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MATERIAŁ 11 
 
 
List do króla w sprawie oddzielenia Walonii od Flandrii 
 
W dniu 15 sierpnia 1912 r. renomowany belgijski prawnik, polityk i pisarz Jules Destrée wysłał do 
ówczesnego króla Belgii Alberta I list w obronie języka francuskiego i kultury francuskiej w tym kraju. 
J. Destrée argumentował, że język i tożsamość są ściśle powiązane. Poniżej znajduje się fragment 
tego listu: 
 
 „Istnieje jednak jeszcze bardziej charakterystyczny i decydujący dowód fundamentalnej dwoistości 
Twojego, Królu, królestwa, bardziej niepodważalny niż to, co można wywnioskować z ziemi, 
krajobrazów, działalności, temperamentów i wierzeń – to język. (Język to skarb gromadzony przez 
wieki dla ludzkiej społeczności. Są w nim wspomnienia i echa jej obyczajów, wierzeń, zmartwień. W 
tych, którzy nim mówią, wywołuje zamglone wspomnienia z niewyraźnych dni wczesnego dzieciństwa 
spędzanego na kolanach matki, a nawet z odleglejszych czasów, z czasów przedwiecznych przodków. 
W przywiązaniu do języka jest jakaś tajemnica, wiąże się ono bowiem mniej ze świadomym 
rozumowaniem, a bardziej z głęboką podświadomością. I dopiero tak pojmując ten problem, myślimy 
o tych milionach korzeni schodzących do najodleglejszej przeszłości, rozumiemy, jaką świętością jest 
język i jak delikatne i niemożliwe do rozwiązania tylko dzięki inteligencji są kwestie związane z jego 
używaniem.)”  
 
Destrée używa języka jako ostatecznego argumentu przemawiającego za tożsamością, kiedy pisze w 
dalszej części listu – „(panujesz, Królu,) nad dwoma narodami. W Belgii mieszkają Walonowie i 
Flamandowie; nie ma Belgów”.  
 
Od lat 20. przegłosowano szereg ustaw uznających języki niderlandzki i niemiecki za belgijskie języki 
urzędowe w uzupełnieniu francuskiego.  
 
Źródło: strona internetowa „Les Belges, leur histoire"  
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 „Jeśli jesteś Hiszpanem, mów po hiszpańsku” 
 

 
 
Na tym zdjęciu widać slogan polityczny używany w Hiszpanii w okresie dyktatury generała 
Francisco Franco (1939-1975), umieszczony pod podobizną samego Franco. Slogan brzmi: 
„Jeśli jesteś Hiszpanem, mów po hiszpańsku”.  
 
Slogan miał zniechęcać do używania języka katalońskiego w Katalonii po jej zajęciu przez oddziały 
frankistowskie, zarówno w ostatniej fazie wojny domowej w 1939 r., jak i po wojnie. Już wcześniej w 
historii Hiszpanii wprowadzano ograniczenia w używaniu języka katalońskiego. 
 
Źródło: Wikimedia commons 
 
 
 „La langue de la République est le français” 
„Językiem Republiki jest francuski” 
 
W 1992 r. rząd Francji zmienił konstytucję tego kraju, w której odtąd można przeczytać: „Językiem 
Republiki jest francuski”. We Francji istnieje jednak wiele języków mniejszości, m.in. bretoński 
używany w Bretanii. Bretoński jest uważany za ważny wyznacznik tożsamości w tym regionie, a dla 
tych, którzy nim mówią, jego przetrwanie ma podstawowe znaczenie dla przyszłych pokoleń. Nie 
wszyscy we Francji patrzą jednak przychylnie na utrzymanie tego języka, a dla wielu osób taka 
różnorodność językowa ma negatywny wpływ na tożsamość narodu i prowadzi do 
„bałkanizacji Francji” (były francuski minister spraw wewnętrznych Jean-Pierre Chevènement) 
czy do 
„naruszenia francuskiej tożsamości” (dziennik Le Figaro). 
 
Źródło: Jon Henley, 27.6.1999, The Guardian  
 
 
 


