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Język jako element tożsamości narodowej - 
pamięci zbiorowej 

 

Jednym z podstawowych czynników pozwalających na wyodrębnienie 
wspólnoty jest język definiowany jako „metoda ludzkiej komunikacji, mówiona lub 
pisana, przy pomocy słów używanych w uzgodniony sposób"1. Język jest zespołem 
symboli zorganizowanym według określonych reguł, który pozwala nam na 
odbieranie wiadomości i wyrażeń w postaci słów oraz na interpretowanie ich 
znaczenia2. Zgodnie z definicją Eduarda Sapira 

język jest czysto ludzkim, nieinstynktownym sposobem komunikowania myśli, 
uczuć i pragnień za pomocą systemu celowo produkowanych symboli, które w swej 
pierwotnej, podstawowej postaci mają charakter słuchowy i są produkowane przez organa 
mowy. [...]. Język jest doskonałym środkiem komunikacji i ekspresji w każdym znanym 
zespole ludzkim3. 

Jego zastosowanie wymaga elementu kolektywnego - by spełniał swoją rolę, 
jego dźwięki, symbole, składnia itd. muszą być rozumiane przez członków wyod-
rębnionej społeczności. Wynika stąd, iż ten sam język może stanowić narzędzie 
komunikacji jednej zbiorowości a zarazem instrument zapobiegający zrozumieniu 
określonych treści przed ludźmi, którzy do owej zbiorowości nie należą. Tym samym 
język staje się jednym z elementów powiązań strukturalno - świadomościowych i 
psychospołecznych, które kształtują świadomość grupową, tożsamość zbiorową. 
Wyraża się ona m.in. w tych cechach społecznie i kulturowo istotnych, 
podstawowych, konstytutywnych, które pozwalają na wytyczenie granic pomiędzy 
tymi, których określmy przymiotnikiem „swoi" i tymi, których nazywamy „obcymi". 
Innymi słowy na tych, w stosunku do których odruchowo używamy kategorii „my" i 
tych, których określamy zaimkiem „oni". 

Język stanowi najsilniejszy czynnik pozwalający na wyróżnienie grupy et-
nicznej. Jest to czynnik znacznie silniejszy, chociaż mniej trwały, niż religia4. 

Cechy odróżniające członków wspólnoty od obcych mają charakter identyfikatorów 
etnicznych, dzięki którym możliwe jest dokonywanie subiektywnych i obiektywnych 
ustaleń identyfikacyjnych wyznaczających granice przynależności etnicznej. Najczęściej 
są to: wspólne pochodzenie narodowe, geograficzne, wspólny język, kultura, zwyczaje, 
obrzędy, religia, podobieństwo rasowe, świadomość wspólnoty, status społeczny, wspólne 
wartości, etos grupy5. 

                                                 
1 J.J. Preece, Prawa mniejszości , Warszawa 2007., s. 124. 
2 S.P. Morreale, B.H. Spitzberg, J.K. Barge: Komunikacja miedzy ludźmi - motywacja, wiedza i 
umiejętności, Warszawa 2007., s.141. 
3 Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A. Kło-skowska. 
Wrocław 1991. s. 87. 
4 W. Żelazny, Etniczność. Ład - konflikt - sprawiedliwość, Poznań 2006. s. 132. 
5 J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świcie, Sopot 2010. s 26. 
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Z perspektywy etniczności język stanowi jedną z najważniejszych cech 
pozwalającą wyodrębnić grypę etniczną. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy grupa 
etniczna nie posiada już własnego języka. W takiej sytuacji świadomość jego istnienia 
w przeszłości staje się niezwykle ważnym elementem kształtowania tożsamości 
zbiorowej, umożliwiającym autoidentyfikację członków tej społeczności, zachowując 
wartość symboliczną, mityczną6. 

Język jest elementem kultury oraz podstawowym nośnikiem duchowego dzie-
dzictwa narodu, jego zbiorowych doświadczeń - w nim utrwalone są decydujące 
0 narodowej tożsamości stereotypy, a więc funkcjonujące w świadomości społecznej 
obrazy rzeczywistości, ukształtowany przez tradycję sposób patrzenia na świat 
1 wiedza o nim7. 

Na treść tożsamości kolektywnej składają się - obok wspomnianych cech 
podkreślających dążenie do wytyczenia granic wspólnotowych - także te wytwory, 
dobra kultury symbolicznej, będące nośnikami wartości, które są niezbędne dla 
zagwarantowania ciągłości istnienia zborowości. Z jednej strony zbiorowość 
podtrzymuje te wartości, a z drugiej jest przez nie podtrzymywana. Określona w ten 
sposób wspólnotowość jest widoczna przez obserwatora zewnętrznego, ale także z jej 
wnętrza. Wartości te pozwalają wyraźnie określić odrębność i swoisty charakter 
zbiorowości, ale jednocześnie definiują, samo-określają, autoidentyfikują członków 
tej wspólnoty. Tożsamość zbiorowa staje się podstawą tożsamości indywidualnej8. 

Język nie jest tylko prostą metodą porozumiewania się ludzi. Stanowi on 
medium za pomocą którego przekazywane są normy, przez które jednostka i 
wspólnota pojmuje świat i swoje w nim miejsce. Każdy jej członek buduje swoje 
wyobrażenie uniwersum przefiltrowane przez sito własnego języka i własnej kultury, 
bez względu na stopień uświadomienia sobie tego dokonującego się bezustannie 
procesu. 

Nasza percepcja rzeczywistości i obraz świata zależą od struktury języka, w którego 
granicach ich dokonujemy. Myślenie staje się rzeczywistością na gruncie i za pomocą 
określonego języka. Myślimy tak jak mówimy i mówimy tak jak myślimy9. 

Używane słowa pomagają w odnalezieniu sensu świata społecznego - te których 
używamy do charakteryzowania ludzi, wydarzeń i sytuacji nie tylko kierują uwagę na 
określone aspekty dotyczące tych ludzi wydarzeń i sytuacji, ale także dostarczają 
informacji pozwalających zrozumieć, co określone zachowania znaczą. 

Język determinuje formy myślenia, jest istotnym elementem interakcji społecznej, 
stanowi ważny komponent kultury symbolicznej, współtworząc w bezpośredni lub 
pośredni sposób komunikaty, będące istotą owej kultury10. 

W tym znaczeniu język jest specyficznym sposobem myślenia, podzielanym 
tylko przez członków tak wyodrębnionej wspólnoty11. Przynależność do niej oznacza 
budowanie wizji świata poprzez filtr własnego języka, stanowiącego integralny 

                                                 
6 W. Żelazny, Etniczność...op.cit. 137. 
7 Słownik pojęć i tekstów kultury, Red. E. Szczęsna. Warszawa 2002. s. 129. hasło: język 
8 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe, Warszawa 2006. 65-66. 
9 J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym świecie, Sopot 2010, s. 27. Z. Bokszański, A.  
10 Piotrowski, M. Ziółkowski: Socjologia języka, Warszawa 1977, s. 6. 
11 E. Sapir, Język: wprowadzenie do badań nad mową, Kraków 2010, s. 219-231. 
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element kultury. To, co jest rozumiane w jednym języku nie może być nigdy 
postrzegane w taki sam sposób w innym języku. Istota autentycznego, specyficznego 
kulturowo znaczenia jest nieprzetłumaczalna. Ta cecha nadaje mu trwałość i sens 
istnienia12. 

W ten sposób język stanowi wyraz (efekt) ewolucji i rozwoju wspólnoty oraz 
jest widomym znakiem jej ciągłości i trwania. 

Język i pamięć są silnie ze sobą splecione, zarówno na poziomie indywidualnych 
wspomnień, jak i w skali zinstytucjonalizowanego doświadczenia zbiorowego. Dla 
ludzkiego życia język jest głównym i podstawowym narzędziem rozsunięcia czasu i 
przestrzeni, które wynosi działalność człowieka ponad natychmiastowość i 
bezpośredniość doświadczenia zwierzęcego. Język jest machiną czasu, które umożliwia 
odtwarzanie praktyk społecznych z pokolenia na pokolenie, umożliwiając zarazem 
zróżnicowanie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Słowo mówione jest 
przekaźnikiem, śladem, którego ulotność znajduje dopełnienie w trwaniu sensu w czasie i 
przestrzeni dzięki opanowaniu przez człowieka strukturalnych właściwości języka. Słowo 
mówione jest nierozerwalnie związane z tradycją13. 

Podsumowując, można zatem przyjąć, że język jest 
tworem społecznym i podobnie jak inne zjawiska powstałe w aktach społecznych 
zachowuje w swej istocie piętno zbiorowego pochodzenia: jednostki nie mogą go tworzyć 
dowolnie, jego indywidualne użycia zależne są od użyć zbiorowych14 a będąc 
jednocześnie narzędziem komunikacji staje się także sposobem interpretacji 
rzeczywistości, co oznacza w konsekwencji, iż warunkuje on zachowania tak 
jednostkowe jaki i zbiorowe15. 

Powszechnie dominuje pogląd, że związki pomiędzy językiem a rzeczywistością 
społeczno - polityczną zamykają się w relacjach język - naród - państwo. Wzajemne 
zależności pomiędzy wymienionymi pojęciami kształtują się wraz z przyjęciem 
kulturowego (etnicznego) lub politycznego (państwowego) rozumienia narodu. 
Pierwszy z wymienionych modeli podkreśla wagę i znaczenie czynników 
kulturowych - języka, obyczajów, religii, rytuałów, historycznej pamięci zbiorowej - 
w procesie kształtowania się narodów i państw i przebiega według następującego 
schematu: wspólnota kulturowo-cywilizacyjna i językowa, wspólnota narodowa, 
wspólnota państwowa (państwowo-narodowa)916. Zdaniem badaczy jest to model 
charakterystyczny dla krystalizowania się narodów w większości krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej i wśród niektórych krajów Europy Zachodniej (Włoch, 
Niemiec, Irlandii, Portugalii, Holandii i Norwegii). Przedstawiony ciąg wydarzeń 
obejmujących język, naród i państwo wyróżnia J. Chlebowczyk i M. Hroch.1017 

                                                 
12 W. Żelazny, Etniczność...op.cit. 137. 
13  A. Giddens, Nowoczesność is tożsamość. Ja i społeczeństwo w epoce póżnej nowoczesnośći. 
Warszawa 2001, s. 33-34. 
14  S. Grabis, Jezyk w zachowaniach społechnych, Lublin 2001, s. 15. 
15  Ibidem, s.16. 
16 R. Szul, Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009, s 48-49. 
17 Szerzej, J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwesta narodowa i procesy 
narodowotwórcze we wschodniej Europie Środkowej w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do 
początków XX w.), Warszawa 1983; M. Hroch, Małe narody Europy, Wrocław 2003. 
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Drugi z wymienionych modeli rolę pierwszoplanową w przebiegu formowania 
się nowoczesnych narodów przypisuje państwu, które w toku ewolucji spełniając 
oczekiwania swoich obywateli (poddanych), powoduje wytworzenie się szczególnego 
rodzaju więzi pomiędzy obywatelem a państwem. Rosnące zainteresowanie obywateli 
utrzymaniem państwa oraz rozwijająca się potrzeba zachowania wobec niego 
lojalności sprawia, że kształtuje się idea narodu jako wspólnoty obywateli - naród 
polityczny (państwowy). Upraszczając można zatem przyjąć, że w opisywanym 
modelu kolejność wydarzeń jest następująca: wspólnota państwowa, wspólnota 
językowa, wspólnota narodowa (państwo-wo-narodowa). Przykładem opisanego 
modelu jest proces tworzenia się narodów i państw w Europie Zachodniej (Francji, 
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii) ale także w Rosji, Japonii, Chinach, Turcji1118. 

Niezależnie od charakteru procesów narodowotwórczych oraz roli i znaczenia 
czynników kulturowo-językowych w ich przebiegu, istotny wpływ na dynamikę 
procesów zachodzących wewnątrz krystalizującej się wspólnoty narodowej miały 
także zdarzenia zachodzące w bliższej lub dalszej przestrzeni społeczno 
- politycznej. Powszechnie przyznaje się, że do czynników usytuowanych poza 
wspólnotą a mających bezpośredni wpływ na przyspieszenie/opóźnienie procesów 
narodowotwórczych należą: 
1. Realne zagrożenia zewnętrzne o charakterze: 

a. Kulturowym ( intensywna polityka asymilacyjna), 
b. Militarno-politycznym (groźba agresji/lub dominacji politycznej), 
c. Ekonomiczno-społecznym (groźba marginalizacji, konflikt interesów), 

2. Implementacja wzorców płynących z zewnątrz - dyfuzja i imitacja idei oraz 
instytucji narodowych i państwowych - proces o charakterze wielokierunkowym i 
wielokrotnym (role inspirowanego i inspirującego podlegają ciągłej wymianie), 

3. Hamowanie i blokowanie dążeń narodowo-państwowych różnymi sposobami, w 
tym siłowymi, 

4. Wspieranie idei narodowo-państwowej (polityczne, militarne, ekonomiczne) 
formułującej się wśród innych narodów.1219. 

Omawiając bardziej szczegółowo relacje pomiędzy językiem, narodem i 
państwem można wyróżnić trzy typy zachowań ujmowanych w następujący sposób: 

                                                 
18 R. Szul, Język, naród,państwo... op.cit. s. 48-49. 
19 Ibidem, s. 66. 
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Schemat 1. Typy zależności pomiędzy językiem, państwem i narodem 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie R. Szul: Język, naród, państwo. Język jako zjawisko 
polityczne, Warszawa 2009. s 66. 

 

Pierwszy z zaprezentowanych modeli przedstawia niezwykle popularny 
schematyczny obraz kształtowania się narodu i państwa w efekcie integrującej i 
mobilizującej funkcji języka. Zgodnie z nim ludzie zamieszkujący to samo terytorium 
tworzą specyficzne narzędzie komunikacji obowiązujące wewnątrz danej 
zbiorowości. Tym samym język staje się częścią powiązań o charakterze świa-
domościowym , które wyznaczają tożsamość zbiorową20. 13Do przedstawionego 
schematu należy jednak poczynić pewne zastrzeżenia. Język wypełni swoją funkcję 
integrującą zbiorowość o ile wśród niej rozpowszechniona jest świadomość 
wspólnoty językowej, która stanowi jednocześnie dla niej wysoką wartość21.14Poza 
tym wspólnota językowa stanowi w tym ujęciu element szerszego zbioru kulturowych 

                                                 
20 Ibidem, s. 69. 
21 Z. Bokszański, Tożsamości zbiorowe... op.cit., s. 66. 
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czynników narodowotwórczych obok religii oraz pamięci historycznej. Można byłoby 
- z pewnymi zastrzeżeniami - uznać, iż taki model krystalizowania się narodów 
obowiązywał w: Niemczech, Włoszech, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Finlandii, 
Estonii, Łotwie, Litwie, Ukrainie i Albanii22.15 

Drugi z przedstawionych modeli określa naród jako czynnik sprawczy powstania 
zarówno języka jak i państwa. W tym ujęciu naród jest zjawiskiem pierwotnym i 
zajmuje centralne miejsce w relacji pomiędzy narodem, językiem i państwem. 
Wspólnota narodowa kształtuje się w wyniku działania innych ,czynników 
narodowotwórczych niż język i państwo. Opisaną funkcję w powyższym modelu 
może pełnić religia, rasa, pamięć zbiorowa i inne23.16 

Relacje pomiędzy językiem i narodem uzależnione są od tego, czy wspólnota 
posiadająca aspiracje narodowe używa jednego lub wielu języków. W odniesieniu do 
narodów jednojęzykowych chodzi o sytuację, w której naród nie posiadający 
własnego języka w mowie potocznej i sytuacjach oficjalnych posługuje się językiem 
innego narodu jednocześnie mając do niego pozytywne nastawienie. Obserwacja 
rzeczywistości społeczno - politycznej skłania do wniosku, że w taki sposób 
zaakceptowano język państw kolonialnych w dawnych białych koloniach 
europejskich w Ameryce, Australii i Afryce Południowej. W ten sposób ewaluował 
miedzy innymi język angielski (wersja brytyjska, amerykańska, kanadyjska), 
portugalski (wersja brazylijska) czy w Europie serbsko - chorwacki24.17 

Wzajemne interakcje pomiędzy językiem i narodem kształtują się odmiennie w 
sytuacji, gdy formułujący się naród posługuje się wieloma językami. W tym 
kontekście wielojęzyczność stanowi wynik posługiwania się różnymi językami jako 
narzędziem komunikacji w ramach zbiorowości pretendującej do roli narodu, ale 
także może być wynikiem pozostawania w obiegu dwóch języków jednocześnie: 
jednego traktowanego jako rytualny język przodków i drugiego używanego w 
procesach komunikowania. W każdym z wymienionych przypadków krystalizująca 
się wspólnota pretendująca do roli narodu i ubiegająca się o własną państwowość 
zmuszona jest dokonać wyboru, który z używanych (uznanych) języków uznać za 
język narodowy. Rozstrzygnięcie wymienionej kwestii w dużej mierze uzależnione 
jest od tradycji i uwarunkowań powstania i trwania wspólnoty etnicznej na 
przestrzeni dziejów. Wielojęzyczne grupy etniczne o stosunkowo krótkiej historii, w 
których pojawia się idea narodowa i towarzysząca jej koncepcja języka narodowego 
(np. Norwegowie, Baskowie, Filipińczycy, Indonezyjczycy) zmuszone są podjąć 
decyzję o dotyczącą wyboru lub stworzenia języka narodowego. Sytuacja jest 
znacznie bardziej skomplikowana wśród tych grup etnicznych, których jeden z 
używanych języków (w funkcji symbolicznej lub komunikacyjnej) stanowił jeden z 
wielu zmieniających się wielokrotnie w dziejach wspólnoty, czynników 
narodowotwórczych. Mimo jej silnego poczucia odrębności w sferze rasy, religii, 
języka, terytorium, organizacji politycznej czy gospodarki, okoliczności dziejowe (np. 
rozproszenie geograficzne) sprawiły, że w chwili pojawienia się idei narodowej, 

                                                 
22 Szerzej, R. Szul, Język, naród,państwo... op.cit., s. 70-125. 
23 Ibidem, s. 127. 
24 Ibidem, s. 129. 
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wspólnota ma charakter wielojęzykowy co najmniej w sferze języka jako instrumentu 
komunikacji. Tak określona wspólnota najczęściej posiada natomiast zachowany 
wspólny język symboliczny, tym trwalszy im bardziej związany z religią i funkcją 
liturgiczną. (Żydzi, Grecy, Ormianie)25.18 

Ostatni z wymienionych modeli relacji, jakie zachodzą pomiędzy państwem, 
narodem i językiem, stanowi o pierwszoplanowej roli państwa w formowaniu 
tożsamości narodowej. Przejawia się ona w pierwszej kolejności w kształtowaniu, 
wśród osób zamieszkujących jego terytorium, języka jako środka komunikacji 
międzygrupowej, z biegiem czasu stanowiącego także jeden z uznawanych - obok 
flagi i godła - symboli narodowych. Państwo zatem, stanowiąc strukturę pierwotną 
wobec narodu i języka, stanowi zaczyn krystalizowania się tożsamości narodowej. Co 
więcej, ukształtowana w ten sposób wspólnota posługująca się określonym językiem, 
którego znajomość decyduje o przynależności do tej wspólnoty, w skrajnych 
przypadkach może przetrwać nawet upadek państwa26. 19 

W ramach opisanego modelu znane są trzy jego odmiany, których kryterium 
rozróżnienia związane jest z trwaniem państwa, jako tworu polityczno - prawnego na 
przestrzeni dziejów. Typ relacji pomiędzy państwem, językiem i narodem 
ukształtowany wśród narodów Europy Zachodniej wyróżnia ciągłość istnienia 
państwa. Tworzące się i okrzepłe na danym terytorium państwo poprzez aktywną 
politykę integracyjną lub/i asymilacyjną kierowaną do tej kategorii ludności, która nie 
wykazuje cech wspólnotowych w zakresie zarówno językowym jak i kulturowym 
oraz nie posiada świadomości swej odrębności, kreuje rzeczywistość polityczno - 
kulturowo - językową, w ramach państwa - narodu. W tym rozumieniu państwo ma 
charakter jednonarodowy27.20Typowym przykładem modelu w którym państwo 
kształtuje naród i rzeczywistość językową jest Francja. Naród jest wytworem państwa 
i to ono determinuje jego model kulturowy28. 21 

Narody środkowo- i wschodnioeuropejskie, które utraciły swoją państwowość - 
głównie na przestrzeni XIX w. - swoje wysiłki koncentrowały głównie na jej 
odzyskaniu poprzez działania zmierzające do zburzenia aktualnego ładu prawno - 
politycznego. Restytucja państwowości oznaczała przyjęcie drogi narodów 
zachodnioeuropejskich w sferze relacji pomiędzy językiem, narodem i państwem. 
Niepowodzenie zaś oznaczało konieczność rewizji poglądów wyznaczających 
kryteria przynależności do narodu, który miał owe państwo przywrócić. Sytuacja 
komplikowała się wśród tych wspólnot, których relacja z dawnym państwem uległa 
osłabieniu do tego stopnia, że nie stanowiła wystarczającego powodu do 
podejmowania starań o odtworzenie państwa. W takich okolicznościach w określeniu 
świadomości narodowej posłużono się także dodatkowymi czynnikami o charakterze 
językowym, religijnym i społecznym. Pozwoliło to jednocześnie na wzbudzenie 
dążeń do utworzenia państwa, wśród tych narodów, które nigdy nie posiadały 
własnego, odrębnego państwa. W tym czasie niezwykle popularne były zabiegi 

                                                 
25 Ibidem, s. 127-128. 
26 Ibidem, s. 165. 
27 Ibidem. 
28 Szerzej, R. Szul, Język, naród,państwo... op. cit., s. 174-182. 
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polegające na poszukiwaniu tradycji państwowych wśród narodów niehistorycznych 
tzn. takich, które nigdy nie posiadały własnego państwa. Przyjęcie powyższej 
perspektywy w określaniurelacji pomiędzy państwem i narodem (określanym nie 
tylko w kontekście przynależności do państwa, ale także w ujęciu spójnej całości 
kulturowo - językowej), staje się początkiem zatwierdzenia rozdziału pomiędzy 
państwem i narodem i akceptacji poglądu, że naród może istnieć bez państwa. Co 
więcej walka bezpaństwowych narodów Europy Środkowej i Wschodniej o własne 
państwo stała się inspiracją dla etnoregionalnych ruchów Europy Zachodniej, 
podkreślających odrębność narodów funkcjonujących w ramach państw-naro-dów, 
widocznych chociażby w aktywności katalońskich i baskijskich ruchów 
narodowowyzwoleńczych29. 22 

Inny typ relacji pomiędzy państwem a narodem ukształtował się wśród byłych 
państw kolonialnych i tych państw, które formalnie koloniami nie były, ale ich 
uzależnienie od dużych i dominujących organizmów państwowych było tak duże, że 
stanowiły one ich obszary peryferyjne. Ich kształt terytorialny, przyjęty język 
urzędowy, struktura etniczna zawsze kształtowały się poza ich własnymi ośrodkami 
władzy. W sytuacji, gdy na skutek decyzji zewnętrznych zostały one autonomicznymi 
jednostkami państwowymi, otwartą pozostała kwestia identyfikacji i ukształtowania 
tych więzi społecznych, które definiują naród. Powodzenie powyższych zabiegów 
uzależnione było w dużej mierze od zewnętrznych uwarunkowań geopolitycznych ale 
także wewnętrznej sytuacji politycznej i etnokulturowej. Najczęściej jednakże kraje 
postkolonialne opierały się na budowie państwa - narodu zgodnego z 
zachodnioeuropejskim wzorcem jednona-rodowego państwa, w którym 
przynależność etniczna obywateli ma dla państwa drugorzędne znaczenie. Jako 
wyjątek należy raczej potraktować proces tworzenia się nowych państw w wyniku 
rozpadu ZSRR i Jugosławii, gdzie przyjęto model typowy dla krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej, odwołujący się do kryterium językowo-kulturowego30.23 

Jednym z najciekawszych i zasługujących na głębszą analizę procesów 
kształtowania się relacji pomiędzy narodem, językiem i państwem jest przebieg 
formowania się narodu żydowskiego i państwa Izrael. Zgodnie z przyjętą typologią 
naród żydowski klasyfikuje się do narodów długiej historii. Początków jego etnosu 
można doszukiwać się w czasach panowania biblijnych królów Salomona i Dawida tj. 
ok. I tysiąclecia p.n.e. Do jego cech konstytutywnych w owym czasie zalicza się 
przede wszystkim: religię mojżeszową, język i pismo hebrajskie, wspólne terytorium 
zwane Ziemią Obiecaną (Ziemia Izraela), organizacje państwową i przekonanie o 
wspólnym przodku (dzieci Abrahama).3124Na skutek niewoli babilońskiej naród 
żydowski utracił swoją państwowość, a coważniejsze w kontekście podejmowanej 
tematyki, pojawia się język aramejski w funkcji języka komunikacji, zaś język 
hebrajski staje się językiem religii. Tym samym w kulturze żydowskiej, po raz 
pierwszy, następuje oddzielenie języka komunikacyjnego (w tym czasie funkcję tą 
spełniał język aramejski) , używanego w mowie potocznej i języka świętości, którym 

                                                 
29 Ibidem, s. 166. 
30 Ibidem, s. 166-167. 
31 A. Maryański, Narodowości świata. Warszawa 1998. s. 122. 
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na zawsze pozostał hebrajski. Zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w II wieku n.e. i 
wypędzenie ich z kraju sprawiają, że Żydzi ostatecznie stają się tułaczami a 
towarzyszący im syndrom wypędzenia, staje się na przestrzeni wieków kolejną cechą 
etnosu żydowskiego. 3225 

W wyniku ogromnych fal migracyjnych Żydzi trafiają przez Włochy i Niemcy 
do Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej - w tym do Polski. Ta grupa nazywana 
jest Aszkenazyjczykami. Ich wspólną cechą jest posługiwanie się językiem jidysz, 
stanowiącego mieszankę średniowiecznej niemczyzny z elementami hebrajskiego i 
aramejskiego oraz słowiańskim słownictwem zapisywanym pismem hebrajskim. Jego 
funkcja polegała głównie na przekazywaniu religii i tradycji żydowskiej przede 
wszystkim kobietom i niewykształconym mężczyznom (mężczyźni należący do 
warstwy zamożniejszej posługiwali się językiem hebrajskim). W tym języku 
rozwinęła się także literatura, zarówno religijna jak i świecka.3326 

Druga duża grupa uchodźców z Izraela wraz z Arabami trafiła we wczesnym 
średniowieczu na Półwysep Iberyjski, tworząc społeczność Sefardyjczy-ków. Duże 
ich skupiska istniały w południowej Hiszpanii i Portugalii, gdzie przeżywali okres 
rozkwitu swojej kultury, który uległ załamaniu wraz z wygnaniem Żydów z Hiszpanii 
w 1492 roku i z Portugalii w 1497. Sefardyjczycy posługiwali się językiem ladino 
(judeo-hiszpański), stanowiącym mieszankę dialektu kastalijskiego z elementami 
hebrajskimi i tureckimi. Początkowo zapisywano go w języku hebrajskim, jednak z 
upływem czasu zmieniono go na alfabet łaciński. Podobnie jak w języku jidysz, w 
ladino drukowano literaturę religijną i świecką. W tym języku rozwinęły się także 
elementy kultury popularnej. Sefardyjczycy wypędzeni z Półwyspu Iberyjskiego w 
połowie XV stulecia dotarli na Półwysep Bałkański, do Włoch, Europy Północnej i 
Nowego Świata.3427Obecnie przyjmuje się w dużym uproszczeniu, że Sefardyjczycy 
to Żydzi z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Europy Zachodniej, zaś Aszke-
nazyjczycy pochodzą z Europy Środkowej i Wschodniej. Uznaje się potocznie, że w 
Stanach Zjednoczonych ortodoksyjni Żydzi są Sefardyjczykami, a Aszke-
nazyjczykami są Żydzi należący do wspólnot konserwatywnych i reformowalnych.35  

28 Obie grupy łączy wiara w nadrzędną rolę Talmudu oraz pewne podstawowe zasady 
i praktyki judaizmu. Różnice dotyczą odwoływania się do tradycji żydowskiej 
starożytnego Babilonu (Sefardyjczycy) lub tradycji palestyńskiej (Aszkenazyjczycy), 
co łączy się bezpośrednio z odmienną interpretacją niektórych zasad religijnych 
dotyczących ograniczeń pokarmowych oraz szczegółów odprawiania nabożeństw.3629 

Wobec wielowiekowej emigracji Żydzi, poza językiem hebrajskim, jidysz i 
ladino, wielokrotnie zmieniali języki w funkcji komunikacyjnej, którymi najczęściej 
były języki używane w otoczeniu, w którym aktualnie przebywali. Bez względu 
jednak na ich dobór Żydzi zachowują jednak hebrajską świadomość językową 
(rozszerzoną o jidysz i ladino), która oznacza, że stosowane w potocznym 
porozumiewaniu się języki komunikacji mają wyłącznie walor użytkowy, 
                                                 
32 R. Szul, Język, naród,państwo... op.cit., s. 133-134. 
33 J. Nikitorowicz, Grupy etniczne w wielokulturowym... op. cit., s. 245-246. 
34 Ibidem, s. 246-247. 
35 Ibidem, s. 203-204. 
36 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy. Warszawa 2005. s. 414; ibidem. s. 247. 
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wymuszony społeczno-politycznym położeniem Żydów na arenie między-
narodowej37.30Potwierdzeniem powyższej tezy jest powszechnie przyjmowany prestiż 
stosowanych przez Żydów języków. Najniższy z nich posiadał zawsze miejscowy 
język komunikowania się Żydów z miejscową ludnością. Jidysz i ladino stosowano w 
celu porozumiewania się w obrąbie społeczności żydowskiej w sytuacjach 
nieformalnych a co za tym idzie przypisywano im stosunkowo niski prestiż, co 
dotyczyło także statusu ludzi którzy się nim posługiwali. Za ich przekazywanie w 
głównej mierze odpowiedzialne były matki. Język hebrajski zaś uznawano za język 
elitarny, którego znajomość pozwalała zaliczać się do wąskiej grupy elity 
intelektualno-religijnej. Jego wysoki prestiż potwierdzają jego funkcje ograniczające 
się do realizacji funkcji liturgicznych oraz komunikacji i twórczości o wyższych 
walorach niż język potoczny. Poza tym języka hebrajskiego uczono w szkołach 
religijnych, do których jednak dostęp mieli jedynie chłopcy. Stąd bierze początek 
duża rozbieżność w znajomości języka hebrajskiego przez obie płcie, co dodatkowo 
ograniczało zdolność posługiwania się tym językiem wśród ludność żydowskiej.3831 

W okresie diaspory język stanowił zatem jeden z wielu elementów - obok 
wyznawanej religii, specyfiki kultury, pozycji społeczno - zawodowej, odmienności 
rasy i wyglądu, a czasem także wyraźnej granicy terytorialnej wyróżniających 
miejsce zamieszkania Żydów - pozwalających na zachowanie świadomości 
odrębności (a czasem nawet poczucia obcości i wyższości) wobec otaczającego 
świata. Na ukształtowaną w ten sposób całość społeczną w XIX w. nakłada się 
krystalizująca się współczesna idea narodowa, która przyznaje Żydom status nie tylko 
grypy religijnej czy społeczno - zawodowej ale także narodu ( obok Niemców, 
Polaków, Rosjan i innych narodów współczesnych itd.) Za jej głównego ideologa 
uznaje się Teodora Herzla, który głosi jednocześnie pogląd, że można być Żydem 
(członkiem narodu żydowskiego) nie będąc jednocześnie wyznawcą religii 
mojżeszowej.3932 

Poważnym problemem na drodze do rozkwitu idei narodowej wśród ludności 
pochodzenia żydowskiego była wielojęzyczność tej grupy społecznej. Spór w dużej 
mierze dotyczył przyznania statusu języka narodowego Żydów językowi 
hebrajskiemu lub jidysz. Spór ten był bezpośrednio związany z pojawiającą się w 
połowie XIX wieku potrzebą wyzwolenia społecznego i ekonomicznego najniższych 
mas społecznych (w tym także biedoty żydowskiej - posługującej się jidysz) i 
towarzyszącej jej równolegle narodowej idei syjonistycznej nawołującej naród 
żydowski do powrotu do Ziemi Obiecanej i powołania państwa Izrael, w którym 
obowiązywałby język hebrajski.4033Zwolennicy tej ostatniej idei coraz częściej 
emigrowali do Palestyny, gdzie z mozołem przywrócono jeżyka hebrajskie w mowie 
potocznej, głównie za pomocą zmodernizowanego systemu szkolnictwa. 

Uzyskanie niepodległości przez państwo Izrael w 1948 roku4134 istotnie przy-
spiesza ten proces, uznając hebrajski językiem urzędowym. Powoli staje się on także 
                                                 
37 R. Szul, Język, naród,państwo... op.cit., s. 134. 
38 Ibidem, s. 136. 
39 Ibidem, s. 135-137. 
40 Ibidem, s. 136-137. 
41 E. Lewandowski, Pejzaż etniczny Europy... op. cit., .s. 420-423. 
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językiem komunikacji w życiu publicznym oraz - przynajmniej częściowo - w życiu 
prywatnym (równolegle używa się języka imigrantów).4235Język hebrajski 
(odtworzony i istotnie zmodernizowany w stosunku do jego wersji używanej w 
czasach biblijnych) po ponad pół wieku od chwili powstania państwa Izrael stał się 
językiem narodowym. 

Bez względu na charakter powstania państwa i jego genezę, język stanowi 
niezwykle istotny wyznacznik tożsamości narodowej. Pomiędzy językiem a 
formującym się narodem istnieją wzajemnie przenikające się powiązania: naród 
doskonali swój język, a język stanowi wyraz dojrzewającej tożsamości narodowej. 
Tym samym nierozstrzygnięty pozostaje spór o pierwotność/wtór-ność języka i 
narodu. Gorącymi orędownikami tezy o niezależności języka od wszelkich form 
tożsamości narodowej są językoznawcy (lingwiniści), uznając go za byt samoistny. 
Zaś zwolennicy idei narodowej powszechnie przyjmują, że język stanowi płaszczyznę 
na której formuje się świadomość narodowa.4336Bezwzględu na wynik owego sporu 
nie ulega wątpliwości, że języki narodowe pełnia cztery podstawowe funkcje: 
1. Jednoczącą - umożliwiają identyfikację jednostek z szerszymi zbiorowościami 

narodowymi, 

2. Separującą - przeciwstawiają dany język narodowy innym językom narodowym, określają 
narodowość użytkowników danego języka, współtworzą więzi emocjonalne w obrębie 
narodowej wspólnoty komunikatywnej, 

3. Prestiżową - świadczącą o wyższości danej wspólnoty narodowej posługującej się danym 
językiem standardowym nad wspólnotami, które nie wytworzyły takiego kodu 
komunikacyjnego, potwierdzają fakt istnienia państwa narodowego lub konstatującą 
występowanie warunków sprzyjających utworzeniu takiego państwa, umożliwiającą 
równouprawnienie danego języka w stosunku do innych języków narodowych, 

4. Normatywną - określającą zasady poprawnej, sprawnej etycznej i estetycznej komunikacji 
językowej w danym języku narodowym. 44 37 

Można jednoznacznie stwierdzić, że język stanowił i stanowi nadal jedną z 
głównych determinant krystalizowania się grup etnicznych i narodów, co ma 
bezpośredni - aczkolwiek nie automatyczny - wpływ na proces kształtowania państw 
w ich nowoczesnym kształcie. 

                                                 
42 A. Maryański, Narodowości świata... op. cit., s. 123-124. 
43 R. Szul, Język, naród,państwo... op. cit., s. 47. 
44 A. Piotrowski; M. Ziółkowski, Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, Warszawa 1976, s. 120. 
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