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Barbara Oczkowa

Mit i język. Jak/czy językoznawstwo może kształtować świadomość 
polityczną i społeczną

Mit jest słowem 
(Roland Barthes)

Mit jest pojęciem o szerokim zakresie znaczeniowym. Dla celów niniejszego artyku-
łu przydatne będą defi nicje określające go jako: 

1. Ujęcie w formie obrazowej i udramatyzowanej jakichś rzeczywistych bądź postulowanych 
faktów, będące pierwotną niekrytyczną formą wyjaśniania świata przyrodniczego i społecznego, 
odzwierciedlające duchowość, wiedzę i organizację danej grupy ludzkiej. W tym znaczeniu mit 
stanowi normalny wytwór świadomości poszukującej wartości (...) 2. W odniesieniu do spo-
łeczeństw współczesnych – wytwory świadomości zbiorowej, nie odpowiadające obiektywnej 
rzeczywistości, natomiast inspirujące i pobudzające do działania (G. Sorel). W tym znaczeniu 
mit bywa porównywany do ideologii i utopii: przedstawia obraz świata wraz z zawartym w nim 
systemem wartości oraz zespół odległych celów1. 

Teoretyczne problemy związane z mitem podjęła Bożena Tokarz2, odwołując się do 
bogatej literatury traktującej o problematyce mitu, przedstawiając wielość jego interpre-
tacji, a czasem i sprzeczności, zarówno w postrzeganiu samego zjawiska, jak i w jego 
defi niowaniu i funkcjonowaniu, ale przede wszystkim ukazując złożoność problematyki 
„mitologicznej”. Jednym z tych zagadnień jest ustalenie funkcji pełnionej przez mit, 
którą, według autorów, determinują jego podstawowe cechy, takie jak: zdolność komu-
nikacyjna, identyfi kacyjna i symboliczna. Konsekwencją ich jest funkcja mitu określana 
jako pragmatyczna, poznawcza i symboliczna3. 

Związkiem mitu z językiem zajął się Roland Barthes4, który traktuje mit jako system 
semiologiczny, czyli znakowy, jako pojęcie wprowadzony do językoznawstwa przez de 
Saussure’a. Mit, podobnie jak język, jest systemem znaków. Porównując język i mit, 
Barthes stwierdza, że

1 Mały słownik terminów i pojęć fi lozofi cznych, oprac. A. Podsiad, Z. Więckowski, Warszawa 1983, 
s. 219.

2 B. Tokarz, Mit, tożsamość i kłopoty terminologiczne [w:] Rozpad mitu i języka?, red. B. Czapik, Katowice 
1992, s. 60–71. O tym również B. Czapik, W kręgu problematyki „rozpadu mitu i języka”, ibidem, s. 7–16. 

3 B. Tokarz, Mit, tożsamość..., s. 62.
4 R. Barthes, Mit jako system semiologiczny [w:] idem, Mitologie, przeł. A. Dziadek, wstęp: K. Kłosiń-

ski, Warszawa 2000, s. 241–248.
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(...) w micie mamy dwa systemy semiologiczne, przy czym pierwszy w stosunku do drugiego 
jest przesunięty o jeden szczebel: system języka, la langue (lub wchłonięte przez niego sposoby 
przedstawiania), który będę nazywał językiem-przedmiotem, bo jest językiem zagarniętym przez 
mit do skonstruowania własnego systemu; i sam mit, który będę nazywał metajęzykiem – ponie-
waż jest on jakimś wtórnym językiem – w którym mówi się o tym pierwszym5.

Mit, podobnie jak język, pełni funkcję komunikacyjną. Także Barthes, twierdząc, że 
mit jest słowem, precyzuje, że nie chodzi tu o dowolne słowo, lecz o takie, które musi 
spełniać określone warunki, ponieważ mit jest komunikatem, systemem komunikacji. 
Mit jest również 

środkiem identyfi kacji, w takim znaczeniu, w jakim zapewnia jednostce poczucie tożsamości we 
wspólnocie. U jego podstaw leży motywacja psychologiczno-socjologiczna, albowiem poczucie 
bezpieczeństwa zapewnia człowiekowi fakt „zakorzenienia”, czyli przynależności do określonej 
wspólnoty: religijnej, kulturowej czy terytorialnej. Równocześnie człowiek dąży do zaznaczenia 
obecności w świecie swojej indywidualnej postawy, wyobraźni i działania. Te sprzeczne dążenia 
znajdują odzwierciedlenie w micie, co podkreślają liczni teoretycy kultury6. 

Jak pisze Bożena Tokarz, mit funkcjonuje „w dwóch porządkach: w porządku dia-
chronicznym, jako element tradycji kulturowej, oraz w porządku synchronicznym, ze 
względu na swoją aktualną rolę kulturotwórczą”7.

Można powiedzieć, że mit językowy na słowiańskich Bałkanach był obecny od za-
wsze, zmieniała się jedynie jego forma i funkcja. 

Najstarszym mitem językowym na południu Słowiańszczyzny jest niewątpliwie mit 
wspólnoty językowej wszystkich Słowian południowych. Za pierwszą realizację takiego 
języka można uznać staro-cerkiewno-słowiański8, stworzony dla celów Misji Wielko-
morawskiej przez świętych Cyryla i Metodego. Z biegiem czasu poszerzał on zakres 
swoich funkcji od pierwotnej liturgicznej do świeckiej literackiej, a ponadto wykształcał 
się jego ponaddialektalny charakter. Rozszerzony został także zasięg jego użytkowania 
na Słowiańszczyznę wschodnią, co niejako nadawało mu status uniwersalnej „łaciny 
słowiańskiej”. W ten sposób tworzył się model ogólnosłowiańskiego języka literackiego 
na dużym obszarze Słowiańszczyzny. Charakteryzujące go gramatyczne różnice redak-
cyjne były rezultatem przenikania do podstawowego, pierwotnego systemu dialektu so-
luńskiego elementów języków, na terenie których funkcjonował9. 

5 Ibidem, s. 246. 
6 B. Tokarz, Mit, tożsamość..., s. 61.
7 Ibidem, s. 60.
8 O tym E. Tokarz, Mit wspólnoty Słowian południowych i jego konsekwencje (na przykładzie narodów 

dawnej Jugosławii) [w:] Rozpad mitu i języka?..., s. 82–87; idem, Utopijne teorie językowe Słowian połu-
dniowych [w:] Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1. Ze świadomości utopijnej w refl eksji 
językowej, red. E. Tokarz, Katowice 1997, s. 97–103. 

9 Oryginalną cechą piśmienniczej tradycji cerkiewnej w Chorwacji było powstanie w XV i XVI wieku 
– oprócz redakcji – odrębnego języka, w którym obok cerkiewszczyzny występowały liczne czakawizmy 
i kajkawizmy. Ten chorwacko-cerkiewny amalgamat (termin Dalibora Brozovicia) czy też język nieliturgicz-
nego piśmiennictwa chorwackich głagolaszy (termin Eduarda Hercigonji) jako pierwszy język „mieszany” 
odegrał ważną rolę w historii kodyfi kacji normy chorwackiej. Elementy cerkiewne będą wykorzystywane 
także przez przyszłych twórców idei języka wspólnego, np. Šime Budinicia, Juraja Križanicia i Aleksandra 
Komulovicia. 
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Nieprzerwanej właściwie obecności mitu wspólnego języka, w postaci uznawania go 
za fakt lub dążenia do jego realizacji na południu Słowiańszczyzny, sprzyjały przednau-
kowe poglądy na jego temat. Zapoczątkował je Vinko Pribojević swoją rozprawą z 1532 
roku pt. De origine de successibusque Slavorum, którą można uważać za prekursorskie 
przedstawienie idei panslawizmu i w której autor mówi o pokrewieństwie i braterstwie 
narodów słowiańskich. Dzieło Pribojevicia utrwaliło również błędny pogląd o występo-
waniu „języka” dalmatyńskiego aż w ziemi Moskali, kreując tym samym ten idiom na 
język ogólnosłowiański10. Teoretycznie, co nie znaczy, że naukowo, poglądy te przed-
stawił także Faust Vrančić w przedmowie do swojego słownika – Dictionarium quinque 
nobilissimarum Europae linguarum, Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Unga-
ricae z 1595 roku. Według niego idioma dalmaticum – wyodrębniony z lingua slavonica 
(który notabene miał ogarniać swym zasięgiem wielkie tereny Europy, aż po północną 
Azję) – był wspólnym językiem południowosłowiańskim, którego południową granicę 
wyznaczał Adriatyk, zachodnią – Włochy i Austria, północną – rzeki Drawa i Dunaj, 
wreszcie wschodnią – Tracja i Macedonia. „Dalmatyński” język Vrančicia obejmuje więc 
w rzeczywistości Dalmację, północną Chorwację, Slawonię, Bośnię, Serbię i Bułgarię. Te 
krainy wejdą w skład Wielkiej Ilirii, której mapę nakreśli Janko Drašković w Disertaciji 
z 1832 roku. Zauważmy, że u Vrančicia nie ma języka chorwackiego, choć w jego słow-
niku występuje przecież czakawszczyzna dalmatyńska. Vrančić stawia język na dwóch 
płaszczyznach: jako lingua slavonica odróżnia go od czterech pozostałych języków euro-
pejskich, zaś jako idioma dalmaticum od innych języków słowiańskich. W rezultacie mit, 
podobnie jak język, pełni tu funkcję symboliczną i separującą. U Vrančicia: „Słowianie 
południowi są przede wszystkim ‘wyimaginowaną’ wspólnotą językową, która jest skon-
struowana jako potencjalny i symboliczny obszar komunikacyjny”11. 

Idea języka wspólnego, funkcjonująca jako mit, utrwala się od XVI wieku i w zasa-
dzie do końca XX wieku jest tu obecna, chociaż w różnej postaci. 

Poglądy Vrančicia ożywają też u Pavla Rittera Vitezovicia – epigona grupy ozaljskiej 
– posługującego się językiem mieszanym, autora dzieła Croatia rediviva (1700), w któ-
rym lokalizuje on Chorwację na terenie dawnej Ilirii, gdzie wspólnym językiem dla za-
mieszkujących ją Chorwatów i Serbów będzie slovenski/slovinski lub ilirski12. To dzieło 
uczyniło Vitezovicia prekursorem wszystkich późniejszych idei zjednoczenia chorwac-
kiego, nie tylko w duchu iliryzmu, ale też jugoslawizmu i ideologii wielkochorwackiej.

Idee iliryzmu sięgały do istniejącej tu od XV wieku tradycji antycznej Ilirii, oży-
wionej przez tutejszych humanistów, którzy wykreślając jej szersze lub węższe granice, 
utożsamiali ówczesnych Słowian (nie tylko południowych!) z mieszkańcami dawnej Ili-
rii, pod względem zarówno etnicznym, jak i językowym. W konsekwencji pojawia się 
także termin ilirski lub ilirički o szerokim zasięgu znaczeniowym od określenia języka 

10 W ideę tę wierzyli, potwierdzając to w swoich utworach, ówcześni twórcy: np. Petar Hektorović czy 
Dinko Ranjina, deklarując równocześnie, że ich dalmatyńska czakawszczyzna jest językiem, „koji se meju 
svima ostalimi na svitu najveći broji i nahodi” (który spośród wszystkich innych języków na świecie najbar-
dziej się liczy i zajmuje największy obszar). Pogląd ten potwierdzał także „raport językowy”, który w 1582 
roku Marin Temperica złożył generałowi zakonu jezuitów Klaudiuszowi Aquavivie. Stwierdził w nim, że na 
Półwyspie Bałkańskim – od Słowenii po Bułgarię – mówi się jednym językiem. 

11 D. Škiljan, Govor nacije. Jezik, nacija, Hrvati, Zagreb 2002, s. 252.
12 Vitezović używał również w swoich dziełach terminu hrvatski jezik, przyczyniając się do jego upo-

wszechnienia.
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chorwackiego w ogólności, jak i wszystkich jego idiomów literackich, po najszersze 
znaczenie języka wszystkich Słowian południowych. Poświadczają go, znacznie wcześ-
niej niż sam ruch iliryzmu, tytuły rodzimych dzieł gramatycznych i literackich już od 
XVI wieku. 

W oparciu o te przesłanki rodzi się kolejny mit języka ilirskiego inspirowany również 
fi lozofi cznymi poglądami Johanna Gottfrieda Herdera i Wilhelma von Humboldta. 

Defi nicja mitu wskazuje również na jego ścisły związek z utopią. Potwierdza się to 
szczególnie w przypadku mitu ilirskiego, najczęściej określanego jako utopia, które to 
określenie odnosi się do rezultatów funkcjonowania mitu, czyli niemożliwości jego urze-
czywistnienia, tym samym utożsamiając go z utopią jako mrzonką, rzeczą nieziszczoną.

Utopijna idea zjednoczenia całej Słowiańszczyzny Południowej w ramach jednego 
państwa i jednego języka została zrealizowana, w węższym zakresie, w samej Chor-
wacji, gdzie jej niezaprzeczalnym osiągnięciem było zjednoczenie narodu w ramach 
jednego języka – sztokawszczyzny.

Przedstawiony rys historyczny mitu językowego obecnego w Słowiańszczyźnie po-
łudniowej, głównie u Chorwatów, miał ukazać jego głębokie zakorzenienie i żywotność. 
Powstawaniu mitów językowych sprzyjało tu wiele czynników takich, jak specyfi cz-
na sytuacja polityczna Chorwacji, brak wykrystalizowanego pojęcia narodu oraz jego 
świadomości, zastępowanej wówczas przez tożsamość etniczną, regionalną (będącą re-
zultatem oryginalnego dla tych terenów zjawiska regionalizmu), wspomniany już brak 
wiedzy fi lologicznej, wreszcie panujące ideologie. Niewątpliwie mity wpływały także 
na stosunek do języka w ogóle, a do języka ojczystego w szczególności. Rozmywały 
w jakimś stopniu pojęcie wspólnego języka narodowego, co prawda jeszcze wówczas 
nieukonstytuowanego, co poświadczały też różne określające go terminy: hrvatski, slo-
venski/slovinski, ilirski. Brak „mitologii językowej” u Serbów można tłumaczyć ich ów-
czesną sytuacją polityczną – niewolą turecką – oraz silną literacką tradycją cerkiewną. 

Mit jedności językowej po upadku mitu ilirskiego narodził się powtórnie w nowej 
postaci i w nowych warunkach językowych. Można go nazwać mitem języka serbsko-
-chorwackiego. Jedność języka, ofi cjalnie głoszona (zwłaszcza po 1945 roku) przez pań-
stwo jugosłowiańskie jako idea jednego wspólnego języka Serbów, Chorwatów, Czarno-
górców i Bośniaków, miała spełniać funkcję jednoczącą te narody w ramach stosunkowo 
młodego państwa i dążyć do – nigdy nieosiągniętego – ideału języka jugosłowiańskiego, 
wznoszącego się ponad – nieistotnymi dla socjalistycznego internacjonalizmu – narodo-
wymi odrębnościami. Jedność języka była głównym dogmatem, na którym opierała się 
językowa polityka państwa. Zwolennicy tego poglądu budują jego odpowiednio długą 
historię. Odwołują się do Bečkog dogovora z 1850 roku, który przecież wyraźnie stwier-
dzał, że „j e d a n  narod treba j e d n u  književnost da ima” (jeden naród powinien mieć 
jedną literaturę). Pomimo to, że umowa była jedynie formalną deklaracją, bez praktycz-
nego stosowania jej przez najbliższych pięćdziesiąt lat, stała się ważnym elementem 
składowym mitu serbokroatystyki. W konsekwencji poglądy te wpływały również na 
periodyzację języka chorwackiego, zawężając jego historię i datując jego początki na 
lata trzydzieste XIX wieku, co wiązało je właśnie z reformą Gaja i późniejszą umową 
wiedeńską. Kolejną ofi cjalną artykulacją tego mitu językowego był Novosadski dogovor 
z 1954 roku, w którym stwierdzano, że „narodowy język Serbów, Chorwatów i Czar-
nogórców jest jednym językiem”. Jak wiadomo, naukowym argumentem na rzecz tej 
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jedności było kryterium genetyczne, odwołujące się do wspólnego nowosztokawskie-
go systemu językowego, stanowiącego lingwistyczną podstawę normy serbsko-chor-
wackiej. Spis jego wspólnych cech gramatycznych dominował nad znacznie dłuższym 
spisem różnic, wynikających z czynników socjolingwistycznych. Te zaś były z kolei 
wynikiem zarówno odmiennych tradycji literackich, jak i różnych etosów narodowych 
Serbów i Chorwatów, których dzieliły losy historyczne, tradycje kulturalne i religijne, 
mentalność społeczna czy ogólnie wyznawane systemy wartości. Różnice pomiędzy obu 
standardami językowymi traktowano jednak jako pozytywne źródło wzbogacania języka 
wspólnego. 

Pogląd o jedności języka, od momentu zanegowania go przez Chorwatów, przecho-
dził stopniowo do sfery „mitologii”. Proces ten zapoczątkowali już w 1940 roku Petar 
Guberina i Kruno Krstić swoją rozprawą Razlike između hrvatskoga i srpskoga knjiže-
vnog jezika. Jednak po drugiej wojnie światowej głoszenie poglądów sprzecznych z ofi -
cjalnym stanowiskiem państwa skutkowało oskarżeniem o nacjonalizm oraz działalność 
antypaństwową i traktowane było jako zamach na jedność wspólnoty jugosłowiańskiej 
i jej główne przykazanie braterstwa i jedności. 

Funkcja mitu serbsko-chorwackiego była czysto pragmatyczna, polegała bowiem na 
umacnianiu wielonarodowej federacji jugosłowiańskiej i kształtowaniu poczucia przy-
należności do niej. 

Wśród funkcji, jakie pełni język standardowy, wymienia się funkcję jednoczącą, sepa-
rującą, prestiżową oraz tzw. ramy odniesienia (zapewnienie normy kodyfi kacyjnej, będą-
cej miarą poprawności)13. Agnieszka Spagińska-Pruszak wskazuje, że funkcje te wystę-
powały i w dodatku odpowiadały dążeniom poszczególnych narodów w byłej Jugosławii. 
Wspólny język serbsko-chorwacki pełnił mianowicie funkcję jednoczącą, której głów-
nym celem była, jak już wspomniano, identyfi kacja obywateli z państwem. Język miał 
być jednym z narzędzi budujących nową tożsamość jugosłowiańską. Odbywało się to 
jednak kosztem naruszania odrębności i równoprawności (nie tylko) języka chorwackie-
go, pozbawiania go narodowej nazwy i zrównywania z językiem serbskim, co wyraźnie 
stwierdzała i przeciw czemu protestowała w 1967 roku Deklaracja o nazwie i sytuacji 
chorwackiego języka literackiego, po której w 1971 roku nastąpiła Chorwacka Wiosna. 

Serbsko-chorwacki mit językowy był podważany przez stronę chorwacką pracami 
teoretycznymi z tej dziedziny, które wskazywały na rodzaj i ilość cech różniących oba 
języki. Podobną rolę pełniło też zaadaptowanie do sytuacji chorwackiej teorii języka 
standardowego i występujących w jego ramach wariantów, autorstwa Dalibora Brozo-
vicia. Koncepcja dwuwariantywności dawała językowi chorwackiemu pewną dozę sa-
modzielności, umożliwiając wyszczególnianie różnic nie tylko ściśle lingwistycznych, 
ale także tych socjolingwistycznych. W konsekwencji umożliwiło to identyfi kowanie 
języka względnie wariantu chorwackiego z narodem chorwackim oraz budowanie świa-
domości takiego stanu rzeczy. Państwowy język serbsko-chorwacki nie mógł bowiem 
bez istotnych zastrzeżeń pełnić funkcji narodowego języka chorwackiego. Jedynie bo-
wiem 10 procent populacji określało swoją narodowość jako jugosłowiańską, a co za 
tym idzie, można sądzić, że ci właśnie „Jugosłowianie” uznawali serbsko-chorwacki za 
swój język narodowy. 

13 Za: A. Spagińska-Pruszak, Sytuacja językowa w byłej Jugosławii, Gdańsk 1997, s. 71. Tu też literatura 
przedmiotu. 
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Po siedemdziesięciu latach wspólnej egzystencji, jak pisze Emil Tokarz, 

Mit jedności Słowian wyczerpał się w swojej pozytywnej funkcji i stał się elementem nega-
tywnym i destrukcyjnym. Zaczął poważnie zagrażać różnorodności i odmienności narodowej, 
kulturowej, wyznaniowej, językowej, a nawet indywidualnej14. 

Pozostawił po sobie nadal żywe spory o język w środowisku naukowym, głęboko 
reinterpretujące jego historię, i to poczynając od jego defi nicji, statusu poszczególnych 
standardów w okresie wspólnoty, poprzez wzajemne oskarżenia o jego zawłaszczenie, 
aż po propozycje zmiany historycznej już nazwy serbsko-chorwacki na język środko-
wo-południowosłowiański (według Dalibora Brozovicia) czy diasystem nowosztokawski 
(według Milorada Radovanovicia).

Dawny mit serbsko-chorwacki jest jednak nadal żywy dla tych slawistów, którzy 
w klasyfi kacji języków przyznają pierwszeństwo kryterium genetycznemu. Poglądy te 
reprezentują nadal niektórzy Serbowie, slawiści niemieccy, ale też Chorwatka Snježana 
Kordić. W samej Chorwacji niechętnie przywołuje się ten argument, na co zwraca uwa-
gę Ivo Pranjković, kiedy stwierdza, że

Na poziomie standardu, chorwacki, serbski, bośniacki, a i czarnogórski są różnymi wariantami, 
ale tego samego języka. Tak więc na poziomie czysto lingwistycznym, względnie genetycznym 
czy typologicznym, chodzi o jeden język i to trzeba wyraźnie powiedzieć15. 

W części serbskiego środowiska naukowego, jako pokłosie Vukowskiego hasła Srbi 
svi i svuda (Serbami wszyscy i wszędzie), pokutuje natomiast mit serbsko-sztokawski, 
zgodnie z którym cała twórczość pisana w dialekcie sztokawskim należy do literatury 
serbskiej. Podsyca on nadal spór językowy i nie pozwala mu wygasnąć. 

Jugosławia rozpadła się na sześć odrębnych państw, a w czterech z nich – Bośni, 
Chorwacji, Serbii i Czarnogórze – języki narodowe oparte są na tym samym systemie, na 
którym oparty był standard języka serbsko-chorwackiego, nadal zachowując zdolność 
realizowania funkcji komunikacyjnej. 

W świadomości społecznej pozostały stereotypy, które narodziły się w konfl iktowej 
rzeczywistości byłej Jugosławii, narosłej szczególnie w latach osiemdziesiątych. Odsłania-
ły one negatywne wzajemne postrzeganie się poszczególnych „jugosłowiańskich” nacji: 

Słoweńców uważano za zgermanizowanych Słowian, Chorwatów za separatystów i spiskowców 
watykańsko-kominternowskich, Serbów za ciemiężycieli ogarniętych obsesją władzy, Czarno-
górców za leni, Macedończyków za pasożytów, Albańczyków, zwanych pogardliwie sziptarami, 
za prymitywów i gwałcicieli, Muzułmanów za zauszników Chomeiniego i Kadafi ego16.

Po rozpadzie Jugosławii szczególnie ostro zaczęto rozprawiać się z mitami minionej 
epoki, zastępując je jednak nowymi „wierzeniami”, równie dalekimi od racjonalnego 
oglądu rzeczywistości językowej.

Jedną ze wspólnych cech kultury politycznej w krajach postkomunistycznych powstałych na 
terenie byłej Jugosławii jest stawianie na piedestale języka jako fundamentu tożsamości narodo-

14 E. Tokarz, Mit wspólnoty Słowian południowych..., s. 87.
15 Wypowiedź I. Pranjkovicia w wywiadzie udzielonym Vesnie Laušić w piśmie „Slobodna Dalmacija” 

7.02.2006.
16 E. Tokarz, Mit wspólnoty Słowian południowych..., s. 86.
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wej. Według elity politycznej i kulturalnej tych państw język świadczy o odrębności kulturowej, 
toteż udowadniając prawomocność niezależności politycznej i państwowej, przede wszystkim 
sięga się po ten argument. Istnienie jednego języka, wspólnego dla Serbów, Czarnogórców, Chor-
watów i Bośniaków, nie przeszkodziło ‘narodowym pracownikom języka’ skonstruować trzech 
osobnych narodowych idiomów, a na horyzoncie jest czwarty, czarnogórski. Jawne wychwalanie 
języka i wynoszenie go na najwyższe szczyty jako ‘świętości narodowej’ służy w tych państwach 
również legitymizacji nowego wewnętrznego systemu politycznego, takiego, w którym władzę 
zdobywa się i strzeże jej w imię etnicznie zorientowanego narodu, a duch tego narodu kryje się 
i wyraża w kulturze, zwłaszcza w języku narodowym17.

Wypowiedź Ivana Čolovicia trafnie charakteryzuje zjawisko tego szczególnego sto-
sunku do języka, który pojawił się w krajach postjugosłowiańskich. 

W Chorwacji reprezentatywnym przedstawicielem autorów uczestniczących 
w kształtowaniu tego patriotyczno-tożsamościowego dyskursu jest niewątpliwie Eduard 
Kale. Według niego chorwacką tożsamość budują: język, duchowa odrębność, zasady 
społecznego i politycznego funkcjonowania oraz fakty historyczne. W rozdziale swojej 
pracy zatytułowanym Świętość języka autor tak uzasadnia swój pogląd: 

Odrębny język jest ważnym aspektem odrębności danej kultury, a tym samym i narodu. (...) 
język jest nie tylko jednoczącym środkiem komunikacji, lecz także środkiem i ośrodkiem życia, 
istnienia, trwania w odrębności. Stanowi odzwierciedlenie i centrum wszelkiego życia i tworze-
nia. Krystalizuje się w nim obraz osobliwości duchowej i kulturowej – fundamentu odrębności 
i trwania w odrębności18.

Ivan Čolović mówi także o micie duchowej przestrzeni narodu, której 

granice w gruncie rzeczy pokrywają się z granicami języka narodowego. W latach kryzysu i roz-
padu Jugosławii głoszenie chwały języka jako muru, tarczy albo ostatniej ucieczki narodu zostało 
przekształcone w prawdziwie religijny kult. Język stał się świętością, o którą dbają narodowi 
lingwiści i pisarze19. 

Rzeczywiście, lingwiści – tak chorwaccy, jak serbscy – potwierdzają szczególny 
status języka narodowego. Božidar Finka, podobnie jak kulturolog Kale, stwierdza, że 
język chorwacki jest „najważniejszą cechą chorwackości”, i że w „strzeżeniu tej cechy 
nie możemy, nie wolno nam ustać”20. Podobny duch panuje wśród Serbów, którzy do-
równują Chorwatom w afi rmacji języka narodowego. 

Jedną z często przywoływanych dziś w Serbii świętości jest serbski język. Stał się on przedmio-
tem prawdziwego kultu. Przypisuje mu się rolę fundamentu narodu, strażnika tożsamości naro-
dowej – jako że ponoć ząb czasu się go nie ima, że potrafi  stawić opór przemianom historycznym 
– nazywa serbską cerkwią narodową. Rozpowszechnia się przekonanie, że w języku zawiera się 
byt narodu w postaci danej mu przez Boga, a więc to w języku serbskim trwa byt serbskiego 
narodu21. 

17 I. Čolović, Bałkany – terror kultury, przeł. M. Petryńska, Wołowiec 2007, s. 33. 
18 E. Kale, Hrvatski kulturni i politički identitet, Osijek–Zagreb–Split 1999, s. 51. 
19 I. Čolović, Bałkany..., s. 41–42. 
20 B. Finka, Hrvatski jezik kao najznatnije hrvatsko obilježje [w:] Duhovna obnova Hrvatske, red. A. Ba-

ković, Zagreb 1992, s. 96. Cyt. za: I. Čolović, Bałkany..., s. 42. 
21 I. Čolović, ibidem, s. 20.
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Čolović przytacza także wypowiedź językoznawcy Radmila Marojevicia: „każda 
zdrada jest zdradą, ale zdrada kulturalna narodu serbskiego jest największą zdradą naro-
dową, a zdradzając język, zdradza się także własną historię i własną przyszłość” („Politi-
ka”, 03.04.1998)22. Kolejnym przykładem jest Miloš Kovačević, autor książki W obronie 
języka serbskiego, nadal,23 który pisze w niej: „Żaden Serb nie sprzedał swojego języka. 
Odbierali go przemocą silniejsi od nas, a oni wiedzieli, że jeśli zdobędą język, zdobę-
dą też naród”24. Nasuwają się analogiczne wypowiedzi ze strony chorwackiej: „Pytanie 
o język chorwacki oznaczało i oznacza pytanie o ‘być albo nie być’ chorwackiego naro-
du. Ci, którzy uderzali w język, bardzo dobrze wiedzieli, co czynią: gdy język wytrze-
bisz – wytrzebisz i naród”25.

W Serbii posłużono się również manipulacją, w celu uwiarygodnienia oraz nadania 
ważności problematyce związanej z językiem narodowym, ponieważ niewątpliwie są 
nią tak zwane przesłania (zavještanja) przypisywane jednej z najważniejszych postaci 
serbskiego historycznego panteonu – Stefanowi Nemanji, czyli św. Symeonowi. Adreso-
wane do syna – św. Sawy i narodu serbskiego miały być nakazem kultywowania języka: 
„Strzeżcie, dzieci moje miłe, języka jak ziemi”. Prawdziwym autorem tych „średnio-
wiecznych pastiszów” jest Mile Medić26. Ta forma publicystyki językowej – przesłań 
przyjmowanych jako autentyczne słowa Stefana Nemanji – ma szczególną moc spraw-
czą w popularnym kształtowaniu świadomości społecznej27. 

Można z całą pewnością stwierdzić, że niegdysiejszy mit języka wspólnego został 
zastąpiony przez nowy mit języka narodowego. Jego funkcja polega na jednoczeniu 
i umacnianiu posługującego się nim narodu. Trudno też nie zauważyć jego związku 
z trzecim, obok genetycznego i typologicznego, kryterium klasyfi kacji języków – kry-
terium wartościującym. W tym kontekście stwierdzić można, że mit wspólnego języka 
serbsko-chorwackiego opierał się wyłącznie na kryterium genetycznym, czyli na wspól-
nym nowosztokawskim systemie językowym. Kryterium wartościujące (vrijednosni vid 
jezičnoga identiteta) zostało natomiast w Chorwacji upowszechnione przez Radoslava 
Katičicia, który tak o nim pisze: 

Wiadomo także, że język zawsze jest dla ludzi nośnikiem pewnych wartości, że to z nim się 
identyfi kują, postrzegają go jako swój lub jako obcy, jako piękny lub jako brzydki, jako wypie-
lęgnowany lub jako zaniedbany. Stanowi on dla nich symbol i jest ustawicznym potwierdzeniem 
ich duchowego bytu i przynależności narodowej, jest dla nich, jak mówi Herder, prawdziwą 
ojczyzną. A więc za język uznaje się ten, który nim jest nie tylko dlatego, że jest taki, a nie inny, 
że powstał w ten, a nie w inny sposób, lecz także dlatego, że zawiera te, a nie inne wartości. To 
właśnie stanowi wartościujący aspekt tożsamości językowej28.

22 Ibidem, s. 42. 
23 M. Kovačević, U odbranu jezika srpskoga – i dalje. Sa Slovom o srpskom jeziku. Beograd–Trebnik 

1999, wyd. 2. 
24 Cyt. za: I. Čolović, Błakany..., s. 42. 
25 N. Bašić, [rec. :] A. Selak, Taj hrvatski, „Jezik” 40, Zagreb 1992, s. 86
26 M. Medić, Zavještanja Stefana Nemanje, 1999; wyd. 3. Beograd 2001.
27 Szerzej o tym zob. D. Gil, Prawosławie, historia, naród. Miejsce kultury duchowej w serbskiej tradycji 

i współczesności, Kraków 2005, s. 129–146. 
28 R. Katičić, Identitet jezika, „Suvremena lingvistika” 5–6, Zagreb 1972, s. 5–14. Przedruk [w:] idem, 

Novi jezikoslovni ogledi, Zagreb 1986, s. 41–64. 
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Wokół tego aksjologicznego kryterium konstytuuje się wspólnota językowa, dla któ-
rej najważniejsza jest symboliczna funkcja języka i wartość, jaką przedstawia on dla 
swoich użytkowników. 

Ze względu na krytykowany przez Chorwatów specyfi czny status języka chorwac-
kiego w obrębie języka serbsko-chorwackiego, zagadnienia związane z językiem nabra-
ły współcześnie w Chorwacji szczególnego, a nawet przesadnego znaczenia, sam zaś ję-
zyk stał się ważnym kryterium chorwackiej tożsamości narodowej. Wszystkie związane 
z nim działania zostały podporządkowane głównemu celowi, jakim stało się kultywowa-
nie języka narodowego, „odzyskanego” po stu latach i poddanego procesowi rekroatyza-
cji. Taki charakter nadano również jego kodyfi kacji po roku 1991. Jest ona prowadzona 
w duchu skrajnego narodowego puryzmu i powrotu do tradycji, stając się przesłanką 
do oceny polityki językowej w Chorwacji jako niewolnej od nacjonalistycznych haseł, 
realizującej idee unitaryzmu państwowo-kulturowo-narodowego, w myśl zasady: jedno 
państwo – jeden naród – jeden język29, co w obrębie samego języka skutkuje kultywowa-
niem rodzimości, tradycyjności, elitaryzmu. Wzorcem „stylu narodowego” stał się język 
Franja Tuđmana, który „težio da hrvatski jezik bude što hrvatskiji”30 (dążył do tego, aby 
chorwacki był jak najbardziej chorwacki), chociaż sami Chorwaci często oceniali jego 
język jako „twardy, chropawy, nienaturalny, sztuczny, wypaczony, ekshibicjonistycz-
ny”31. Ta opinia pokrywa się ze społecznymi opiniami na temat języka chorwackiego 
w ogóle, a jej rezultatem jest duży rozdźwięk pomiędzy zalecaną normą preskrypcyj-
ną a jej uzualną realizacją. Symbolem społecznej oceny zmian dokonywanych w języ-
ku przez jego kodyfi katorów niech będzie tytuł wywiadu udzielonego przez Vladimira 
Anicia Govorite li idiotski32. Symptomatyczna jest także ilość publikacji komentujących 
zmiany na przykład dotychczasowej normy ortografi cznej – w 2000 i 2001 roku od-
notowano aż 174 pozycje. Językową świadomość społeczną mają również kształtować 
wszelkiego rodzaju poradniki językowe, artykuły w prasie, audycje w radiu i telewizji. 

Zarówno w Chorwacji, jak i w Serbii mit języka narodowego współtworzą narodowe 
alfabety. U Chorwatów jest to głagolica, pismo martwe od prawie czterystu lat, ale ze 
względu na „wyłączność chorwacką” i historyczną rolę w kulturze tego kraju, pełniące 
tu funkcję pisma symbolicznego, narodowego i tym samym współtworzącego chorwac-
ką tożsamość. Z głagolicą łączy się też historyczny mit – legenda św. Hieronima, ob-
wołanego ojcem głagolicy w XIII wieku w wyniku pia fraus chorwackich głagolaszy. 
Głagolica jest ożywiana w ramach działalności Društva prijatelja glagoljice powstałego 
w 1993 roku w ramach Macierzy Chorwackiej. Z oczywistych względów rewitaliza-
cja głagolicy, jako drugiego obok łacinki, żywego pisma narodowego, jest niemożliwa. 
Celem ruchu, który określa się mianem neoglagolizam, jest jej obecność w życiu spo-
łecznym, w formie pasywnej znajomości tego alfabetu, umożliwiającej Chorwatom od-
czytywanie śladów swojej kulturalnej przeszłości. Obecnie jest także, niestety, wykorzy-

29 Tak ocenia te procesy W. Lubaś, Najnowsza sytuacja języków południowosłowiańskich w oczach pol-
skich slawistów, „Z polskich studiów slawistycznych”, seria X, Językoznawstwo, Warszawa 2002, s. 121. 

30 S. Babić, Nekoliko napomena o jeziku Franje Tuđmana [w:] idem, Hrvatski jučer i danas, Zagreb 
1995, s. 198.

31 D. Brozović, O jeziku dr. Franje Tuđmana, „Jezik” 47, Zagreb 1999, s. 41. 
32 Szerzej o tym zob. B. Oczkowa, Obecność normy w świadomości użytkowników języka, czyli jak mó-

wią Chorwaci [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu. Reinterpretacje tradycji kulturalnej w krajach postju-
gosłowiańskich po 1995 roku, red. M. Dąbrowska-Partyka, Kraków 2005, s. 85–95.
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stywana politycznie w kolejnym micie irańskiej etnogenezy Chorwatów, w którym jako 
alfabet pochodzenia irańskiego – nie słowiańskiego, jest wymieniana wśród dowodów 
na prawdziwość tej teorii. Irańska etnogeneza Chorwatów33 jest teorią, która w czasach 
Jugosławii znajdowała się na indeksie, a obecnie jest szeroko propagowana, nawet przez 
instytucje naukowe34, chociaż nie jest akceptowana przez chorwackich lingwistów. Nie 
wykluczając irańskiego pochodzenia etnonimu Chorwat, opowiadają się oni za słowiań-
skim rodowodem Chorwatów. Analizując funkcję tej teorii Jerzy Molas zalicza ją do ty-
powych etnogenetycznych legend naukowych, które są wykorzystywane do budowania 
tożsamości narodowej i konsolidacji społeczeństwa w nowym państwie. Spełnia ona tę 
funkcję idealnie, rodząc poczucie dumy obywateli ze starożytności własnej nacji i pań-
stwa, wyższej kultury i tradycji, odbiegającej daleko od „prymitywnych Bałkanów”. 
Jej dodatkową zaletą jest fakt, że zaprzecza ona pokrewieństwu języka chorwackiego 
z językiem serbskim. Dlatego też teoria ta, jako fakt historyczny, wpisywana jest na listę 
(np. u Eduarda Kalego) cech, które konstytuują wyłącznie odrębną tożsamość chorwac-
ką. Jest teorią „modną”, propagowaną w licznych wydawnictwach i głoszoną na konfe-
rencjach jej poświęconych, toteż łatwo zdobywa zwolenników.

Nie tylko Chorwaci stworzyli swój „nowy” mit etnogenetyczny. Każdy z narodów by-
łej Jugosławii buduje własny mit, podkreślający jego odrębność. Serbowie, podobnie jak 
Chorwaci, wywodzą siebie z Azji, a w jednej z wersji głoszonych przez „Serbską Szkołę 
Autochtoniczną” prezentują Serbów jako pierwszy naród na ziemi, od którego wywodzą 
się wszystkie inne narody35. Z kolei Chorwaci, w zwierciadlanym, dotyczącym Serbów 
„anty-micie” lokują ich w Afryce, skąd mieli przybyć do Europy jako rzymscy niewol-
nicy. Albańczycy również na swoją praojczyznę wybrali Azję, z której wyemigrowali 
na Bałkany, do Azji Mniejszej i Italii. W konsekwencji stali się przodkami Etrusków, 
Hellenów i Macedończyków. Popularny jest także mit ilirski, wywodzący wszystkich 
Albańczyków od Ilirów. Ale na Ilirów jako swych przodków wskazują także Serbowie. 

Słoweńcy wyprowadzają swój rodowód od antycznych Wenedów, odrębnego ple-
mienia słowiańskiego, żyjącego niegdyś na terenach Słowenii, Austrii i Czech, które tym 
samym nie miało nic wspólnego z innymi bałkańskimi narodami słowiańskimi.

Wśród mitów etnogenetycznych można wydzielić typ autochtoniczny, w którym 
szczególnie podkreśla się odwieczną obecność swojego narodu na danym obszarze, 
udowadniając jego niezaprzeczalne prawo do tych terenów. Wykorzystywano to jako 
przydatny argument polityczny w czasie ostatniej wojny, ale także jako element kształ-
tujący nacjonalistyczny model świadomości społecznej. Bałkańską (obok światowej) 
autochtoniczność propagują Serbowie, ale też i inne nacje. Bośniacko-hercegowińscy 
Muzułmanie twierdzą, że jako autochtoniczny naród bałkański legitymizują się rodo-
wodem sprzed czterech tysięcy lat. Macedończycy także od zamierzchłych czasów za-

33 Szczegółowo omawia to zagadnienie J. Molas, Teoria o irańskim pochodzeniu Chorwatów – rozwój, 
funkcje i geneza [w:] Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich. (Jej formy i przemiany) 2, red. 
J. Goszczyńska, Warszawa 2003, s. 7–33. 

34 Przykładem może być wypowiedź Ivana Biondicia, przedstawiciela Towarzystwa Naukowego ds. 
Badania Etnogenezy Chorwatów, który odwołując się do dowodów genetycznych i paleolingwistycznych, 
opowiedział się za jej słusznością. 

35 Pogląd ten zaprezentowała w swojej książce O. Luković-Pijanović, Srbi narod najstariji, t. 1–2, Beo-
grad 1990. Szerzej o tym I. Čolović, „Być Panem u siebie”. Mity o autochtoniczności na Bałkanach [w:] 
idem, Bałkany..., s. 137–153. 
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Mit i język. Jak/czy językoznawstwo może kształtować świadomość polityczną i społeczną

mieszkują swoje ziemie, a Czarnogórcy, podobnie jak Chorwaci, zaprzeczają swojemu 
słowiańskiemu pochodzeniu, odwołując się do dowodów antropologicznych i datując 
swoją bałkańską obecność od epoki żelaza, czyli od około dziesięciu wieków p.n.e. Buł-
garzy natomiast przywołują swoich protobułgarskich, a więc niesłowiańskich przodków, 
którzy „roztopili” się w słowiańskiej większości. W niektórych opracowaniach wątek 
protobułgarski ulega jednak rozbudowaniu, co dokonuje się kosztem słowiańskiego po-
chodzenia dzisiejszych Bułgarów36. 

Mity etnogenetyczne łączą się też z językiem, sięgają bowiem także do dowodów 
lingwistycznych, najczęściej etymologicznych. Dotyczy to na przykład lingwistycznych 
argumentów na rzecz irańskiej teorii chorwackiej etnogenezy. Badaniem wspólnej ety-
mologii z językiem ilirskim zajmują się także Albańczycy. Najdalej idą w swych „od-
kryciach” Serbowie, którzy w każdym wyrazie zawierającym s, r, b widzą jego serbskie 
pochodzenie.

Mity, także i te etnogenetyczne, jako zafałszowane przedstawianie rzeczywistości, 
manipulują świadomością społeczną w duchu nacjonalistycznym. 

W Serbii, analogicznie jak w Chorwacji, w czołówce wyznaczników tożsamościo-
wych również znajduje się pismo. Także i tutaj działa Towarzystwo Ćirilica, założone 
w lutym 2001 roku – z siedzibą w Nowym Sadzie. Walczy ono o ratunek dla cyrylicy, 
która, paradoksalnie, choć ma zapewniony w konstytucji Republiki Jugosławii z 1992 
roku status alfabetu urzędowego, jest wypierana przez łacinkę, traktowaną jako pismo 
pomocnicze. Zagadnienie to opracowała szczegółowo Barbara Popiołek37, przypomnij-
my więc tylko najważniejsze fakty. Cyrylica, której rola nie ogranicza się do funkcji 
komunikatywnej, lecz która pełni również funkcję „manifestacyjną i symboliczną”38 jest 
fundamentem serbskiej narodowej duchowości. Jej główną ostoją i głównym obrońcą 
jest Serbska Cerkiew Prawosławna. Badania natomiast wykazują znaczny procentowy 
wzrost użycia łacinki w serbskim życiu publicznym, na niekorzyść cyrylicy. Nasuwa 
się refl eksja, że losy pism symbolicznych – głagolicy i cyrylicy – charakteryzuje pewne 
podobieństwo, są czczone, choć coraz mniej używane. 

Nowy język narodowy pojawił się również w Bośni, na mocy układu w Dayton z 21 
listopada 1995 roku. Prawo do nazywania swego języka bośniackim mieszkańcy tego 
regionu uzyskali nieco wcześniej, w 1991 roku, w miejsce terminu srpskohrvatski. Na-
stąpiło to po dwudziestu latach starań o bardziej samodzielny status niż dotychczasowy 
subwariant, interwariant, międzywariant czy też bosanskohercgovački standardnojezi-
čki izraz – w ramach języka serbsko-chorwackiego. Pomimo to, że normę dzisiejszego 
języka bośniackiego kształtują: gramatyka, słownik i zasady pisowni, znajduje się on 
niewątpliwie in statu nascendi. Główną rolę w tym języku odgrywa funkcja prestiżowa, 
którą pełni on jako język państwowy i narodowy. 

Także Czarnogórcy wpisują problemy własnego języka i tożsamości narodowej 
w nurt demitologizujący język serbsko-chorwacki. Czarnogóra, najsilniej związana 
z tym językiem, już w latach sześćdziesiątych rozpoczęła walkę o uznanie języka czar-
nogórskiego. Takie stanowisko uzasadniały prace czarnogórskiego dysydenta lingwisty 

36 Szerzej o tym zob. w niniejszym tomie: E. Solak, Nowe życie znaków.... 
37 B. Popiołek, Język serbski na przełomie wieków [w:] W poszukiwaniu nowego kanonu..., s. 117–136.
38 M. Pižurica, Zašto branimo ćirilicu?, „Pravoslavlje”, XXXVI, nr 844, Beograd 15 V 2002, s. 1.
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Vojislava Nikčevicia39. Uzyskanie niepodległości przez Czarnogórę 3 czerwca 2006 roku 
otwiera także i przed jej językiem nową historię i nowe społeczne oczekiwania. Według 
spisu powszechnego z 2003 roku, 63 procent mieszkańców Czarnogóry podało, że mówi 
językiem serbskim, a tylko 26 procent – czarnogórskim. Obecna tu Serbska Cerkiew 
Prawosławna reprezentuje tradycyjne stanowisko. Obecnie rządząca partia opowiada się 
za zmianą konstytucji i językiem czarnogórskim. Proserbska opozycja jest, oczywiście, 
temu przeciwna. 

Powracając do języków z niepodważalnie wyartykułowaną odrębnością i tożsamo-
ścią, możemy stwierdzić, że funkcja symboliczna, którą język narodowy, wyniesiony na 
wyżyny także przez jego zmitologizowanie, pełni dziś w Chorwacji i Serbii, ma szcze-
gólną moc sprawczą w kształtowaniu świadomości swoich użytkowników. 

39 Szczegółowo o tym E. Koncewicz-Dziduch, Sytuacja językowa w Czarnogórze [w:] Przemiany 
w świadomości i kulturze duchowej narodów Jugosławii po 1991 roku, red. J. Kornhauser, Kraków 1999, 
s. 261–274.




