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Kroatystka Snje:zanaKordiö od lat mieszka i pracuje w Niemczech. PoczEtkowo zajmowalasig przede wszystkim problemami chorwackiej sktadni,
a jej ksiqZki z tej dziedzrny byly wysoko oceniane i uznawane zajedne z najrlowocze6niejszychopracowan pod wzglgdem metodologicznym z zakresu
lingwistyki kroatystycznel'.Od kilku jednak lat Kordiö zarzucilaten obszar
badari i prowadzi nieustaj4c4 krucjatg na rzecz uznania jgzyka serbsko-chorwackiegoza jgzyk policentryczny.Pragnie,by lingwistyka potwierdzlla
zgodny, jej zdaniem, r.kryteriami naukowymi obowiqzuj4cymi w tej dyscyplinie fakt, iz istniej4 warianty serbski,chorwacki, bo6niacki i czarnogörski
jednego jqzykaserbsko-chorwackiego.Stwierdzenietej malo dzi6popularnej,
a na terenach postjugoslowianskich wrQCZLle wtdzianej prawdy oznaczatoby
uwolnienie sig jEzykoznawstwa- przede wszystkim slawistycznego - spod
wplywu bieL1cejpolityki i poszanowanie prawd naukowych. Glöwnymi adwersarzami SnjeZanyKordiö r? lingwiSci chorwaccy reprezentuj4cyröLne
obozy ideowe, ktörych lEczy jednak d4zeme do przekonania zaröwno opinii chorwackiej, juk i naukowych ora7.pohtycznych Srodowisk migdzynarodowych , iL jgzyki Chorwatöw, Serböw,Bo6niaköw i Czarnogörcöw pozostaj4
w takim co najwyLej stosunku pokrewienstwajak jgryk czeski i slowackrczy
' P or . S . K o rd i ö , R e l a ti v n are ö e n i c a ,Z agreb1995;eadem,R i j eöi na grani ci punoznaönosti,Zagreb 2002.

210

lerzy Molas

rosyjskii ukraifiski.Innymi slowy,stanowi?oneodrgbnejednostkitaksonomii lingwistycznej,a jE yk serbsko-chorwacki
byt nigdy niezrealizowanym
projektempolitycznym z czasowobu |ugoslawii.PoniewaLpogl1dytakie nie
röwnie2
s4 obce takze lingwistom serbskim,boSniackimi czarnogörskim,
Kordiö.
oni stajEsigobiektemkrytyki ze stronySnjeZany
Ksi42kaleziki nacionalizamjest
dotychczasowych
rozwapodsumowaniem
zan autorki na ten temat.Niezwyklestarannie,wykorzystujqcbogat4literaturg z zakresulingwistyki slawistycznej
i ogölnej,socjologii,antropologiikulturowej i politologli,przedstawiaonawszystkieporuszanedotychczasw dyskusjach
aspektysporuwoköl jqzykaserbsko-chorwackiego.
Prawdopodobnie
ponadpolowa objgto6citekstuto trafnie dobranecytafyfragmentöwopracowan,glöwnie
autoröwangielsko-i niemieckojgzycznych,
odnosz4ce
sigdo tego zagadnrenia.
jest krytyce chorwackiegopuryzmu
Czg(;öpierwszaksiqzki po6wigcona
jgzykowego(leziönipurizam, s. 10-68).Autorka stawiatezg,iL puryzm jest
zawszeSci6lezwi4zanyz nacjonalizmem,
a apogeumdziahrt purystycznych
w dziejachjgzyköweuropejskichprzypadana okres rz4dowfaszystowskich
w Niemczech.Zdaniem autorki, obecniesytuacjaw lingwistyce chorwackiej przypominasytuacjg z czasöwhitlerowskichNiemiec:,,Kaoötosedanas
hrvatski jezikoslovcibavepohrvaöivanjemgramatiökihtermina i to uvode
u ökole,tako su öinili i nacistiökinjemaökipuristi" (s.13).ChociaLpuryzm
niemiecki wygaslna poczEtkulat czterdziestych
ze wzglgduna brak poparcia, a nawetniechgöHitlera i Goebbelsa,
we wspölczesnej
Chorwacjimamy
do czynieniaz kopiowaniemnazistowskiegomodelu prtryzmu,na przyklad
w 1992roku wydano rozporz4dzeme(wzorem decyzjiwladz niemieckich
z 1933roku) o usunigciuz bibliotekksi4zekautoröwi wydawcöwserbskich
(s.16).SmieröFranjaTudmanai utratawladzyprzezob6znarodowyw roku
2000niczegopod tym wzglgdemw Chorwacjinie zmienily.fako dowödautorka przywotujebadaniaMacieja Czerwrrtskiego2
w 2002
przeprowadzone
roku (s.20 i n.), zktorychwynika,iz chorwackiemedianadalkultywuj4i prop agrrj4in nowacje zaproponow anepr zezj gzykoznawcöwnacjonalistöw,trwa
te2 in stytucjon alizacjap oczynari purysty cznych. Trzeba j edn ak zaznaczy
ö,
o czym wspominateLKordiö,2e zmienilosigobliczechorwackiegopuryzmu.
Inna jest strategia- nie ma juLwalki z serbizmami,forsowanyjestnatomiast
pogl4d,iz chorwackijestjednym z,,normalnych"jgzykow,a z serbskiml4czy
go nie wigcejniL na przykladt jgzykiemwloskim.
' M . Cz er w i ri s k i ,
mediöw.Kraköw 2005.
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Duzy walor poznawczy I teoretyczny ma fragment po6wigcony strategiom stosowanymprzez chorwackich purystöw. Kordiö wskazujew6röd nich
wyodrgbnianie ostrego podzialu na ,,my" i ,,oni"; depersonifikacjg zaleceh
poprawno6ciowych dzigki uZywaniu w artykulach po$wigconych kulturze
jqzyka konstrukcji typu treba, valja; krzewienie tezy, 2e puryzm w jgzyku
chorwackim i w calym krggu Europy Srodkowejjest immanentny i odwieczny. Tymczasem,jak twierdzi autorka,jest on elementempostawy Swiatopogl?dowej p o szczegölnych I ingwi stöw i 6rodowi sk. Ka 2dy j gzyk zawiera m nö stwo
slöw zapoLyczonychw röLnych okresach, a wigc cech4 jEzyka naturalnego
jest wla6nie brak puryzmu.
Pury6ci forsuj4 röwnie2 tezg o zagro2eniu jqzyka (i narodu) pod wplywem serbskim, angielskim itd. Dokonuje sig to metod4 powodowania ,,paniki moralnej", czyli budzenia w grupie spolecznejniepokoju wskutek stalego
i intensywnego przywolywania pewnego, czasami marginalnego zjawiska,
co powoduje z kolei niewspölmierny do rzeczywistejskali problemu jego odbiör spoleczny.
Konserwatywna wizja Swiata sprawia tez, Le dzieje jgzyka postrzegane
s4 jako krzywa opadaj4ca.W mniemaniu purystöw zadaniem narodu jest za
wszelk4 ceng cofn4ö jqryk do wyimaginowanej zlotej epoki.
Kolejnym zabiegiemjest powolywanie sig na przyklad innych paristw,
ktöre jakoby reahzujqpodobnq politykg jqzykow4. Przy modyfikacjach ortografii pojawiaj? sig wigc odwolania do niemieckich reform pisowni. Rö2nica
w stosunku do Chorwacji polegajednak na tym, 2e Niemcy swoj4 ortografig modernizujE, podczas gdy jqzykoznawcy chorwaccy pröbuj4 dokonaö jej
archarzacjt.Poza tym reformy niemieckie przeprowadzane s? w uzgodnieniu ze stron4 austriackEi szwajcarsk4,tak by powodowaly jak najmniejsze
problemy komunikacyjne migdzy u2ytkownikami roLnych wariantow jgzyka niemieckiego.Id4c ich 6ladem,w Chorwa cjr nalezalobywigc reformg ortografii uzgodniö z Serbi4,Bo5ni4 i Hercegowin4oraz z Czarnogör4.Przy pröbie wprowadzenia regulacji prawnych przywolywana jest Francja i jej ustawa
o ochronie jgzykaprzedwplywami obcymi, glöwnie anglicyzmami - chociaz
prawo francuskie ocenianejest powszechniejako nieskuteczne i bywa mocno
krytykowane (s.33).
|ednq z czEiciejpowtarzanych, a budzqcych zdurnienie slawist6w zagranicznych jest teza, Le dla Ladnego Chorwata jqzyk literacki nie jest jgzykiem
prymarnym t LekaLdy dobry obywatel musi sig go uczyö. Formula ta zj.dnej strony gwarantuje wysoki presti2 jgzykoznawcöw zajmujqcychkwestiami
poprawno6ciowymi, z drugiej za( zapobiegahegemonii jednego z regionöw
w zrlLnicowanej kulturowo Chorwacji, co z kolei stanowi doskonaly orgL
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w walce z potencjalnymitendencjamiod6rodkowymi.Czystym absurdem
jestjednakutwierdzaniespoleczefstwa
w przekonaniu:,,daje hrvatskijaona
je akoju nitpropagiranarijeökoju znaötomanji broj Hrvata,a najhrvatskija
2e o ile celempuryzmu dziewigtnako ne koristi" (s.3a).Autorka zauwaLa,
stowiecznego
byla walka z analfabetyzmem,
obecniew rezultacieopisanych
dzialadj.go skutkiem stal sig wtörny analfabetyzmalbo przynajmniejlgk
Chorwatowprzedwlasnymjgzykiem(s.39-a0).
PodsumowujEc
lg czE|crozwaLafi,Kordiö stwierdza,Le puryzm stanowi zaprzeczeniezasadnauki. RozwaLaprzy tym dwa typy pvryzmu, a kaLdy , nich, jej zdaniem,jest negacjElingwistyki pojmowanejjako dyscyplina naukowad4Lycado obiektywizmui weryfikowalnoSci
rezultatöwbadan.
Pierwsz)'to tzw. puryzm sanitarny,w ktörym jgryk postrzeganyjest przez
metaforgprzedmiotumaterialnego.fako taki podlegaprocesomcharakterystycznymdla tego typu bytöw. Mo2e ulec zanieczyszczeniu,
zabrudzeniu i dlatego nalezydbaö o jego czysto6ö.Kordiö zauwaLa,Le jgzyk,ktöry
obiektemfrzycznymnie jest,nie mo2ebyö ani czysty,ani brudny,a dzialania
purystycznesprzeczne
sEze zdrowym rozs?dkiemi kryteriami jgzykoznawczymi. Drugi typ to puryzm genetyczny,
w ktörym czysto6örozumianajest
jako brak wplywöw innych jgzyköw.TymczasemjE yk zawszejest tworem
ksztaltuj?cymsigmigdzyinnymi pod wplywem innych kodöw.
jedyniejako naukgopisuj4c4
Kordiöwidzi jgzykoznawstwo
sposöb,w jaki
jak poludziewykorzystujqjErrykNie jest celemlingwistyki wskazywanie,
winni go uzywaö.KaLdaporada jgzykowa,kaZdy przejawpreskryptywizmu
ma wigc charaktersubiektywnyi samowolny(s.59).
Czgi( druga ksi42ki (Policentriönistandardnijezik, s. 69-163)po6wigcona jest rozwaLaniomteoretycznymnad charakterem jqzyka policentrycznego i specyfik4 sytuacji chorwackiej/selbsko-chorwackiej.
Kordii
zdecydowaniebroni tezy,ze w przypadk* j qzykaChorwatöw,Serböw,BoSniaköwi Czarnogörcöwmo2na möwiö jedynie o wariantachtego samego jgzyka,a nie o kilku jgzykachstandardowych(s.78-80).Przywolywane
przezni4 argumentyodwoluj?sigdo kryterium systemowego,
genetycznego
i komunikacyjnego:
L. röLmcesystemowe
s?na tyle malei nieliczne,2estajqsignieistotnew stosunku do cechwspölnychwariantöw,czyhz punktu widzeniaopisusystemu jgzykowegoproporcjepodobieristwdo roLnicdecyduj4,2e mamy
do czynieniaz jednym jgzykiem zrlLnicowanymwariantowo(s.98);
2. ku takiemuwnioskowi sklaniaröwnie2kryterium genetyczne,czylipodstawajgzykaliterackiegowszystkichczterechnarodöww postaciwspöl(s.99);
negodialektunowosztokawskiego
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3. kryteria systemowei genetycznedecyduj4 o kry'terium trzecim - komunikacyjnym,tzn wzajemnej i pelnej zrozLtmialoSciw kontaktach migdzyetnicznych Serböw Chorwatöw Czarnogörcöw i Bo6niaköw; niewielka
jest liczba wyraz6w, ktöre bytyby zupelnie nieznanew jednym z wariantöw, a rozpowszechnionew innym - wszystko to decyduje o najwaLmejszym, zdaniem Kordiö, argumencie przemawiaj4cym za pohcentryczn1
interpre tacj4 statusu jEzykaserbsko-chorwackiego(s. 10 I ).
Do trzeciego kryterium nawiEzujejeszczejeden przytoczony przez autorkg argument, czyh brak bilingwizmu serbsko-chorwackiego,serbsko-czarnogörskiegoitd. |ak twierdzi Kordiö, tam, gdzie nie ma bilingwizmu,
nie mo2na möwiö o odrgbnych jgzykach (s. 123).
Chyba najciekawsz4czq6ö ksi42ki stanowi rozprawa SnjeZany Kordiö
z argumentami jej oponentöw. Autorka stwierdza najpierw, ze socjolingwistyka jest poddyscyplin4 lingwistyki, nie polityki, dlatego nie maj4 znaczenia
lingwistycznego,lecz polityczne takie kryteria, jak:

1. zapiskonstytucyjnyo odrgbno6cijgzykoweji jgzykuurzgdowymdanegoparistwa
Zdaniem Kordiö jqryk urzgdowy nie jest tym samym co jqzykw sensie
lingwistycznym,chociaLjegooficjalnadefinicja moLewplywa( na pojmourzgdowyto pozalinwaniekwestiijgzykowychprzezniespecjalistöw.lgzyk
gwistycznakonstrukcjaprawna jgryk, w ktörym odbywa sigkomunikacja
wladzy z obywatelami,a wigc zapisprawny nie musi pokrywaö sigz rzeczy(s.109-112).
wisto6ci4lingwistyczn4
Powolywaniesigna jqrykurzgdowyjako
i2
wrELesigczgsto ze stwierdzeniem,
dowödistnienia jqzykastandardowego
jest
pogl4dyprzeclwnes?lamaniemkonstytucjii prawa,a ich glosiciel przestgpc4.W ten sposöbdokonujesigkryminahzacjazwolenniköwinnej wizji
naukowej(s.115).
uzytkownikowjgzyka
2. kryterium samo6wiadomo5ci
Nie jest to kryterium lingwistyczne,gdyLczynnik subiektywnypowoduje, iz sEdyuZytkowniköw jgzykanie muszEsigpokrywa( z obiektywn?
sytuacja, jgzykow?;analogicznie,biolodzy nie bgda uwa2ali wieloryba za
rybg, chociaLtak jest postrzeganyprzezwigkszo6öludzi; argumentDalibora Brozovicia,ktöry juL dawno twierdzrl,Le fakt naukowy stwierdzaj4cy, rL söl kuchennato chloreksodu,nie ma znaczeniadla kucharza(s.116),
Kordiö opatrujekomentarz.em,
ze kucharz nie ma teL prawa zabroniöchemikowi okreSlaniasoli kuchennej odpowiednim terminem chemicznym
(s.13a).
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3. prawo narodu do posiadaniawlasnego,odrgbnego jgzykai migd zynarodowe uznanie jgzyka
Licz.neprzyklady, rp. Niemiec i Austrii, Stanöw Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii, dowodz4, ze odrgbny, okre6lany nazwEutworzon4 od etnonimu jEzyk nie musi byi warunkiem demokracji i egzystencjinarodu oraz paristwa.
Nastgpnie SnjeZanaKordrc rozprawia sig z wieloma pogl4dami gloszonymi przez zwolenniköw odrgbnoSci jgzykowej Serböw,Chorwatöw, Bo6niaköw i Czarnogörcöw, migdzy innymi dowodzi, Le wielo6ö nazw jgzyka sugeruje istnienie kilku obiektöw, chocia2wszystkie odnosz4 sig do tego samego
bytu, a zmiananazwy nie zrnienia sytuacji jgzykowej ani nie tworzy nowych
jgzykow,powoduje jedynie chaos terminologiczny (s. 125-127).Pokazujezalety i tradycje nazwy jgzyk serbsko-chorwackijako terminu lingwistycznego (s. 128-133).Jednak w tym wypadku naleialoby chyba rozpatrzy( moLliwo6ö stosowania takze w literaturze fachowej nazw jgryk chorwacki,jgzyk
serbskiitd. jako skrötowych oznaczendla chorwackiego,serbskiegowariantu wspölnego jgzyka,w sytuacjach gdy dany tekst traktowalby tylko o jednej
z odmian.
Sporo miejsca (s. 137-140)po6wigcaautorka polemice z JosipemSiliciem,
ktöry twierdzi, Lejeden systemjgzykowy moLe sig realizowa( w postact roznych jgzyklw standardowych, co oznacza,2ewspölny, wyabstrahowany system serbsko-chorwackifunkcjonuje jako kilka jgzyköw powstalych w drodze
r oLnych pro cesöw stand aryzacyjnych. Zdaniem Ko rdiö wspöl nota systemowa jest dowodem istnienia jedn ego jgzyka realizowanegow postaci röLnych
wariant öw. Trzebajednak zauwaLyC ze pogl4dy JosipaSilicia - stwierdzenie,
2e przynajmniej na poziomre langue mamy do czyniema z jednym jQzykiem
- w poröwnaniv ze stanowiskiem skrajnych separatystöws4 i tak wyj4tkowo
liberalne.
Z koncepcj4 t4 wi424 sig dwa zabiegiterminologiczne stosowaneprzez
zwolenniköw odrgbno6cijgzykowej.Pierwszy z nich to przeciwstawieniepojgö organski idiom w znaczeniu'dialekt' i neorganskiidiom - ' jgtyk standardowy' (s. lal). Drugi polega na uzyciu okre6leniaabstrakcyjnysystemjgzykowy w znaczeniu,,nieistniejEcyjQryk" (s. 1a2).W obydwv przypadkach chodzi
o wykazanie, iL jgzyk serbsko-chorwackijako byt abstrakcyjnynigdy realnie
nie istnial. Nie zwaLa sig przy tym na fakt, Le w ten sam sposöb moLna zanegowaö istnienie kazdego jgzyka naturalnego, a zwlaszcza innych jgzyköw

policentrycznych,
takich jak niemieckiczy angielski,rozumianychzgodnie
z tradycl4strukturalistycznEjakowyabstrahowanysystem.
Kolejneporuszaneprzez autorkgproblemyto: toisamo6öfunkcjonalna w perspektywiesocjolingwistycznej- wariantöw i monocentrycznych
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jgzyköw narodowych (s. L42-L43);presti2 nazwy wariant jgzykowy w opozycji
do nazwy jgzykautworzonej od nazwy etnicznej (s. 1a3-Aa); genetycznajednorodno 6ö jgzyka police ntrycznego i j.go zaleLnoSöod pierwotnej metropolii
(s. 144-146);odrgbne drogi rozwojowe poszczegolnychwariantöw jako argument za lub przeciw jednorodnoSci jgzykowej (s. 147); znacznlki narodowoSciowe funkcjonujEce w wariantach jgzyklw policentrycznych (s. 147-148);
brak konieczno6ci,a nawet mozliwo6ci wyboru okre6lonejformy jako cecha
typowa dla tego typu jEzykow (s. 149);zasadnoSöi konsekwencjeokre5lenia
mianem policentrycznegojgzykaserbskiego(s. 150);wyj4tkowy versustypowy charakter sytuacji jqzykaserbsko-chorwackiegoi jego nastgpcöw(s. 150);
teoria policentrycznoilcia unifikacja jgzykowa (s. 151);relatywizacjawzajemnej zrozumialo6ci w komunikacji migdzyetnicznej Serböw Chorwatöw, BoSniaköw i Czarnogörcöw (s. 151-154);relatywizacja wyboru sztokawszczyzny jako podstawy wspölnego jgzyka (s. 15a);jqrykserbsko-chorwackiwobec
socjolingwistycznej koncepcji AusbauspracheHeinza Klossa (s. 156-157);
zasadnoSöorgan rzacjr odrgbnych lektoratöw na uczelniach zagranicznych
(s. 160); problem reform ortografii a walka o odrgbno6ö jgzykow+ (s. 160163);parareligUnycharakter teorii na temat odrgbno6cijgzykowej Chorwatöw (s.163-168).
Trzecia czgsi ksi4zki (I'{acija,identitet, kultura, povijest, s.169-379) poSwigconazostala analizie nienaukowego podejScia jEzykoznawcöwchorwackich do pojgö wymienionych w tytule roz.dzialu.W czE|cr tej docentö naleLy
przede wszystkim jej walor dydaktyczny. Autorka omawia dobrze znane zliteratury na temat procesöwnarodotwörc zych zagadmenia,ktöre dotycz4relacji jgzykaz takimi kategoriami,jak naröd, to2samo6ögrupowa i indywidualna, kultura narodowa, historia i tradycja narodowa. |ej celemjest wykazanie,
Le w przypadku chorwackim pojgcia te r zjawiskaprzedstawiasig niezgodnie
z przyjqtym w 6wiecienauki rozumieniem, Le zostalyone zinstrumentalizowane, by upolitycznionqwizjg jgzykawl1czy( do arsenalu Srodköw stosowanych w budowaniu nacjonalistycznej wizji narodu i paristwa.
Rozprawiaj4c sig z latwym skqdin4d do obalenia argumentem, glosz1cym, i2 istnienie odrgbnego jqzyka jest warunkiem istnienia nacji (s. 169177),SnjeZanaKordic zastanawiasig nad j.go genezqI przyczynami LywotnoSci w kroatystyce. Stwierdza, 2e jest to refleks dziewigtnastowiecznych
przekonari (ugruntowanych na terenach jugoslowiariskich przez koncepcje
m arksistowskie),iL j ednym z najw aLmejszych czynn iköw n arodot w or czych
jest wlaSnie jgtyk.Natomiast jego 2ywotno6öto rezultat procesöw paristwowotwör czych zachodz4cych w bytej |ugoslawii, w ktörej poszczeqölne elity
uLywaly argumentu jgzykowego w celu dokumentowania praw narodowych.
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Obecna niechgö do przyznania, i2 istnieje wspölny jgzyk, stanowi niejako odwröconE konsekwencjgtego sposobumy6leniat dzialania,to znaczy - wynika z obawy, Le proces zjedno czenia jgzykowego bgdzie röwnoznaczny z procesemzjednoczeniaparistwowegolub/i narodowego.
Wiele miejsca w tej czqi,crksiqZki poSwigcaautorka krytyce funkcjonuj4cej w historiografii i tradycji chorwackiej prymordialistyc znej tezy o odwiecznym istnieniu narodu i jgzyka chorwackiegow pol4czeniuz my6l4o niewygaslych nigdy tendencjach paristwowotwörczych. Krytyka ta obejmuje analizg
historycznego zakresu stosowania nazw Chorwacja, Chorwaci i jgzyk chorwacki, opis zroLnicowania regionalnego ziem chorwackich, anahzg wybranych faktöw z historri jqzyka serbsko-chorwackiego (np. umowa wiederiska,
umowa w Nowym Sadzie,publikacje wspölnej ortografii i slownika w latach
szelödziesi4tychXX wieku), a tak2e zmienno6ci w czasiepostaw czolowych
przedstawicielinurtu narodowegow lingwistyce chorwackiej (m.in. Stjepana
Babicia,DaliboraBrozovicia, RadoslavaKatiöicia).Kordiö odwoluje sig przy
tym do koncepcji autoröw zachodnich, nie doceniaj4cnieco dorobku rodzrmego, zwlaszczapr ac Dubravka Skifana'.
|est to w zasadzie jeden z niewielu zarzutöw, jakie moZna postawiö tej
ksi4zce.Niew4tpliwie bgdzie ona lektur4 obowi4zkowq kroatystöw. lak zwykle w przypadku rozpraw tego typu bywa, przedstawionew niej procesy,wyabstrahowanez lokalnego kontekstu serbsko- chorwackiego,stanowii b gd4teL
doskonaly material do rozmySlari uniwersalnych nad zalezno(ciami migdzy
jgzykiem, narodem i paristwem - takze w odniesieniu do sytuacji polskiej.
' Por. zwlaszczaD. Skilj a n, Govor nacije - jezik, nacija, Hrvati, Zagreb 2002.

