Lacoste

Ap!

[ Bonnieux

Lacoste

·Cavaillon

i..acoste/lsle-s.-la-5.

Lacoste

Lacoste

'lacoste--

ILacoste-
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C.

Národnost
fr.

Jiná identita, vztah Identit
regionální, spíš z Apt, až pak prov. a fr.
spíš z Apt, až pak prov. a fr.
z jihu, sekundární

2 fr.

3 fr.
4 fr.
5 podle

6
7
8
9

papírů

fr.; viz HJiná identita"

fr.
fr.

papírů
papírů

fr.; viz "Jiná identita"
fr.; viz HJiná identita"

13 fr
14

především

15
16
17
18
19
20
21

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

22 fr.
23 fr

24 fr
25 fr.
26 papírově fr.; viz "Jiná identita"

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

fr.
fr
fr.
fr.
fr.

Nejč.

fr.

fr.
fr.

prov.+fr. = nastejno
prov. +fr. = nastejno

fr.
fr.
fr.
fr.

fr.

fr.

regionální, až pak Fr.
z Jihu, sekundární

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.

cítit se být Okcitáncem (či Prov.) =prosazovat identitu, Fr
Francouzka z Provence, Provensálka
středomořská,

až pak

Fr.

smíšená..
NE francouzská

az.

fr.

o

podle papírů fr.; viz "Jiná Identita"

fr.
10 fr
11 podle
12 podle

Mateř.

fr.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

prov., až pak Fr.
regionální, sekundární
"bydlím na Jihu", jinak Fr.

fr.

prov. pro mě mnoho neznamená
regionální -sekundární

fr.
fr.

prov./fr.

fr.
fr.

regionální, sekundární

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.+ prov.

prov. - evrops. (francouzské kultury)
occ.-prov., Fr. sekundární, státnost
prov. +fr.

fr.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr., s přáteli často i prov.
fr.
fr.
fr.

regionální +fr.

fr.
fr.

regionalní- prov., fr. primární
regionální -Jiná než paříž.

fr.
fr.

spíš prov. než fr.
regionální, prov., až pak Fr.
prov.+fr.

fr.

fr.
fr.

fr.
fr.

fr.
fr.

prov.+fr.
prov.+fr.

fr.
fr.
fr.
prov.+fr.

fr.
fr.

fr.
fr.

prov. + evrop.
prov.+fr.
prov., až pak Fr.

fr.

regionální, sekundární

fr.
fr.

regionální- prov. +fr.
regionální, sekund.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.
fr.

fr.

fr.
fr.

37 fr

prov.+ fr.

fr.

fr.

38 fr.
39 fr.
40 fr.

prov.+fr.

fr.

regionální, sekund.

fr.
fr.

regionální, sekund.
prov., fr. sekund.

fr.
fr.

regionální- prov., sekund.

fr.

z Jihu, sekund.
reg1onální+fr.
z Jihu+fr.

fr.
fr.
fr.

41 fr.

42 fr.
43 fr.
44 fr.
45 fr.
46 fr.
47 fr.
48 fr.
49 fr
50 fr.
51 fr.
52 fr.
53 fr
54 fr.
55 fr.
56 fr.
57 fr.
58 fr.
59 fr.
60 fr.
61 fr.
62 fr.
63 fr.
64 fr.
65 fr.
66 fr
67 fr.
68 fr
69 fr
70 fr.
71 fr.
72 fr.

prov., až pak fr.

o
z Jihu,

primárně

fr.

spíše Bonnieux než fr.
regionálni+fr.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.

fr.
fr.

fr.

fr.

regionální, sekund.

fr.
fr.

fr.
fr.

prov., až pak Fr.

fr.

fr.

prov., sekund.
prov.+fr.
prov.+fr.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.

prov., sekund.
prov. = régionálni, ve vztahu k

fr.

fr.
fr.

o

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

prov. (ne paříž.!)
regionální, Provence, až pak fr.

fr.
fr.

fr.
fr.

prov.+fr.

fr.

fr.

reg1onální+fr.

fr.

fr.

regionální, sekund.
prov.+fr.

fr.
fr.

fr.

regionální, sekund.

fr.

z Jihu, prov., až pak fr.

fr.
fr.

Paříží

regíonální+fr.

regionální- sekundární
prov. (prov.-fr. =oboje)

fr.
fr.
fr.

fr.

fr.
fr.

z Provence, fr.+prov. nastejno

fr.

fr.

prov. sekund.
fr. z Provence

fr.
fr.

fr.
fr.
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uživ. jaz.

C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

18
19
20

Prov. ovládnuta? Užívána?
v prov. klubu
v prov. klubu

Otec nar. v
Apt
Ap!
Apt
Apt
Bonnieux
A pl
Apt
Apt
Bonnieux
Buoux
Avignon
Bonn1eux
Nimes
Ap!
Apt
Bonnieux
Apt
Apt
Apt
Buoux
Ap!
Buoux
Bonmeux
Bonnieux
Buoux
Le Thor
Le Thor
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Ap!
lsle-s.-la-8.
Avignon
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Lacoste
Ménerbes
Oppede-le-V.
Moustiers-Ste-M.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Lacoste
Oppede-le-V.
Oppede-le- V.
Oppede-le-V.
Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Ménerbes
Menerbes
Lacoste
Le Thor
Le Thor
Lacoste
Lacoste
Lacoste
A pl
Bonnieux
Lacoste
Lacoste
Lacoste

prarod1če,
pasivně

jen pasivně pér slov
pér slov (rodiče mezi sebou)

s přételi
s přáteli; sestra nikdy nemluvila fr.
prov. vůbec
prov. trochu pasivně, mělo
prov. pár slov
s lidmi ve vsi; s rodiči fr.
s otcem, se staršími lidmi, s někt. přáteli
pasivně pár slov od starých lidi
trochu pasivně (mluv. i psanY)
prarod1če, s otcem pokud jde o lov, zahradu .. , s
od dětství kontaktem s lidmi
trochu pasivně
trochu pasivně, kontaktem se starými lidmi
prov. s přételi
jen pasivně, š:patně

někt. přáteli

prarodiče, pasivně

21 s kamarády
22 pasivně díky kontaktu s místními
23 prarodiče, pasivně + několik slov
24 pas1vně (víceméně rozumí)
25 prov. umím, ale skoro ji nepoužívám
26 pasívně, s rodiči
27 pasívně, kontakt s prarodiči
28 zřídka - s přáteli
29 nauč1la se ve škole
30 pasivně
31 naučil se prov. kontaktem s lidmi, užívá aby mu nebylo rozuměno
32 zamlada často, teď zřídka
33 s přáteli
34 s přáteli
35 naučil se jako malý kontaktem s lidmi
36 několik slov - kontaktem
37 pasivně
38 pasivně, mala aktivně
39 ne
40 skoro vůbec
41 prov. trochu pasivně
42 pas1vně několik slov kontaktem
43 prov. trochu pasivně
44 dokážu konverzovat v prov.
45 vůbec
46 od mala, pasivně, aktivně hůře
47 rozumim +čtu, nezkoušel jsem psát
48 jen pár slov pasivně
49 dokáže +- konverzovat
50 pasivně několik slov
51 prov. jen pér slov
52 prov. rozumím, základy aktivně (kontaktem se staršími lidmi)
53 s přáteli a se starými lidmi
54 s přáteli
55 s jlstymi obtížemi, mělo příležitosti
56 špatně, málo s kým
57 pasivně s obtížemi
58 trochu pasivně
59 nerozumí
60 pas1vně díky prarodičům
61 pas1vně pár slov
62 pasivně trochu
63 s babičkou; v prov. klubu- výuka
64 s babičkou
65 s prarodiči, občas se starými lidmi na malých vesnicích
66 znalost jen několika slov
67 pasivně dobře, aktivně trochu
68 trochu pasivně
69 oba rodiče mluvili, mluví občas
70 pár slov prov.
71 prov. umím (prarodiče, kontaktem s lidmi), ale málo příležitosti, jen se starými lidmi
72 jen fr.

Stránka 3

Zilv
Le Thor
Apt
Apt
Ap!
Apt
Apt
Ap!
Cavaillon
Bonnieux
Buoux
Buoux
Bonnieux
Ap!
Ap!
Ap!
Bonnieux
Ap!
Apt
A pl
Buoux
Buoux
Buoux
Buoux
Marseille/Buoux
Buoux
lsle-s.-la-S.
Le Thor
Bonnieux
Bonmeux
Apt
Cavaillon
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Ap!
lsle-s.-la-S.
Av1gnon
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Lacoste
Ménerbes
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Marseille/Bonnieux
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes
Marseille
Bonnieux
Avignon
Ménerbes
Marseille
Lacoste
Le Thor
Le Thor
Lacoste
Avignon
Cavaillon
Ap I
Bonnieux
Cavaillon
Lacoste
Lacoste

Mateř.

C.

jaz.

prov
2 prov.
3 fr
4 prov.
5 prov.

6 prov.
7 fr.
8 fr.
9 fr.

10 prov.

Jazykové zvvklosti
se ženou +
se ženou+

přáteli
přáteli

prov ., s
prov., s

dětmi
dětmi

fr.
fr.

fr.

prov. s rodinou a známYmi, fr. s
fr.
fr.

dětmi

fr.

fr., prov. jen pár slov
fr., prov. trochu

pasivně

pasivně

se staršími příbuznymi prov., s dětmi fr.

11 fr.

s l1dmi ve vsi prov., s dětmi vYhradně prov.

12 fr.

fr.

13 fr.

fr.

14 fr.
15 prov
16 fr.
17 fr
18 prov

rodiče mluvih dobře prov., ale ne mezi sebou- jen př1 hédce, při otézkách c1tu, otec nicméně užíval prov. i s dětmi -viz "Etnic. jaz. užíván ..
fr. s dětmi, prov. na venkově
fr., prov. trochu

19 fr.
20 fr.
21 prov

prov.

pasivně

fr. s dětm1 a na veřejnosti, prov s přáteli, prarodiči a někdy se ženou
prov. pasivně
rozumí prov.
prov. se ženou+

přáteli,

s

dětmi

fr.

22 fr.

fr.

23 fr
24 fr.

trochu mluvil prov.

25 fr.

fr., prov. se starYmi lidmi

26 prov.

s

27
28
29
30
31

fr.

uměl

fr.

obtížně

fr.

občas

fr

trochu prov.
naučil se prov. a užívá jej s místními

fr
32 prov.+fr.

33 prov.
34 prov.

také moc ne prov.
dětmi

fr., se ženou,

prarodiči

prov., se starYmi lidmi a

a

přáteli

prov.

někt. přáteli

udržuje konversaci v prov.
mluvil prov.

užíval obojí- podle situace; s dětm1 spíš fr.
prov. rodiče mezi sebou, s dětmi fr.

35 fr

prov. rodiče mez1 sebou; přízvuk du Midi ve fr.
hl. fr., prov. málo- s někt. přáteli, staršími členy rodiny ..

36 fr

fr.

37
38
39
40

fr.

patois s

fr.
fr.

Jen trochu prov.
fr.

fr.

fr.

prarodiči

pas1vně

41 fr.

fr., prov.

42 fr.
43 fr.

fr., prov. jen pár slov

44 fr

fr. i prov.
vůbec prov.
fr.+prov., s dětmi fr.

45 fr.
46 prov
47 fr
fr.

48
49
50
51

fr., prov. rozumí

fr. i s

dětmi

fr.

fr., prov. pasivně
fr., pasivně prov.

fr

prov.

fr.

52 fr

prov. trochu pasivně (kontakt se starYmi lidm1)
fr., prov. trochu uměl

53 prov.

prov. s

a se ženou, fr. s

dětmi

a na

veřejnosti

54 prov.

prov. s přáteh a se ženou, fr. s
fr. i prov.

dětmi

a na

veřejnosti

55 prov.
56 prov.

k

pasivně

přételi

dětem

fr., jinak ve vsi

57 fr.

pasivně

58 fr.
59 fr.

pasivně

prov ., jinak fr.
prov. ovládá

60 fr.
61 fr

fr., několik slov prov.

62 fr.
63 prov.
64 fr
65 prov.
66 fr.

67
68
69
70
71
72

prov.

prov .,

aktivně

i

aktivně

pasivně

často

prov.

málo

s místními lidmi

prov. pasivně
fr. s dětmi, prov. se ženou,

prarodiči, přáteli

fr.

fr. i prov., s dětm1 fr.
prov. pasivně
přáteli

fr.

mluví prov. s

fr
fr.

prov. pasivně
fr. i prov.

fr.

fr., prov. trochu

fr.

fr .. prov. občas se ženou (když nechtěli, abychom jim rozuměli)+ s přáteli
prov. trochu pasivně

fr.

pasivně
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c.

Matka nar. v

Zilav

Mateř._laz.

Le Thor

Apt
Apt
Ap!
Apt
Ap!
Apt
Apt

prov.

s manželem+ přáteli prov., s dětmi fr.

prov.

s manželem+ přáteli prov., s dětmi fr.

fr.

fr.

2 Bonnieux
3 Cavail!on

4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Apt
Apt
Apt
Apt
Bonnieux
Le Thor
Av1gnon
Draguignan
Le Thor
Apt
Apt
Grasse
Bonnieux
Bonnieux

18 S1vergues
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Buoux
Buoux
Bonnieux
Cannes
Buoux
Marseille
Buoux
lsle-s.-la-S.
Lacoste
Bonnieux
Bonnieux

30 Av1gnon

31 Avignon
32 Menerbes
33 Bonn1eux

34 Apt

Cavaillon

Bonnieux
Buoux
Draguignan
Bonnieux
Apt
Ap!
Ap!
Bonnieux
Apt
Apt
Apt
Buoux
Buoux
Buoux
Buoux
Marse1lle/Buoux
Buoux
lsle-s.-la-S.
Le Thor
Bonnieux
Bonnieux
Apt
Cavaillon
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux
Ap!
Apt
lsle-s.-la-S.
Bonnieux
Bonnieux
Bonnieux

Jazykové z~yklosti

prov.

prov. s rodinou a známými, fr. s dětmi

prov.

fr., ale se silným jižním "přízvukem"

prov.

fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

prov. trochu pasivně
fr., prov. trochu pasivně

prov.

spíše fr.

fr.
fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.
viz otec, s dětmi výhradně fr.

fr./prov.

především fr.

fr.
fr.

fr. (prov. jen pár slov pasivně)
dokáže konverzovat prov. (s drobnými obtížemi

prov.

fr. s dětmi a na veřejnosti, prov s přáteli, prarodiči a někdy s mužem

fr.
fr.

prov. pouze pasivně
rozumí prov.

prov.

s mužem a přáteli prov., s dětmi fr.

fr.
fr.
fr.

fr.
fr.
fr.

prov.

fr., prov. se starými lidmi

prov.

s dětmi fr., s mužem, prarodiči a přáteli prov.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

prov. spíš pasivně

fr.
občas

mluvila prov.

fr.
prov. pasivně

prov.+fr.

užívala oboji- podle situace; s dětmi spíš fr.

fr.

mluvila i prov., fr. s přízvukem du Midi

prov.

viz otec

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

fr.

Ménerbes

prov.

fr. i prov.

Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Marseille/Bonnieux
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Oppede-le-V.

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

pasivně

prov.

pasivně

prov.

prov.

hlavně

Ménerbes

prov.

viz otec

54 Ménerbes

Ménerbes

prov.

viz otec

55 Ménerbes

Ménerbes

prov.

fr. i prov.

56 Ménerbes

Ménerbes

prov.

viz otec

57 Oppede-le-V.
58 lsle-s.-la-S.

Marseille

pasivně

prov ., aktivně s obtížemi

pasivně

prov.

59 Menerbes

Avignon

60 Ménerbes

Ménerbes

61 Bonnreux

Marseille

62 Oppede-le-V.

Lacoste

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

63 Bonnieux

Le Thor
Le Thor

35 Bonnieux

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Buoux
Apt
Le Thor
Bonnieux
Ménerbes
Buoux
Lacoste
Ménerbes
Ménerbes
Ménerbes

46
47
48
49

Oppede-le-V.
Oppede-le-V.
Bonnieux
Ménerbes

50 Av1gnon

51 Ménerbes
52 Oppede-le-V.
53 Ménerbes

64 Le Thor

Apt
Lacoste

Bonnieux

fr., pár slov prov., spíš pasivně
patois s rodiči a lidmi z okolí
prov.

pasivně

fr.
fr., pasivně prov. (rozuměla)
fr., prov. pasivně

fr., prov. trochu pasivně
fr., prov. rozumí

viz otec
viz otec
fr., pasivně prov.
dokáže konverzovat v prov.
prov. jen pár slov
fr., prov. uměla, ale většmu zapomněla

prov. ovládá díky prarodičům
prov. aktivně hůře, spíše pasivně
fr., několik slov prov.
prov. pasivně, aktivně pár slov

prov.

nejčast. fr., ale prov. s přáteli a rodinou

prov.

fr.

65 Lacoste

Lacoste

prov.

viz otec

66 Lacoste

Avignon

fr.
fr.
fr.

prov. málo

fr. i prov.

67 Cavarllon

Cavaillon

68 Apt

Apt

spíše pasivně

fr.

69 Menerbes

Bonnieux

prov.

70 Le Thor

Cavaillon

fr.

71 Lacoste

Lacoste

prov.

fr., prov. občas s mužem (když nechtěli, abychom jim rozuměli)+ s přáteh

72 Lacoste

Lacoste

fr.

prov. trochu pasivně

fr., trochu prov. (se starými lidmi)
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C.

Schopen/na

číst

a psát prov.?

ano
2 ano

Pokud ano, jaky pravopis užíván?

Co pro vás

mistral.
mistral.

jazyk kultury (félibriges), jazyk svázaný s regionem
je svázána s naši minulosti, kulturou

3 ne

4 moc ne
5 málo
6 málo

mistral.
mistral.

7 ne
8 ne. číst trochu
9 ne, trochu číst
10 ano
11 čist. psát málo
12 ne
13 trochu čist
14 ano
15 ano
16 ne
17 trochu
18 ano (ale dělam chyby)

oba
I.E.O.
I.E.O.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ne

v~echny jazyky mě zajímají, prov. proto, že JSme v Provence
široká otázka, rozhodně součást identity, brána k historii a kultuře ..

38
39
40
41

ne.
ne

Je to součást naší historie
je to kus mého já, součást naši historie a kultury
prov.::

s obtížemi,

čist

ano

s velkými obtížemi
čist

oba

je to
je to

o

prov.::

součást
součást

po

př'edcích,

identita ..

je to součást mých kořenů, součást našeho kulturního dědictví
je svázána s tímto regionem
naši kultury

m1stral.

stopy předků
je to místní jazyk, je logické, že se jim mluví, že se o
součást regionálních zvyků, kulturního dědictví

m1stral.

je to hezké,

připomínka

představuje

to kulturu

zdědili

jsme ji po

součást

naši kultury a historie

o

součást

m1stral.

je to spojeno s regionem, je to milý zvyk (mluvit prov.)
je to součást naší ident1ty, chtěla bych se to naučit

života regionu

součást

patři

to k Provence

s obížem1
ne

mistra!.

Je to přirozené
prov. =jako píseň, melodická,

trochu

zajímá

minulosti a tradic
je to trochu folklór

je to

naší minulosti

znělá

jsme tak vychováni, je to zdejší jazyk

ne
nezkoušel jsem psát,

čist

umím

oba

jsem Fr.!, nechci mluvit prov., myslím, že je třeba mluvit fr.
součást kořenů

je to

ne
málo

a tradice

mistral.

součást kořenů,

ne. čist ano
51 ne
52 ne, číst trochu
53 ne. trochu čist
54 ne, čist trochu
55 psát v mládi, čist ano
56 ne. čist trochu
57 ne, číst trochu
58 ne
59 ne
60 ne, čist ano
61 ne
62 ne, čist trochu
63 ano

mistral.

kultura po př'edcích
patří to k našemu regionu

mistral. i I.E.O.

je to bohatství, kterého je škoda se zbavovat

oba
mistral.

je to hezké
je to součást naší kultury
vrací to kořeny

64

hůře

65 psát málo,
66 málo

čist

ano

mistral.
mistral.

68 ne
čist

71 trochu
72 ne

ano

součást

oba

je to
je to

o

součást

součást

regionální identity

naší historie
region. koloritu, cesta ke

našich tradic,

součást kořenů,

dědictví

po

kořenům,

tradice ..

nesmí se to ztratit, je to místní jazyk

o

je to na~e identita

mistral.

je to důležitý atribut regionu

mistral.

klíč

mistral.

součást

m1stral.

regionální kultura (dříve se mluvilo jen takto)

oba

ale trochu folklór

předcích

obojí

o
o

67 ne

69 ne.
70 ne

něj člověk

předků;

o

čist

bez identity

předcích

ne

42 ne,

děti

je to náš region, když ho má člověk rád, je třeba znát historii a i jeho starý jazyk
je to

trochu

kořeny

součást

ne

kultuře

to k regionu

historická kultura, kořeny, vše co staří přinesli
aby si region zachoval své kořeny, jinak budou naše

mistral.

ke

naší identity
historie

mistral.

ano

bych se

dědictví předkU, klíč

mistral.

ne

číst

času, učila

mez1 minulostí a dneškem,

mistral.

mistral.
oba
mistral.

ano

ne. číst ano
ano
ne. čist trochu

prostředník

moje vlastní kultura, velká kultura a minulost
svázáno s naší tradicí

mistral.
mistral.

huře

naš1ch kořenů, je to přirozené
našeho dědictví, kdybych měla více

součást

oba

patř'í

ne. trochu číst
ne
37 ne, číst trochu

43
44
45
46
47
48
49
50

součást

o

o

čist

dvojí kultura, je to přirozené, líbí se mi to, ř'eč králů

mistral.
oba

mistral., setkal JSem se i s I.E.O.
mistral. i I.E.O.

čist

jazyk je nositelem historie, kultury, otvírá k ni bránu, chtěla bych se ho více naučil
je to klíč k minulosti regionu
nejhlubší přesvědčení, literární záliba, způsob viděni světa
je to místní záležitost

I.E.O., učiv něm

huře

ne,

je to zajímavé, něco co zbylo po předcích
prov. ::součást regionální kultury
prov.:: c'est "brn"; součást místní kultura, znak místa
prov. :: na~e kultura, tradice

o

22 ne
24 ne; trochu

prov.?

regionální zajímavost
mistral.

19 hůře
20 ne
21 ne. číst s obtížemi
23 Jen základy, trochu

představuje

ke kořenům
naší kultury

milá

př1pomínka kořenů

prov. původ, jsme na Jihu

oba

je to součást tradice
ten jazyk má zvuk a tonalitu

o

velmi se chci naučit- je to provensálské, součást tradic, patří to k našemu kraji

mistral.

patří

to k našemu kraji

patři

to k regionu
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Je důležité ·i zachovat?
1 je třeba zachovat slova (lépe vyjadřují naše reálie)
2 bylo by užitečné ji zachovat
3 bylo by dobře, kdyby nezanikla

C.

4 je to zajímavá součást kult. dědictví, ale pro budoucnost není příliš důležitá
5 velmi dUiežité
6 velmi důležité
dnes je mnoho důležitějších věci
Je to podstatné pro region
neměla by zcela zaniknout, zachovat aspoň slova ..
nezbytné pro zachování charakteru a paměti regionu
velmi důležité
bylo by to dobré
velmi důležité aby nezmizela
14 je to absolutně třeba
7
8
9
10
11
12
13

15 velmi důležité, je třeba udržovat součást svých kořenů
16 je škoda že to mizí, bylo by dobré to zachovat
17 nemělo by to vymizet,
18 velmi důležité
19
20
21
22

bylo by dobré ho zachovat, aspoň slova, ale k čemu jím dnes mluvit?
je užitečné to zachovat
bylo by dobré zachovat vzpomínku na Prov.
byl bych rad, kdyby se zachovala

23
24
25
26
27
28
29

je to hloupé, ztratit dialekt, ale pro dnešek už ne tolik důležité
je třeba zachovat aspoň slova, úsloví- základ jazyka
ne, k čemu je to dnes?
je třeba to zachovat
je dobré to zachovat
důležité udržet jazyk živý
je třeba to zachovat

30
31 Je nutné ho udržovat
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43

44
45
46

je důlež1té ji zachovat
je třeba j1 udržovat
nesmíme ji nechat zmizet
bylo by dobré ji udržovat
je dobré ji udržovat v povědomí, ale ne mluvit, to je zbytečné

JO to

třeba

je tř'eba zachovat jazyk, svázaný s regionem
byl bych rád, kdyby nezanikla, ale není to příliš užitečné
neměla by být zcela zapomenuta
ano, důležité ji udržovat
je třeba ji udržovat
udržovat aspoň základní vědomosti
bylo by dobré, nenechat ji úplně zmizet
je to důležité ji zachovat
důležité

47 zachovat jazyk zapsaný, ale k čemu ho udržovat živý?
48 je třeba zachovat místní jazyky, chrání tě- potkáš ve světě Prov. a víš, že to je tvůj člověk
49 je důležité ji zachovat
50 je třeba to zachovat
51 Je dobré, když se zcela neztratí
52 velmi důležité
53 důležité
54 důležité, proč to ztratit?
55 je dobré to zachovat
56 je třeba to zachovat
57 Je třeba jazyk zachytit a uchovat zapsaný, neužitečné mluvit
58 velmi důležité zachovtáni, se starými jazyky ztrácíme všechny naše vědomosti
59 dobré pro kořeny, ale nevnucovat!, neztrácejí se tak kořeny, ale je třeba být Evropanem!, nejít proti..

60
61 důležité, je třeba ji spíše podporovat v rodtně než ve školách
62 velmi důležité
63 je dobré ji předávat dál
64 je třeba to zachovat
65 je nutné nezapomínat na svou minulost

66 ne měla by se zcela ztratit
67
68
69
70
71

mělo by to zůstat zachováno
je třeba to zachovat pro příští generace
Je škoda, aby se to ztratilo
mělo by se to udržovat
ne měla by se ztratit

72 Je dobré ji zachovat v zápisech, ale proč tím mluvit?

Stránka 7

Jak hodnotí výuku prov.? A bilingvni ~koly?
ano, užitečné, ale zbytečné bil1ngvně
2 ano, užitečné, jako volitelné kursy; ne b1lingv.
3 zajímavé, bihngvní přehnané
4 neužitečné
5 Je to absolutně důležité, možnost i b1lingv.
6 velm1 užitečné, 1bilingv.
7 proč? ale když o to má někdo zájem, tak volitelně ... , bilingv. nesmysl
8 už1tečné, základy by zde měly bYt povinně, bilingvní vyuč. ::::skoro už přehnané, pro zájemce ..
9 mUže to dát něco navíc, ale je dnes mnoho důležitějšich věcí, jen jako vYběrovy předmět, bilingvní ne, zbytečné
10 absolutně už1tečné, blingvni školy "par immersion" (calandreta)
11 už1tečné, nutné; možnosti i bilingvních
12 ano, užitečné
13 ano!, velmi užitečné
14 nutne; školy:::: rozhodně b1lingvní (nebo 31ingvni ~ fr.+prov.:::2 vlastní kulturní jazyky+1 světový)
15 nutné; JSem pro výuku par immersion ~ calandreta
16 velmi užitečné, klič ke kult. dědictví, i bllingnví
17 neJsem proti, 1 bilingvni ~ale pouze volitelně
18 užitečné. kdo chce, tak i b1lingvni, vzniká calandreta ~podporuji to
19 proč ne ~ ale k čemu?, rozhodně nenutit
20 užttečné, kursy prov., ne bilingvní vyučování
21 výuka prov. zajímavá, ne bilingvni vyuč.
22 užitečné, pokud je poptávka; bilingvni vyuka =bez přímé užitečosti, ale pomáhá uchovat identitu, možnost naučit se něco navíc ..
23 ano. pokud rodma mluví, ale spíš vyučovat (předávat) tradice, zvyky, ne nutně za pom. jaz., jaz. je spíš folklór; bilngvní školy zbytečné
24 ano, pokud je to navíc; ne bilingvní
25 pouze volitelně pro ty, co chtějí, spíš mimoškolní aktivita, neužitečné; ne bllingv.
26 ano, užitečné, přmejmenšim volitelné kursy; bilingvní spíš zbytečné
27 užitečné, je to klič ke kulturnímu dědictví a rozšiřuje to obzory, i bilingvni
28 ano. pokud je zájem~ nenutit!; možnost zvolit si i bilingv. výuku, Je to užitečné pokud jde o kulturu
29 nakloněna, už1tečné, i bilingvni
30 nutné vyučovat,' b1lingvně:::: otevírá to obzory, člověk Je vnímavější
31 prov. povinně! (min. 3 hod/týden); bilinv. velmi už1tečné
32 výuka· užitečné, příjemné a přínosné, užitečné i dvojjazyčné
33 užitečné, 1billngvni
34 užitečné, rozšiřuje to obzory, ale pouze výběrově, ne bilmv.
35 užitečné
36 neužitečné, neučit
37 už1tečné, brána ke kořenům, kultuře, i blilingvní
38 užitečné; umožňuje zachovat jazyk, i bilingvni
39 zajímavé, bilingvni ano, ale neužitečné
40 proč ne, ale ne velkY užitek
41 urč1tě, pouze volitelně, ale velmi užitečné; bilingvní pro zájemce ano, rozšiřuje to obzory
42 výuka už1tečná ·může leccos přinést, rozšířit obzory, i bil1ngvní, ale ne povinně
43 zajímavé, proč ne?; bilingvní ne moc užitečné
44 volitelně užitečné, ale mladé už to nezajímá; bilingvni k ničemu
45 ne b11tngvní, uč1t se pro radost a ne pro už1tek, jinak zajímavé
46 ano, už1tečné, i billngvní
47 volitelné (!) vYuka navíc, ne bil1ngvní
48 už1tečná volitelná výuka; bilingvní zbytečná
49 výuka ano, i bilmgvní
50 výuka ano, užitečné, ne bilingvní
51 proč ne, i když nevidím velkY užitek
52 výuka velmi potřebná, i bilingvni
53 výuka ano, užitečná, bilingvní neužitečná
54 výuka ano, užitečné, i bihngvní
55 výuka ano. užitečné, bilingvní. příliš velké zétěž
56 už1tečné, jen výběrově, bilingvní zbytečné
57 výuka prov. ne ve škole {výuka Je všeobecná a francouzská), v rámci mimoškolních aktivit (možnost nalézt své kořeny), potom i bilingvní
58 výuka =užitečná, i bihngvní
59 ne. není to špatné, ale jsou užitečnější jazyky Ue to sobecké, učit se prov.)
60 ano, užitečné jako výběrový předmět, bilingvní - přehnané
61 ano, užitečné- člověk je vnímavější; ne bilingvní
62 užitečné, je·h zájem i bílingvni
63 ano, je užitečné, aby byla ta možnost, formou nepovínných hodin, ne bilingv.
64 ano, užitečné, nepovinné hodiny, ne bllingv.
65 výuka ano. užitečná, bilingvni velmi užitečná
66 výuka ano, bllingvni- je to+, ale pro Evropu spíše "langues européennes"
67 výuka ano, užiečné. bilingvní méně užit.
68 výuka dobrovolně, bilingvní ne
69 výuka ano, ne bílingvní
70 výuka ano, užitečné, bilingvní. přehnané
71 užitečné, kdo chce, měl by mít tu možnost (ale ne povinně), ne bilingv.
72 neužitečné ve škole, spíš mimo školu, bilingvní bez užitku

C.
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C.

Užívání prov. ve veř. životě- nápisy apod.?
odkazuje ke kořenům

užitečné,

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

užitečné

neni to špatné
napisy- ano, zajímavé
užitečné, ba nutné
velmt užitečné
je to turistická zajímavost
užitečné, upozorňuje to na kořeny, tunstická zajímavost
to je spíš pro turisty, bez přímého užitku
neni to rozhodujici, ale příjemné
zajímavé
1e to hezké
je absolutně třeba to dělat
nápisy= znak historické kontinuity; v prov. asoc1acích je třeby aby mluvili
nutné
je to spíš atrakce, ale jsem pro
zajímavé, upozorňuje to na zvláštnost regionu
je to nutné
užitečné, upozorňuje to na kulturní kořeny
už1tečné

zajímavé
užitečné

napisy mohou lidi oslovit, ale v době Evropy to je možna trochu krok
ano!, užitečné, součást kořenů
neužitečné, atrakce pro turisty

zpět

užitečné
užitečné

neškodí
užitečné

užitečné, odkazuje to ke kořenům
napisy ano, ale nedělat kýč
nápisy- nedůležité, ale užitečné užívaní prov. ve spolcích, mezi
Je to milé, svázané s místem
už1tečné, připomíná to kořeny

přáteli..

užitečné

sympatické, umožňuje to zachovat něco z našich prov. tradic, zachovat prov. stránku své osobnosti
absolutně ano, velmi užitečné
užitečné, kolorit regionu
zajímavé
užitečné, upozorňuje to na kulturní kořeny
nutné, je to jazyk tohoto kraje, ne měl by být zapomenut
užitečné, upozorňuje to na histor.-kult. kontext
je to milé, patří to k regionálnímu koloritu
užitečné

málo

už1tečné,

ale milé

užitečné

nápisy mi vadí
zajímavé, součást tradice
užitečné

nápisy ano, Je sympatické zachovat prov. kontext
dobré, ukazuje to na naše kořeny
libí se mi to, užitečné
nápisy- není to naše patois, mate to, nepřináší to nic navíc
neužitečné

užitečné, připomíná to kořeny
zajímavé, člověk hned vidí, že je v Provence
bez užitku, nápisy= to je pro turisty
bez přímého užitku, nápisy- to je pro turisty
není to nutné; nápisy= komerce
užitečné, odlišení od ostatních regionů
61 užitečné, připomíná to naši kořeny
62 upozoňuje to na svébytnost kraje
63 užitečné
64 nevidím velký užitek
65 velmi zajímavé
66 důležité, je to přece jen kulturní dědictví, součást místa
67 nápisy ano, užitečné
68 ano, užitečné, známka regionálních tradic
69 nápisy: pro turisty
70 náp1sy neužitečné - to je dobré pro staré lidi
71 užitečné, odkazuje to k naši minulosti
72 proč ne, odkazuje to ke kořenům
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C.

Prov. v

úřed.

zbytečné,

2

k

dokumentech?

čemu?

neužitečné

3 k

čemu?

4 neužitečné
5 důležité užívat prov. ve všech oblastech
6 proč ne?
7 kdo by to četl? zbytečné
8 k n1čemu
9 neužitečné
10 úřední styk· bylo by to potřeba, ale prakticky nerealizovatelné, otížné; mst1tuce provencalistické a okcitanistické by

11 to už Je

přehnané

12

neužitečné

13
14
15
16
17
18

spíše zbytečné, ale škodit to nemůže
to nepřináší přím)' užitek, je třeba působit na j1ném poli
ne v úředních dokumentech, ale užívat v kult. prov./occ. asociacích apod., vrátit prov. do
k n1čemu
to Je dnes již nesmysl
to by nikdo nedělal, zde to je zbytečné

19
20
21
22

zbytečné

běžného

neužitečné
zbytečné

neužitečné

23 to Je

přehnané

24 zbytečné
25 zbytečné
26 Vn3tllo by to prov. jeJÍ vážnost
27 neužitečné
28 to už je moc. zbytečné
29 neužitečné
30 zajímavé
31 bylo by to dobré

32
33

neužitečné

neužitečné

34 zbytečné
35 proč ne, ale nevidím přimY užitek
36 zbytečné
37 používat na veřejnosti ano, na úřadě zbytečné
38 zbytečné
39 neužitečné
40 bez užitku
41 to nemá pří mY užitek, spíše komplikace
42 neužitečné
43 zbytečné
44 zbytečné
45 zbytečné
46 nepříliš užitečné
47 nesmysl
48 neužitečné
49 neužitečné
50 neužitečné
51 neužitečné
52 to je zbytečné
53 zbytečné
54 neužitečné

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

zajímavé. ale ne velkY užitek
zbytečné

nesmysl
to by byl krok
nesmysl
beze smyslu

zpět

neužitečné

to nemá velkY smysl, ale

proč

ne?

zbytečné

neužitečné

k

čemu?

nepotřebné

bez užitku
zbytečné
přehnané

to nemá vYznam
to není dUiežité
neužitečné
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každoden. života

měly hovořit

prov.

C.
1
2
3
4
5
6
7

Jaký rozdíl "provencal/occitan"?
pravý occ. = Toulouse; jinak- celý oc
occ. = termín pro celý oc, ale spojuje se hl. s Languedocem
netuším
nevím
netuším, co je to occ.
netuším, co je to occ.
occ. = Langedoc

8 occ. = spíš širší pojem, celý Jih, nejen jazyk, ale i kultura ll prov. =týkající se regionu Provence, provensálská patois
9 occ. =spíš Languedoc, histoncký pojem
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

occitan =celek oc I prov. =region (podle Mistrala ovšem Provence= Occ1tanie); historicky- okcitánský národ ne, ale skupina okciánsko-katalánská
occ. =celek oc I prov. =jeden z jazykU oc, z okcitáns. jazyk. rodiny
nevím
occ. =na západ I prov. =na východ
histoncko politické smíšeni; cítí se zárověň Occ. i Prov.;je pro koexistenci obou pravopisů, je to otázka diversity ...
occ. = ďoc, prov. =podmnožina
occ. nevím, asi také jazyk na Jihu
nevím přesně, occ. as1 širší pojem, spíš celý jih
occ. = Languedoc
occ. = Languedoc ll prov. =tady ll nicard
occ. =více vyumělkovaný ll prov.
occ. =celý Midi// prov.
occ. = 1. Languedoc, 2. Provence
2 dialekty: Mistrálovský I okcitánský; occ. =jazyk, nerozlišuji prov. // occ., occ. je vznešenější
occ. ~ prov. = 2 různé jazyky (příbuzné)
occ. = Languedoc ll Prov.
occ. = 1.1ýkající se Languedocu, 2. provensálské "patois"
occ. = Languedoc

28
29
30
31
32
33
34
35
36

occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

prov. = část, velmi konkrétní region ll occ. =spíš Languedoc + Pyreneje
occ. = Jižni jazyk, příbuzný s prov. ("le prov. du sud-ouest")
occ. - netuším
occ. =asi jazyk, podobný prov.
occ. =celý Jih// Prov. = 1 z regionů
occ. = západ le Midi ll prov. = vychod
occ. =západ ll prov. =východ
occ. =západ Jihu// Prov. =východ
occ. =jiný region, směrem do Španělska
occ. = něco jiného, Languedoc
occ. = jižní část Fr., přímé kontakty se Špan., lt...
nevím přesně, region a jazyk na západ od Prov ... ?
occ. =od Bayonne po Gard I prov. od Nimes po nicard + gavot
occ. = nemám představu

51
52
53
54
55
56
57
58

occ. = as1 jazyk, vznešenější než prov.
occ. =kulturnější jazyk, asi svázaný s Languedocem
nevím
occ. Languedoc I prov.
occ. =jiný jazyk, více vyumělkovaný (u nás= patois), bližší k latině, jazyk kultury
occ. =jiný jazyk, blízký
occ. = š1rší pojem, spíš le Midi
occ. ll prov. ll nicard, gavot

je nově zavedený termín, nemám představu; asi širší pojem ..
= to není náš kraj
=západ le Midi// prov. = Prov.
=pas ď1dee; jih, Italové= taky occ.; nic do činění s Prov.
=jiný patois, ale blízký, jako nicard
= Languedoc, prov. =tady
=na západ od Rhóny // prov. = na východ
=to není Provence, ale příbuzný jazyk
- netuším

=

59 occ. = Languedoc + Roussillon; to slovo označuje region, nikoli identitu!
60 occ. = nevím, jazyk?
=spíš západněji (Gard): tyká se celé kultury (svázáno napf. s nábož. válkami)
= 1. širši pojem (Jih), 2. co se tyká Languedocu
= 1. Languedoc, 2. celá oblast oc
=umělý termín, spíš Languedoc
=něco jiného, všechny patois zle Midi
=jazyk Languedocu a ďici
=jiný jazyk
= jiny jazyk, blizky

61
62
63
64
65
66
67
68

occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.
occ.

69
70
71
72

Occ. =region, celé Midi du Bassin Méditerranéen; Prov. =kolébka Mistrala, hodně omezené
netuším
occ. =na západ, Languedoc
occ. netuším, asi jazyk
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C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Co vše je Provence a provensálština?
vše na východ od Languedocu. Nice je už ale dost specifická
od Nimes po N1ce, ale některé regiony již dost svérázné
asi 1N1mois, nicard, gavot už je asi něco jmého
prov. = to, co je tady
prov. =všechny patois =tady!; Prov. =taky nicard!
prov. =od Nimes po Nice
nev1m. as1 i Nimes + n1card, gavot přesně nevím co je
Nimes ll Prov. ll Nice, gavot
Nimes ll Prov. ll Nice, gavot
obtiýná otázka, v podstatě od Nimes po Nice- rozhodně prov. dialekty
prov //n1card
n1card a gavot už je něco jiného, Nimes je na rozhraní Prov. a Lang.
Prov. =všechno, i když Nice + gavot už dost specifické
h1stoncké smíšení- užiti slova prov. pro celek oc ... =dvojznačnost; v dané
vše vč. nicard
nevím. pro mě Je Prov. tady, N1mesiNice asi už jiné
pravá Prov. ll N1mes, Nice, gavot
Nimes ll Prov.// Nice, gavot
na východ od Rhóny, už ne nicard a gavot
N1mes ll Prov.// Nice, gavot
prov. =ještě 1 nicard (ale už odlišný)
Prov =až po nicard a po Nimes
Prov. =až po nicard a N1mes. gavot už hraniční
prov. 1/nicard, gavot
N1mes ll Prov. ll Nice, gavot
od Nimes po Nice
všechno na východ od Rhóny
v n1card a gavot jsou jiná slova - asi už ne pravá prov.
prov. = nicard, gavot
pravý Prov. =okolí Arles; jinak od Nice po Nimes
rUzné pojetí, těžko jednoznačně definovat
occ. ll Prov. ll nicard
occ. I prov. I nicard

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

h1stoncky a Jazykově Prov. =od Nimes po Nice
pravá Prov. bez Nimes, Nice, gavot
Prov.ll nicard, gavot
aucune idée pokud jde o nicard + gavot
na východ od Rhóny ll nicard
nemám přesnou představu, asi od Rhóny na východ ll nicard
Prov. ll Nimes, Nice, gavot
pro mě Je to všechno ještě Prov.
N1mes ll Prov. // Nice, gavot
occ. = 1Nimes ll Prov. ll Nice, gavot
pravé Prov. od Arles po Aix
bez představy. ale často se nazývá Prov. co jí není
prov. ll nrcard, gavot
prov. = nicard, gavot
prov. = Nimes, Nice ..
VIZ pfedchozí kolonka
prov. fl N1ce, gavot
Nimes ll Prov.l/ Nice, gavot
nevím, asi to je všechno Prov.
prov. = nicard + gavot
prov. = nicois + gavot
prov. Jl Nice, gavot
prov. = Nimes ll Nice
Nimes ll prov. ll nicard + gavot
N1mes ll prov.IJ nicard + gavot
prov. = nicard + gavot
Prov. = Menerbes ;-) ... Nimes ll Prov.ll Nice, gavot
prov. = mcard + gavot
N1mes ll Prov. + Nice + gavot
težko říci, člověk vnímá hlavně svůj mikroregion + patois
v podstatě území dnešního správního regionu Prov., historicky asi širší území
prov. ll les Gavatchs (=Gavots)
prov. = Nimes, Nice
prov. ll Nimes, Nice, gavot
nevím
pravá Prov.- ne Nimes, Nice, gavot ...
N1mes. Gard ll Prov. =zde ll Nice, gavot
N1mes, N1ce ... =ještě Provence, ale už trochu jiné
N1mes ll Prov.l/ Nice, gavot

době(?)

prov. = komé (dokonce Boccaccio, Dante, od 12.st. do renesance)
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