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* nowszy	  termin	  lingwistyczny	  
*  socjolingwistyka	  

* pojęcie,	  czyli	  zakres	  znaczenia	  
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O	  terminie	  etnolekt



* np.	  pol.	  polityka	  
*  ang.	  policy,	  politics	  

* W	  różnych	  językach	  jest	  podobny	  przykład
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Ten	  sam	  termin,	  inne	  pojęcie



*  Wg.	  E.	  Haugen	  

*  fr.	  dialecte	  
*  wariant,	  lecz	  jednocześnie	  posiada	  normę	  literacką	  

*  ang.	  dialect	  
*  wariant,	  zwłaszcza	  mowa	  niższej	  klasy	  społecznej	  
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ang.	  dialect	  ―	  fr.	  dialecte



*  	  Jakie	  pojęcie	  oznacza	  termin	  w	  danym	  języku?	  

* Zastanowić	  się	  nad	  etnolektem	  
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Podsumowanie



* prof.	  A.	  Majewicz	  
*  etnolekt:	  najmniejszy	  genetyczny	  klasyfikator	  
*  gwara,	  dialekt,	  język
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etnolekt	  w	  pol.	  rozumieniu	  (1) �

Zob.	  A.	  Majewicz	  (1989)	  
Języki	  świata	  i	  ich	  klasyfikowanie,	  s.	  10	  



* dr	  M.	  Misiak	  

*  „[etnolekt]	  obejmuje	  swym	  zasięgiem	  gwary,	  dialekty	  i	  języki”	  
*  „pozwala	  uniknąć	  wielu	  sporów,	  dotyczących	  językoznawczych	  

kłopotów	  z	  określeniem	  zasięgów	  poszczególnych	  określeń”.
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etnolekt	  w	  pol.	  rozumieniu	  (2) �

Zob.	  M.	  Misiak	  (2006)	  
Łemkowie.	  W	  kręgu	  badań	  nad	  mniejszościami	  	  
etnolingwistycznymi	  w	  Europie,	  s.	  11	  



* prof.	  Włodzimierz	  Gruszczyński	  

*  „Śląski	  to	  język,	  dialekt,	  gwara?”	  

*  „Najwygodniej	  jest	  się	  posługiwać	  naukowym	  terminem	  
„etnolekt“.	  Oznacza	  on	  sposób	  porozumiewania	  się	  
charakterystyczny	  dla	  pewnej	  grupy	  etnicznej.	  Nie	  rozstrzyga,	  
czy	  to	  język,	  dialekt,	  gwara	  czy	  narzecze,	  nie	  hierarchizuje”.	  	  
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etnolekt	  w	  pol.	  rozumieniu	  (3) �

Zob.	  wywiad	  Śląski	  językiem	  regionalnym?	  [w:]	  Gazeta.pl	  



* Pojęcie	  etnolektu	  pozwala	  nam	  uniknąć	  opozycji	  	  
język	  vs.	  dialekt	  (gwara)	  

*  etnolekt	  polski,	  japoński,	  angielski	  (?) �

9

etnolekt	  jako	  szerokie	  pojęcie�



*  Fonkcjonuje	  skutecznie,	  kiedy	  określenie	  kodu	  jest	  
źródłem	  sporów	  

*  np.	  etnolekt	  śląski	  jako	  dialekt	  śląski,	  gwara	  śląska
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etnolekt	  i	  tzw.	  język	  mniejszości�



* Amerykańscy	  socjolingwiści	  ―	  ethnolect	  
*  kontakty	  językowe	  
*  ślady	  językowe	  pochodzące	  z	  pierwszego	  języka	  
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Skąd	  pochodzi	  etnolekt?

Zob.	  E.	  Carlock,	  W.	  Wölck	  (1981)	  	  
A	  Method	  for	  Isolating	  Diagnostic	  Linguistic	  Variables:	  	  
The	  Buffalo	  Ethnolects	  Experiment.�



*  „Etnolekty	  są	  wariantami	  języka,	  które	  oznacza	  ludzi	  
mówiących	  jako	  członków	  grup	  etnicznych,	  które	  
pierwotnie	  używały	  innego	  języka	  albo	  charakterystycznego	  
wariantu”.	  	  

*  Wytłuszczenie	  w	  cytacie	  pochodzi	  od	  Sadakane
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Definicja	  przez	  M.	  Clyne’a

Zob.	  M.	  Clyne	  (2000)	  	  
Lingua	  Franca	  and	  Ethnolects	  in	  Europe	  and	  Beyond	  	  



*  ang.	  ethnolect	  ―	  wariant	  

* pol.	  etnolekt	  ―	  sam	  kod	  językowy
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Różnica



* Samo	  pojęcie	  jeszcze	  nie	  jest	  znane	  

*  	  W	  Sanseido’s	  Linguistic	  Encyclopedia	  (1988-‐1996)	  
*  Nie	  ma	  hasła	  odpowiedniego	  terminowi	  etnolekt.	  
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etnolekt	  w	  jap.	  rozumieniu	  (1) �



* w	  bazie	  danyzch	  CiNii	  [saj	  nij]	  
*  przez	  Narodowy	  Instytut	  Informatyczny	  	  
*  nie	  znaleziono	  żadnego	  wyniku	  pod	  hasłem	  etnolekt	  
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etnolekt	  w	  jap.	  rozumieniu	  (2)



* Wielojęzyczność	  w	  Japonii	  widziana	  przez	  pryzmat	  
etnolekt	  
*  jeden	  z	  projektów	  	  Grants-‐In-‐Aid	  for	  Scientific	  Research.	  
*  prof.K.	  	  Fujii,	  prof.T.	  	  Yasuda,	  dr	  T.	  Terao.	  
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etnolekt	  w	  jap.	  rozumieniu	  (3)



* Cele	  projektu	  
*  1.	  Przedstawienie	  pojęcia	  etnolektu	  	  
*  2.	  Analiza	  wielojęzyczności	  w	  Japonii,	  korzystając	  z	  

pojęcia	  etnolekt	  	  

* Opis	  świadomości	  językowej	  przez	  etnolekt �
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etnolekt	  w	  jap.	  rozumieniu	  (4)



* Rozumienie	  etnolektu	  

*  pol.:	  klasyfikator	  zawierający	  gwarę,	  dialekt	  i	  język.	  

*  ang.:	  wariant	  językowy,	  zwłaszcza	  imigrantów.	  

*  jap.:	  zjawisko	  pozajęzykowe,	  tzw.	  makrosocjolingwistyczne.
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Konkluzja



*  Czy	  terminologia	  językoznawcza	  jest	  uniwersalna?	  	  
→	  NIE	  

* Termin	  naukowy	  też	  jest	  znakiem	  językowy,	  czyli	  
posiada	  arbitralność
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Konkluzja
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