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Povezanost narodne
in jezikovne zavesti
1 Uvod
v Sloveniji smo z vzpostavitvijo slovenske nacionalne države priča pomembnim premikom na
področju etnične identitete, in sicer tako slovenske kot tudi identitete avtohtonih manjšin in
priseljencev. Poleg tega so vprašanja v zvezi z etnično identiteto še posebej aktualna v procesih
evropskega povezovanja in globalizacije, procesih, v katerih želi biti soudeležena tudi mlada
slovenska država in ki se bodo brez dvoma močno odražali tudi v slovenskih obmejnih, regionalnih
in narodnostno mešanih družbenih skupnostih.
Zato smo se v okviru širše sociolingvistične raziskave, ki želi ugotoviti povezanost narodne in
jezikovne zavesti na eni strani in jezikovnosporazumevalne zmožnosti večinskega, tj. slovenskega
prebivalstva na narodnostno mešanem področju Slovenske Istre na drugi, najprej posvetili
definiranju pojmov narodna in jezikovna zavest. Poskušali smo določiti njune medsebojne relacije
in ugotoviti, kakšen pomen imajo te za slovenski narod danes oziroma kaj bodo pomenile za
Slovence ob vstopanju v nove mednarodne povezave.

2 Etnično/nacionalno in narodna zavest
2.1

Etničnost

Pojem etničnosti (iz gr. ethnos — ljudstvo) teoretiki zelo različno razlagajo; nekaterim etnična
skupnost pomeni neko manjšinsko skupnost, drugi etničnost razlagajo kot lastnost neke skupnosti
na določeni razvojni stopnji oblikovanja skupne družbene identitete, temelječe na skupnem
izvoru, kulturi, jeziku, religiji itn., tretji pa o etničnosti govorijo kot o lastnosti vseh skupnosti, ki
jih povezuje skupna kultura. Čeprav tudi v okviru zadnjega koncepta prihaja do različnih pogledov,
ko se etničnost razlaga bodisi kot statičen bodisi kot izrazito dinamičen pojav,' pa lahko
nasprotujoča si pogleda povežemo, če pozornost usmerimo na kulturno kontinuiteto ali tradicijo.
Tako Smith (1991: 52-55) govori o kompleksu mitov, spominov, simbolov in vrednot, ki se
prenašajo iz generacije v generacijo in po katerih se neka skupnost ločuje od drugih. S tega vidika
je etničnost pojav, ki v zgodovini nastopa z različno močjo, lahko celo ponikne, a vendar se vedno
znova vrača.
Smith (1991: 5 2 - 5 3 ) tako govori o l.i. prvobitnežih (primordialists) oz. večnostnilcih (perennialists) oz. o parmenidovskem
pristopu na eni strani in o heraklitovskem toku na drugi. Prvi trdijo, da je etničnost neločljiv del človeških združb, da je
pač nekaj danega, čeprav priznavajo, da se njene pojavne oblike in njena intenzivnost v času in prostoru spreminjajo.
Etničnost je torej bolj statičen kot dinamičen pojav. Drugi, ki pa opozarjajo na njeno dinamično naravo, etničnost vidijo
kot visoko spremenljivo in n e p o m e m b n o postavko, ki se ves čas spreminja, nastaja in izginja.
.

2.2

Kultura

V zvezi s kulturno tradicijo pa se pojavi problem definiranja kulture, ki jo Slovar slovenskega
knjižnega jezika razlaga kot »skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega
delovanja, ustvarjanja« (SSJK, 1975: 526). Pojem kulture je lahko zelo širok, če pod človeško
družbo razumemo npr. vse današnje zahodne demokratične države, ki so razvile urbano,
sekularizirano in industrializirano stopnjo civilizacije; nasprotno pa se pojem kulture zelo zoži, če
ga povezujemo z različnimi družbenimi skupinami, npr. z ateisti, homoseksualci, delavskim
razredom itn., za katere so prav tako značilne skupne vrednote, navade itn. V obeh primerih gre
za neetnično pojmovanje kulture kot civilizacije ali življenjskega sloga.
V našem primeru kulturo razumemo v etničnem pomenu, tj. kot skupek lastnosti, po katerih se
etnične skupnosti razlikujejo med seboj. Če torej kulturo razlagamo kot neke vrste vsebino pojma
etničnost, se nam takoj odpre vprašanje o njenih sestavinah. S tega vidika se zdi zanimiva
razčlenitev kulture (po Tomalinu in Stempleskem, v: Čok, 1999: 51) na vedenjske vzorce (običaji,
navade, oblačila, hrana, prosti čas), ideje (prepričanja/stališča, vrednote, institucije) ter proizvode
(književnost, folklora, umetnost, glasba, (umetni) izdelki), ki jih razvrščata najvišje. V vsakdanjem
govora kulturo velikokrat razumemo le kot kulturo v ožjem smislu, kot t.i. proizvode v zgornjem
primera ali umetniško ustvarjalnost. Seveda pa je v primera neke etnične/nacionalne kulture nujno
treba opazovati vse tri ravni, čeprav kulturne razlike med različnimi etničnimi/narodnimi
skupnostmi niso na vseh treh ravneh enake, pa tudi pomen posameznih sestavin za obstoj neke
etnične/narodne skupnosti kot take je zelo različen.
Fishman tu na prvem mestu izpostavlja jezik kot naravno in nujno sestavino fizične in kulturne
kolektivne tradicije, ki je kot tak pomemben pokazatelj etnične avtentičnosti. To je po njegovem
še najbolj značilno za evropske in sredozemske skupnosti (Fishman, 1989: 9-22). Kymlicka
(1995: 17-19, 76-80) govori o t.i. 'societalni' kulturi {societal culture), ki omogoča posameznim
članom, da najdejo smiseln način bivanja v dražbi skozi vrsto dejavnosti na socialnem,
vzgojno-izobraževalnem, verskem, rekreacijskem in gospodarskem področju, in to tako v zasebni
kot javni sferi. Takšna kultura se lahko razvije na teritorialno omejenem prostora in na osnovi
skupnega jezika. To pa so značilnosti narodne skupnosti, kakršna se je razvila v procesu
modernizacije (Gellner, v: Kymlicka, 1995: 76). Kymlicka trdi, da imajo sposobnost in motivacijo
za ohranjanje lastne 'societalne' kulture le narodne skupnosti — ne glede na to, ali so to narodi v
lastni državi ali avtohtone narodne manjšine — medtem ko priseljenske manjšine predstavljajo le
podskupine v okvira skupne kulture, ki jo oblikuje dominanten narod in ki jo priseljenci na neki
način lahko obogatijo. Kymlickova 'societalna' kultura vsebuje tako skupen zgodovinski spomin in
skupne vrednote kot tudi skupne institucije in družbene prakse. Kymlicka namreč dopolnjuje
preveč abstraktno Dworkinovo definicijo kulture kot 'skupnega slovarja tradicij in konvencij'
(v: Kymlicka, 1995: 76) s tem, da gre tu tudi za slovar vsakdanjega dražbenega življenja, ki da mora
pokriti vsa področja dražbenega življenja. Vpliv kulture v dražbenem življenju pa se lahko doseže
le preko institucij, kot so šole, mediji, gospodarstvo, vlada itn., ah povedano dragače: tudi preko
dražbenih in političnih organizacij se kaže kultura neke skupnosti.^ Po dragi strani pa institucije,
katerih delovanje sloni na kulturi neke skupnosti, omogočajo njenim pripadnikom udeležbo v
javnem življenju in s tem še povečujejo občutek pripadnosti neki skupnosti (Tamir, v: Kymlicka,
1993: 90). Pri tem Kymlicka opozarja, da 'societalna' kultura poleg tega, da nudi možnost izbire
med različnimi načini delovanja, ki temeljijo na skupni zgodovinski tradiciji in dražbenih
konvencijah, ponuja tudi kriterije, s katerimi te načine ovrednotimo. Po Dworkinu (v: Kymlicka,
1995: 83) kultura ponuja očala, skozi katera lahko izkušnje ovrednotimo. Ta 'očala' so uporabna
tudi, ko gre za medsebojno prepletanje različnih kultur in odločanje o tem, katere prvine neke
drage kulture bomo sprejeli kot del lastne kulture. Kultura potemtakem ni statičen, pač pa
nenehno spreminjajoč se pojav, ki se preoblikuje v interakciji z dragimi kulturami.
^

Podobno tudi Jones (1999) ugotavlja, da družbene in politične organizacije kažejo skupno kulturno shemo.

