
1 
 

 

Шифр : Мови Франції 

 

НАУКОВА РОБОТА 

на тему: До питання щодо мовної ситуації у сучасній Франції 

 

 

 

 



2 
 

АНОТАЦІЯ 

Тема роботи: мовна ситуація у Франції 

Об’єкт дослідження: регіональна варіативність варіанта французької мови у 

Франції 

Предмет дослідження: особливості територіальної різноманітності 

французької мови, причини утворення діалектів та регіональних мов на 

території Франції 

Методи дослідження: культурно-історичний, аналітично-синтетичний. 

Мета роботи: дослідити закономірності розповсюдження варіантів 

французької мови по території Франції та біля її кордонів 

Актуальність: дана тема є широко досліджуваною як французькими, так і 

закордонними соціолінгвістами, зокрема у даній роботі представлені роботи 

український російських, французьких та німецьких філологів. Основне питання 

у збереженні історично та територіально сформаваних регіональних варіантів 

національної мови гостро постає у місцевій французькій політиці. З одного 

боку, це – національна історія та культурна спадщина, з іншого, - варіативність 

у морфології та лексиці французької мови. 

Перелік ключових слів та понять: регіональна мова, діалект, регіолект, 

регіоналізм, варіант французької мови. 
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ВСТУП 

За останні 60 років кількість франкомовного населення світу зросла втричі. 

Французька мова є другою є другою за територіальною розповсюдженістю 

після англійської та є офіційною мовою 36 країн світу.  

Але французька мова не може мати однакового варіанта в усіх цих країнах. 

По-перше, через віддаленість територій одна від одної, по-друге через різну 

мовну політику окремо у кожній країні, історичний розвиток мови на кожній 

території, вплив суміжних мов на розвиток французької і т.д.  

Навіть тільки на території Франції налічується безліч її варіантів. Хоча 

французька мова за походженням належить до романської групи індо-

європейської мовної сім’ї, походження деяких регіональних мов може бути 

германським, кельтським (так як галльська мова була кельтською) або навіть 

досі не визначеним. Мовна політика у Франції направлена на утвердження 

єдиного офіційного варіанту французької мови на всій її території. Але, так як 

регіональні мови є рідними для жителів певних територій, їх дозволяється 

викладати та вивчати, але знання французької обов’язкове. 
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МОВНА ПОЛІТИКА У СУЧАСНІЙ ФРАНЦІЇ 

Лише нещодавно у 1992 році у Конституції з'явилося посилання на 

французьку мову, з нагоди конституційної поправки. У статті 2 розділу I ("Про 

Суверенітет"), було зазначено, що" Мова Республіки -  Французька ", що стало 

вирішальним компонентом у відокремленні французької мови від усіх інших 

мов, якими розмовляли на території Франції. [9, 6-7] 

Загальновживані мови, регіональні мови, говірки, діалекти, ідіоми ... так 

багато різних найменувань для одного і того ж об'єкта. Юридично Європейська 

хартія регіональних мов або мов меншин використовує термін "регіональні 

мови" для визначення мов, « традиційно застосовуваних на території держави 

громадянами цієї держави, які становлять групу, що є чисельнно нижчою від 

решти населення держави » . [11] 

Політика франції після прийняття такого положення була направлена на 

викорінення ріхних варіантів французької мови з Франції та за утвердження на 

всій території країни єдиного норми – літературної. Мова дозволяє передавати 

значення та норми, які ніякими іншими засобами передати не вдасться. У 

цьому сенсі було визначено, втрата мовців мови також є незмінною втратою 

для культурної спадщини. Щоб уникнути такого екологічного зубожіння, може 

бути необхідно застосувати компенсаційну політику у формі позитивної 

дискримінації за допомогою активної політики щодо мовного планування. [11] 

Положення приблизно 75 регіональних мов, налічених у Франції - дві 

третини з яких розвовсюджені в заморських департаментах та територіях, - 

залежить від звичайних законів, які не мають конституційного визнання. 

Можна також розглянути мову як простий комунікаційний інструмент, 

значення якого залежить лише від здатності сприяти обміну між окремими 

особами, тобто сприяти формуванню спільної ідентичності та політичної участі, 

необхідним інструментам для розвитку громадянської чесноти та підтримання 

незалежності громадян від довільної влади. Така перспектива спонукає до 

обмеження кількості мов на ринку, щоб зберегти лише декілька. [11] 
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У липні 2008 року депутати та сенатори, що зібралися в Конгресі в Версалі, 

проголосували за нову статтю 75-1 у Конституції, яка передбачає, що 

"регіональні мови належить до культурної спадщини Франції ". [9, 7] 

На сьогодні вивчення французької мови є обов'язковим, вона також є 

основною мовою викладання. Також можливе вивчення і викладання 

регіональних мов та культур у школах та вищих навчальних закладах[9, 16]. 

Перший закон, що визначає рамки для використання регіональних мов, 

з'являється 11 січня 1951 року (закон Дейксон). Він передбачує вивчення цих 

мов протягом трьох години на тиждень у державних школах - у 2000 році закон 

Дейксон був скасований статтею 4 нового Освітнього кодексу, який передбачає, 

що "мова та регіональні культури можуть викладатися протягом шкільного віку 

". Однак Закон про Хабі 1975 року знову підтвердив у статті 12 можливість 

викладання регіональних мов, і в одному з циклів, поданих ним у 1976 році, 

зазначено, що "мови, визнані чинними правилами: бретонська, баскська, 

каталонська, мови ок і корсиканська ". 

Визнання інших регіональних мов відбувається лише поступово. У 1982 

році, після вступу кандидата соціалістів Франсуа Міттерана на посаду 

президента, круговий Саварі підтверджує можливість надання курсів місцевої 

мови в приватних школах, якщо держава не може встановити таке викладання в 

державних школах. У 1995 році Міністерство національної освіти надало 

статус приватних шкіл за контрактом до шкіл громад, які вивчають регіональні 

мови більш детально. Крім того, це дозволяє викладання регіональних мов у 

всій системі освіти як приватній, так і державній, як одномовній, так і 

двомовній. 

Ця системавизначається заморськими департаментами та територіями 

через Закон про орієнтацію за кордоном від 13 грудня 2000 року. Ця система 

була додана до організацій, створених для нагляду за таким видом освіти, як 

Вища рада мов і культур Франції (1985 р.) І створила в регіоні регіональні мови 

вчених рад (2001 р.) Для контролю сумісності цього вчення із чинними 

стандартами. 
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За межами системи освіти місце регіональних мов у публічній сфері 

досить обмежене. З точки зору справедливості та адміністрації, постанова 

"Віллерс-Коттертес" усе ще є актуальною. Французька мова залишається 

єдиною мовою ітератури, але користувачам дозволяється говорити рідною 

мовою, якщо їх не розуміють. У виняткових випадках поштові адреси та 

дорожні знаки можуть бути написані місцевою мовою. Що стосується 

публічних ЗМІ, закони від 29 липня 1982 року та 1 серпня 2000 року 

підтримують трансляцію контенту регіональними мовами. Ці ініціативи 

суттєво підтримуються мережею місцевих радіостанцій «Радіо Франція», 

компанією Radio France Outre-mer та телеканалом France 3 [9, 16]. 
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ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ МОВИ 

Ален Віо, , керівник наукової діяльності, професор в університеті в Бордо 

зазначає, що термін «регіональна мова з’явився й почав офіційно вживатися у 

Франції в  60-х рр. ХХ ст [3, 247]. У ті часи французькі лінгвісти намагалися 

виявити головні особливості формування мовних явищ французької мови у 

певному регіоні французької держави, а також простежити їхнє 

функціонування  в різних часових відрізках [5]. 

Поняття регіональної мови пов’язане з поняттями говірки, територіального 

варіанту, регіонального варіанту, діалекту. Згідно думок багатьох 

соціолінгвістів, термін «говірка» має негативну конотація й уживається у 

Франції з XVI ст. для позначення історичних відмінностей романських . 

Сьогодні діалекти у французькій мові прийнято вважати зниклими. Г.В. 

степанов зазначає, що французька мова, порівнюючи з іншими романськими 

мовами знаходиться у майже бездіалектному стані. [7, 86]. Вивчення 

регіональних варіантів французької мови, навпаки, набуває великого значення. 

Наскільки інтуїтивно зрозумілий термін "діалект", настільки ж 

невизначеним стало термінологічне словосполучення "регіональна мова". 

Діалект зазвичай сприймається як рівень мови, протиставлений літературнії 

мові. Для багатьох європейських країн діалект зазвичай співвідноситься з 

епохою феодалізму. Так, наприклад, зазвичай вважають, що у французькій мові 

розквіт діалектів відзначений періодом кінця XII - початку XIV ст. У наступні 

періоди спостерігається деградація діалектів, їх переродження до рівня патуа - 

термін, яким позначаються розрізнені релікти діалектів, що спостерігаються 

повсюдно на території сучасної Франції. При цьому ступінь їх збереження і 

функціонування різний. 

Само собою зрозуміло, що в останній чверті XX ст. мова не може йти про 

"діалекти", явище в цілому властиве іншій історичній формації, від якої в силу 

різних умов прямих доказів (записів) діалектної мови не залишилося зовсім або 

залишилися поодинокі свідчення. Ми присутні зараз при трансформації 
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колишніх діалектів в місцеву регіональну мову як одну з характеристик 

"регіону". Це - проблема номер один мовної ситуації сучасної Франції. [1] 

У сучасних дослідженнях можна натрапити на термін «регіолект» 

(régiolecte), який визначають як сукупність мовних особливостей щодо 

регіонально немаркованої норми, які спостерігаються в узусі географічно 

необмеженого континууму. [5] 

 Регіолект входить до складу загальнонаціональної французької мови 

характеризуєтьсяся певними особливостями на рівні вимови, лексики, 

синтаксису, просдії і  не утворює системи 

Як зазначає М. О. Бородіна, регіолекти порушують послідовну  діасистему 

мовних структур: створюють нестійкий зріз. Регіолект - це ланка в системі 

мовних станів що знаходится в безперервному русі, на відміву від діалекту, 

котрий упродовж певного історичною періоду (наприклад, феодального) 

настільки стійкий, шо прирівнюєтьься до поняття «мова». [1]  

С. Герд трактує регіолект як особливу форму усного мовлення, в якій уже 

втрачено багато архаїчних рис діалекту й розвинулися нові особливості. Це 

така форма, яка, з одною боку, ще не досягла статусу літературної мови. а з 

іншого, через наявність численних ареально відмінних рис не співпадає 

повністю із міським просторіччям. Регіолeкти охоплюють ареал суміжних 

діалектів, куди входять міста й містечка, а отже достатньо великі групи того чи 

іншого етносу. На зміну старим сільським діалектам приходить не стандартна 

літературна мова, а особливі нові форми розмовної мови. Діалекти не 

вмирають, а трансформуються в регіолекти [3. с. 234]. У французьких діалектах 

ми стикаємося з регіоналізмами – лексичними одиницями, які є специфічними 

для регіону їхнього безпосереднього поширення. У визначенні М.А. 

Чернишевої регіоналізми трактуються яв лексична одиниця рагіонального 

варіанта мови, форма або знання якої невластиві літературній мові й 

незафіксовані останньою, яка характеризується вживанням на території одного 

великого регіону (одного або декількох департаментів провінцій і т. д.). Поява 



10 
 

регіоналізмів у французькій мові спричинена переходом лексики з діалектів та 

інших європейських мов у французькі регіолекти [8]. 

Боротьба франсійоького варіанта, який слутував основою для формування 

літературної французької мови, з усіма іншими формами вульгарної латини 

стала ооновною причиною утворення регіонаньннх варіантів французької мови. 

На думку німнецького лінгвіста В. Мюллера, більшість регіональних варіантів 

французької мови з’явилися лише завдяки експансії спільного (паризького) 

мовного варіанта в зони розповсюдження діалектних форм а також етнічних 

мов[10, 153].  

Імовірно можна сказати, що, якщо французькі територіальні діалекти 

сформувалися в кінці XI - початку XII ст., То регіональні форми мови як 

потенційні системи з'являються на початку XIX ст. в результаті французької 

буржуазної революції, що припинила феодальну замкненість. У XX ст. ці 

потенційні системи перетворюються в реальні регіональні системи. При цьому, 

звичайно, не можна заперечувати існування окремих регіоналізм у вигляді 

локальних особливостей мови в усі періоди існування французької мови. 

У літературі питання часто відзначають, що регіоналізми існували ще в 

давньо- та середньофранцузькому періодах розвитку французької мови, тобто в 

період середньовіччя. Однак слід враховувати різні типи регіональності: в 

період середньовіччя "регіональність" передувала створенню літературної мови, 

вбираючи в себе діалектні елементи, в сучасних мовах "регіональність" - 

результат переродження і відмирання територіальних діалектів і створення 

варіантів, регіональних койне, що займають проміжне положення між 

літературною нормою і місцевим патуа. [1] 

Вивчаючи регіональні варіанти французької мови на одній лише території 

Франції, можна зауважити, наскільки численними є їх форми. Як відомо, 

французька мова входить до складу групи романських мов, проте вона включає 

в себе певні периферичні зони, що не мають жодного відношення до 

романської культури й латини. Ідтся про ельзаський і  фламандський діалект, 

які походять від франкського діалекту, котрий за своєю природою належить до 
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германських мов. Не романською, а кельтською за своєю суттю є також 

бретонська мова, походження мови басків наразі залишається відкритим і 

актуальним питанням сучасної романістики. [4] 

У сучасній лінгвістиці традиційно виділяють три великі групи діалектів 

французької мови: 

- la langue d’oї (північна й центральна частина територіі); 

-  la langue d’oc(південна частина, включаючи середземноморське 

узбережжя); 

- le franco-provençal (частина південно-східної території) 

Такий поділ на діалекти пояснюється насамперед історичними причинами 

(самостійним розвитком територій за феодальним принципом). На території 

самої Франції діалекти історично поділяються на такі групи: північні 

(нормандський, пікардський. валлонськнй); західні (анжуйський, менський, 

галло (діалект франкомовної Бретані) ; південно-західні (пуатевинськийй, 

сентонзький, анґупемський); центральні (туренський. орлеанський, 

іберійський); південно-схінді (бургундський, бурбоне, діалект франш-конте); 

східні (лотарингський. шампанський). Територія поблизу Парижа належить до 

ареалу франсійського діалекту, який нині практично повністю вийшов з ужитку 

[2, 198]. 
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ОКСИТАНСЬКА МОВА 

Окситанською мовою (occitan, langue d’oc) говорять в південній третині 

Франції, окситанські долини і Guardia Piemontese в Італії, Val d'Aran в Іспанії і 

Монако. Трубадури ХII століття допомогли зробити окситанську мову відомою 

у Європі, яка швидко визнала її літературну цінність. Пізніше, в середні 

століття, окситанська мова була адміністративно-правовою. Сьогодні насправді 

не існує стандартної мови через змінність окситанської.  

За своєю будовою й лексикою надзвичайно близька до каталанської мови. 

Складається з багатьох діалектів і говірок.  

Каталанська та окситанська мови від 8 століття утворювали одну мовну 

спільноту, ці мови остаточно розділилися у 13 столітті. У часи трубадурів 

окситанську (гасконську, провансальську, лангедокську, овернську) та 

каталанську мови не розрізняли, вважаючи однією мовою. Навіть у 19 столітті 

однією з загальновживаних назв каталанської мови була назва лімузенська (так 

зараз називається один з діалектів окситанської мови, яким говорять у 

Південній Франції).  

Назва окситанська походить з lenga d'òc, тобто мова ок, де ок  

(окситанською òc) означає так. Італійський поет середньовіччя Данте.  

першим записав термін lingua d'oc. У своїй De vulgari eloquentia він написав 

латиною: «nam alii oc, alii si, alii vero dicunt oil» («одні кажуть òc, інші кажуть sì, 

а інші й oïl»), вирізнивши цим три найбільші романські мови, що були відомі 

того часу в Італії, ґрунтуючись на вимові слова так їхніми носіями, — мова òc 

(окситанська), мова ïl (французька), мова sì (італо-іберійські мови). Але, 

звичайно ж, це не єдина риса, що визначала кожну групу мов.  

Саме слово òc походить з hoc, що вульгарною, або народною, латиною 

означало це, тоді як oïl походить від латинького hoc illud (це так). 

Давньокаталанська мова, а також і сучасна каталанська північної Каталонії, теж 

має hoc (òc). Інші романські мови виводять свої слова на позначення так від 

латинського sic — «так, [саме так], і т. д.» — іспанське sí, східноломбардське sé, 

італійське sì, або португальське sim. У сучасній каталанській мові, як і в 
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сьогоденній іспанській, sí вживається як відповідь, але мова зберігає також 

слово oi, споріднене з òc, яке вживають в питальних реченнях, що вимагають 

відповіді так або ні, і також як позитивну відповідь у мовленні високого 

стилю.  

Назва окситанська мова інколи вважається за неологізм, однак її вжито 

близько 1330 у вигляді «occitanus», як схрещування слів oc і aquitanus  

(аквітанський).  

Хоч окситанська мова залишалась мовою повсякденного спілкування 

більшості сільських мешканців півдня Франції і в 20 ст., однак її заступає 

французька, як наслідок систематичного утиску. Згідно з переписом 1999, 

носіїв окситанської, що вважають її рідною, налічувалося 610.000 осіб (майже 

всі вони також є носії французької мови як рідної); налічується приблизно ще 

мільйон осіб, що деякою мірою розмовляють, або розуміють окситанську. 

Здебільшого носії цієї мови — старше покоління. Окситанські активісти 

(Occitanists) спробували поліпшити становище, запровадивши дошкільну освіту 

окситанською, але кількість мовців, що добре володіють мовою, невпинно 

знижується. Подорожуючи півднем Франції, туристи навряд чи можуть почути 

окситанську мову на вулицях міст, і скоріш за все знайдуть лише сліди її 

існування у вивісках, або на дорожніх знаках (звичайно в супроводі 

французького еквіваленту, що зазвичай значно виділений). Як результат 

гноблення й придушування, окситанці зрідка вживають своєї мови за 

присутності чужинців — чи то іноземців, чи то французів з інших регіонів.  

Окситанська мова характеризується: 

1. Відсутністю закритих голосних фонологічного значення [а, о, 0, oe]  

2. Перехід від [u] латинського до [у]. Ця риса характерна для сукупності 

гало-романських мов, окрім каталанської. 

3. Назалізація відбувається не повністю, на відміну від стандартної 

французької. 

4. Відсутність дифтонгів, що походять від латинських довгих та коротких 

голосних о та у. 
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5. Парокситонічний наголос у деяких словах. 

6. Використання присудка без займенника. 

7. Широке вживання passé simple та imparfait du subjonctif у розмовній 

мові. 

8. Використання subjonctif для вираження імперативу ! 

Це основні риси, визначені лінгвістом Жюлем Ронжа у ХІХ ст. 
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КАТАЛАНСЬКА МОВА 

Каталанська   мова    -   мова      Західного    Середземномор'я,    належить   

романської групи індоєвропейської мовної родини. 

Каталанською мовою говорять в Іспанії та Франції, а також 

в Італії та Андоррі, зокрема у таких великих містах, як-

от Барселона та Валенсія. З 1970-х років ця мова стала офіційною на тих  

територіях, де нею послуговуються. До цього протягом кількох століть 

каталанська була заборонена або піддавалася репресіям як в Іспанії, так і у 

Франції. Каталанська є окремою мовою, а не діалектом. 

У період з 1979 до 2007 років каталанська мова отримала певний 

офіційний статус на всіх адміністративних територіях, які є 

частиною каталанських країн, окрім Ал-Карші та Західної смуги. В Автономній 

області Каталонія вона є однією з трьох офіційних мов та єдиною «власною 

(або історичною) мовою» з 1979 р.  

Починаючи з XIII ст. каталанська мова називалася по-різному на різних 

територіях. Наразі найпоширенішими є три назви: каталанська (або 

каталонська), валенсійська (лише в Автономній області Валенсія в Іспанії) та 

каталанська-валенсійська-балеарська (найчастіше в академічному вжитку). 

Із точки зору фонетики, лексики та граматики найближчою до 

каталанської є окситанська мова
[4]

 (з VIII до XIII ст. каталанська мова являла 

собою діалект окситанської). Перші письмові пам'ятки каталанською 

зафіксовано раніше, ніж усіма іншими мовами Іберійського півострова, 

зокрема іспанською та португальською. Каталанську у світі розуміють близько 

11,6 млн осіб, за кількістю мовців — це 6 романська мова 

після іспанської, португальської, французької, італійської та румунської мов. У 

Європейському Союзі каталанська є 14-ою мовою за кількістю мовців, у 

світі — 80-ою. 

Існує дві великі групи діалектів — східні (на основі яких 

створено літературну мову) та західні (на основі південно-західних діалектів 

кодифіковано літературну мову Автономної області Валенсія). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Середземномор'я
https://uk.wikipedia.org/wiki/Романські_мови
https://uk.wikipedia.org/wiki/Індоєвропейські_мови
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Франція
https://uk.wikipedia.org/wiki/Італія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Андорра
https://uk.wikipedia.org/wiki/Барселона
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсія_(місто)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Каталанські_країни
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/2007
https://uk.wikipedia.org/wiki/Каталанські_країни
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ал-Карша
https://uk.wikipedia.org/wiki/Західна_смуга
https://uk.wikipedia.org/wiki/Каталонія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Каталонія
https://uk.wikipedia.org/wiki/1979
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсійська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсія_(область)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Фонетика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Лексика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Граматика
https://uk.wikipedia.org/wiki/Окситанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Окситанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/8_століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/13_століття
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іберійський_півострів
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Португальська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Португальська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Французька_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Італійська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Румунська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Діалект
https://uk.wikipedia.org/wiki/Літературна_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсійська_мова
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У каталанській використовують адаптовану латинку, зокрема кілька 

буквосполучень, які не зустрічаються в інших романських мовах (-ny-, -l∙l-, -ig). 

Граматика та фонетика каталанської мови має як спільні (зокрема 2 числа та 2 

роди у іменника, прикметника та артикля, відмінникова система у займенника), 

так і відмінні риси (8, а не 7 голосних, як у більшості романських мов, 

вживання означеного артикля перед іменами) з сусідніми галло-

романськими та західно-іберійськими мовами. 

Каталанська мова вплинула на сусідні мови, зокрема на іспанську 

(наприклад, назва колишньої грошової одиниці Іспанії «песета» походить від 

каталанського peça), у свою чергу лексичний фонд мови збагачено численними     

запозиченнями    з     баскійської,    германських,       окситанської      арабської,  

іспанської, французької та англійської мов. Основу мови складають слова 

латинського походження. З каталанської до української увійшли такі слова, як-

от паелья та барак. 

Каталанська мова регулюється кількома закладами, зокрема Інститутом 

каталонських студій (який підтримує норму IEC) та Валенсійською мовною 

академією (яка підтримує норму AVL). У 1985 р. було створено 

Термінологічний центр (кат. Termcat), який відповідає за розроблення галузевої 

термінології та випуск словників, а також Консорціум для мовної нормалізації 

(кат. Consorci per a la Normalització Lingüística), завданням якого є поширення 

нової термінології та організація мовних курсів. Поряд з зазначеними вище 

офіційними закладами існують і визнані неурядові організації, які займяються 

пропагандою каталанської мови, створенням належних умов для її вивчення: 

найвідомішою є організація «Омніум културал» (кат. Òmnium Cultural), 

створена у 1961 році. 

Рекорд «Книги рекордів Гінесса» з найдовшої у світі промови (124 години 

без перерви) було встановлено перпіньянцем Люїсом Кулетом. Цю промову 

було здійснено здебільшого каталанською мовою, її було закінчено 17 

січня 2009. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Латинська_абетка
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іменник
https://uk.wikipedia.org/wiki/Прикметник
https://uk.wikipedia.org/wiki/Артикль
https://uk.wikipedia.org/wiki/Займенник
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галло-романські_мови
https://uk.wikipedia.org/wiki/Галло-романські_мови
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Західно-іберійські_мови&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/Баскійська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Окситанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Арабська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Іспанська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Французька_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Англійська_мова
https://uk.wikipedia.org/wiki/Паелья
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_каталонських_студій
https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_каталонських_студій
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсійська_мовна_академія
https://uk.wikipedia.org/wiki/Валенсійська_мовна_академія
https://uk.wikipedia.org/wiki/1985
https://uk.wikipedia.org/wiki/1961
https://uk.wikipedia.org/wiki/Книга_рекордів_Гінесса
https://uk.wikipedia.org/wiki/Люїс_Кулет
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_січня
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_січня
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
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ФРАНКО-ПРОВАНСАЛЬСЬКА МОВА 

Франко-провансальською (francoprovençal) або арпітанською мовою 

(arpitan) говорять у Франції, Швейцарії та Італії (Савойї, Дофіне, Ліон, Drill, 

Брес, Bugey, Франш-Конте, франкомовної Швейцарії (за винятком. Jura), 

П'ємонт, Валле-д'Аоста, Бургундія Південь, Апулія). Це мова, що входить до 

групи галло-римської мови. 

У сучасній Франції, з її централізованою мовною політикою, часто 

розглядається як «говір», «місцевий діалект» (патуа), або включається 

в окситанську мову, що також вимирає. У Швейцарії більшість носіїв 

арпітанської перейшли на французьку мову (з деякими місцевими 

особливостями), що має більший престиж в економіці і системі освіти. Ця 

ситуація діаметрально протилежна до німецькомовних жителів країни, які з 

кінця 1970-х практично перестали активно користуватися стандартною 

німецькою мовою Німеччини, стандартизувавши свій, особливий 

швейцарський діалект німецької, для всіх сфер життя. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Окситанська_мова
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БРЕТОНСЬКА МОВА 

Бретонська мова - це кельтська мова, на якій говорять в Бретані мовці, 

яких називають бретонці або бретофони. За даними ЮНЕСКО, бретонська 

мова класифікується як мова, яка піддається серйозній небезпеці. Вельми    

близька    до   валлійської,    корнської    (особливо)  і  споріднена з галльською  

мовою. Поширена на північному заході Франції у Бретані, в основному у 

департаменті Фіністер (Penn ar Bed) і на заході департаментів Кот-

д'Армор (Aodoù-an-Arvor) і Морбіан (Mor-bihan). 

Бретонці переселилися на територію сучасної Франції в другій половині V 

століття з півдня Британії, звідки їх витіснили набігами англосакси. Ще в IX 

столітті бретонці займали весь півострів від гирла Луари на півдні і до 

району Мон-Сен-Мішельна півночі. У наступні століття межі поширення 

бретонської мови пересунулися на захід. Детальні відомості про бретонську 

мову датуються середньобретонським періодом (з XI століття, пам'ятники 

з XIV ст. — до цього часу збереглися лише глоси і власні імена). Упродовж 

усієї своєї історії бретонська перебувала під сильним впливом французької. 

У Середньовіччі існувала багата бретонська література, традиція якої 

припинилася лише до XVII століття. Не маючи офіційного статусу після 

втрати автономії Бретані, бретонська мова зберігалася переважно серед 

сільського населення, натомість у містах французька мова стала повністю 

переважати вже у XVIII столітті. 

Повсюдну освіту в Бретані було введено лише в XIX столітті, проте вона 

здійснювалася винятково французькою, водночас бретонська мова була 

повністю заборонена. У той же час у XIX столітті почалася хвиля зацікавлення 

до вивчення бретонської мови і фольклору, важливу роль в чому зіграв Жан-

Франсуа Ле Гонідек, який вважається творцем сучасної бретонської 

літературної мови. 

Нині бретонська мова перебуває під загрозою зникнення: більшість її 

носіїв — це люди похилого віку, до того ж, мова недостатньо активно 

передається молодшому поколінню. У той-таки час, бретонською мовою 
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наявна література, радіо- і телепередачі, існує мережа шкіл «Диван» (Diwan), де 

здійснюється викладання бретонською мовою. Але ці школи є приватними, 

позаяк із 1994 р., згідно із законом Тубона (прийнятим з метою захисту 

французької мови від зовнішнього впливу) держава фінансує виключно 

франкомовні школи. (за даними TMO-Fañch Broudic 2007, число активних 

носіїв мови — 206 000 осіб, або 5 % населення Бретані). 

Одна з труднощів, що стоять перед ентузіастами відродження бретонської 

мови, — існування щонайменше трьох варіантів орфографії: KLTG, або 

«об'єднана» орфографія (peurunvan, або Zedacheg — за прийнятим у 

ній диграфом zh, що означає z в діалектах KLT і h у ваннському діалекті); 

«університетська» (skolveurieg), наявна у двох варіантах для діалектів KLT і 

ваннського діалекту; і «міждіалектна» (etrerannyezhel), заснована на 

етимологічному принципі й близька до орфографії Ле Гонідека. 
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КОРСИКАНСЬКА МОВА 

Корсиканська мова є романською мовою і дуже близька до діалектів 

Центральної Італії. Корсиканец мовою говорять у Франції і Італії (Корсика, на 

півночі Сардинії і Корсики діаспори). Вона має спільні з сардинською та 

сицилійською мовами характеристики. 

Це мова, споріднена з ліґурійським діалектом італійської мови. Поширена 

на Корсиці (Франція) та на півночі Сардинії. 

Корсиканська мова довгий час була єдиною мовою на острові, до 

придбання острова Францією у 1768 році. Протягом наступних двох століть, 

використання французької мови зростало, а в 1945 році вже всі остров'яни 

володіли французькою мовою. У 1990 році приблизно 50 % корсиканців 

володіли корсиканською мовою, а 10 % населення використовують її як рідну. 
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БАСКСЬКА МОВА 

Баскі йська, ба скська або ба ська мо ва (euskara) — мова басків, що живуть 

в Іспанії, Франції та частково в Південній Америці. У генеалогічній 

класифікації розглядається як ізольована мова. 

Найдавніша пам'ятка писемності — книга Дечепарре «Начала мови 

басків» (1545). 

Великий інтерес європейських учених до вивчення мови басків 

завершився заснуванням у 20 столітті Академії баскської мови. Після 

проголошення автономії Країни басків (1 жовтня 1936) баскська мова була 

запроваджена в школах, нею друкувалась художня та публіцистична література. 

Баскійська мова — єдине живе продовження доіндоєвропейського мовного 

середовища на крайньому Заході Європи. Оточена тепер звідусіль романськими 

мовами, баскійська, очевидно, є залишком колись ширшої мовної родини. 

Носієм цієї мови є своєрідний народ з виразною відмінністю від усіх сусідів 

навіть на генному рівні (55 % басків мають негативний резус-фактор), що 

недвозначно свідчить про те, що «баски є залишком первісного 

населення Європи, яке згодом змішалося з прибульцями з Азії» (Л.Каваллі-

Сфорца). 

Відома з коротких написів на каменях аквітанська мова, поширена від 3 ст. 

до н. е. до 3 ст. н. е. на північ від Піренеїв у теперішній Гасконі, вважається 

можливим предком баскійської через велику подібність до її загальних імен 

назв аквітанських племен, імен осіб і божеств (наприклад, Nesca, Cisson 

відповідають баск. neska «дівчина», gizon «чоловік» тощо). Досі гасконські 

говірки окситанської мови на півдні Франції виявляють сліди помітного 

баскійського впливу. 

Упродовж історії баски були неодмінними й рівноправними учасниками 

європейського цивілізаційного процесу. Хоча писемні пам'ятки баскійською 

мовою відомі лише з 16 ст., майже водночас було започатковане і їх 

книгодрукування: твір Б.Ечепаре «Елементи баскійської мови» вийшов з 
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друку 1545 р., здійснений Лейсаррагою повний переклад Нового Завіту  —

 1571 р., релігійно-філософський твір Ашулара «Ґеро» («Опісля») — 1643 р. 

1939 уряд Франко заборонив друкування будь-яких видань і книжок 

баскською мовою. 

В сучасній Європі баскійська мова (euskara) є, поряд з іспанською, від 

1980 р. офіційною мовою Країни Басків — автономної області Іспанії. 

Давніший діалектний баскомовний ареал зберігається й на півночі провінції 

Наварра (Див. Мови Іспанії). У прилеглих з півночі районах Пд.-зах. Франції 

баскійська є мовою хатнього спілкування (поряд з французькою). Загальна 

кількість мовців — до 1 млн, у тому числі бл. 200 тис. емігрантів у Латинській 

Америці. 
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ЕЛЬЗАСЬКА МОВА 

Ельзаський діалект — один з нижньо-алеманських діалектів німецької 

мови, поширений практично по всій території Ельзасу. Найближчий 

до швабського та швейцарського діалектів німецької мови. 

З часом в ельзаський діалект проникає до все більшої кількості 

французьких слів. Проте його нижча соціальна роль (особливо після Другої 

світової війни) не дозволяє йому розвиватися на належному рівні. Нині 

ельзаським діалектом говорять переважно робітники, селяни, а також 

переконані прихильники ельзаської культури. Лише близько 40 відсотків 

населення Ельзасу можуть розуміти та висловлюватися цим діалектом. 

Згідно з конституцією Франції, єдиною офіційною мовою на території 

республіки є французьку мова. Разом з тим уряд країни визнає певні права за 

ельзаським діалектом та деякими іншими регіональними говірками. 1999 року 

дослідження Національного статистичного інституту показали, що у Франції 

налічується 548 000 повнолітніх носіїв діалекту. Це ставить його на друге місце 

за поширеністю серед регіональних мов Франції (після Окситанської). 
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ПІКАРДІЙСЬКА МОВА 

Пікардійська мова (Picard) — місцева мова у Пікардії, історичному 

регіоні на півночі Франції. Нею розмовляють у французькому регіоні О-де-

Франс, а також на заході романської Бельгії (точніше, у провінції Ено до 

межі Ребек-Бомон-Шімай). 

У регіоні Пікардія її називають «пікар», у той же час в Норд-Па-де-Кале 

поширеними є зневажливі назви «шті» ch'ti та «штімі» ch'timi (а «руші» rouchi в 

регіоні Валансьєн), навіть у розмовах між собою. Серед мовознавців є 

прийнятною тільки назва «пікардійська». Якою б назвою не послуговувалися 

для означення цієї патви, «пікардійська» чи «шті», вони позначають ту саму 

мову та її взаємнозрозумілі говірки в О-де-Франс і Бельгії. 

Пікардійська мова належить до родини мов ойль галло-романської 

підгрупи романської групи мов і походить від народної латини, якою 

розмовляли в Північній Галлії. Знаходячись на периферії романського світу, 

пікардійська мова всотала в себе більше германського впливу, аніж літературна 

французька, та вона все ж є менш германізована, ніж сусідня романська 

валлонська мова і вона є місток між нормандською та валлонською мовами. 

Існує гіпотеза, що пікардійська мова виникла як продукт вторинної романізації 

франків, які оселилися на Північному Сході Суасонської області(басейн річки 

Сомми й суміжні території) за часів переходу від античності до Раннього 

Середньовіччя. Оскільки вони займали більш високі соціальні позиції у 

Франкській державі, ніж автохтонні галло-римляни, престиж латинської мови 

цього регіону як офіційної мови та мови Церкви був також вищий, бо саме її в 

першу чергу опановували освічені германці. Хоча германці склали суттєву 

частку населення регіону, але вона все ж не досягла критичної межі, вище якої 

стає можлива асиміляція автохтонного населення, тому місцеві германці, на 

відміну від германців сусідньої Фландрії, навпаки, врешті-решт асимілювалися 

місцевим галло-романським населенням. За часів Середньовіччя, до 

встановлення літературної французької мови на основі діалекту Парижа, 

пікардійська мова мала власну літературну форму, користувалася 
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популярністю й мала значний престиж на Півночі Франції. Середньовічні 

літописці вказували, що престиж пікардійської мови був настільки високий, що 

панування цієї мови починалося «біля північних брам Парижа». 
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ВИСНОВКИ 

У ході даної роботи були визначені основні варіанти французької мови та 

їх історичне походження, були розглянуті основні тенденції утворення 

регіональних мов та діалектів на території Франції. Проблема варіативності 

французької мови не тільки на її території, а й за її кордонами: у Швейцарії, 

Бельгії, Канаді, франкомовній Африці, на території заморських департаментів 

Франції надалі залишається актуальною та досліджуваною у світовій 

соціолінгвістиці. Основним завданням залишається збереження регіональних 

варіантів як французької культурної спадщини та встановлення єдиного 

варіанту нормованої французької мови в усіх франкомовних країнах.  
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