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BYĆ BASKIEM, CZYLI O RELACJI MIĘDZY 
EUSKERA A TOŻSAMOŚCIĄ

Wprowadzenie

Konwencjonalne wyobrażenia na temat Basków w Hiszpanii są budowane 
przez negację. Chodzi mianowicie o arbitralne stawianie baskijskości w dy-
chotomii względem hiszpańskiej kultury większościowej podpartej ideą jed-
nego narodu, w której są zasklepieni wbrew własnej woli w granicach jedne-
go państwa1. Choć wśród nich jest obecna chęć odłączenia się od Hiszpanii, 
dotyczy ona jedynie pewnej części baskijskiej populacji. Co więcej, nie jest 
prawdą, jakoby tożsamość baskijska łączyła wszystkich mieszkańców regio-
nu i była w sposób jednoznaczny kolizyjna względem hiszpańskiej. Kwestię 
szeroko rozumianej tożsamości baskijskiej, zwłaszcza tożsamości podwój-
nych oraz złożonych2, a także tendencji separatystycznych oraz faktycznych 

1 Szczegółowo na temat kształtowania się idei narodowej w Hiszpanii patrz: M. Biernacka, La hispa-
nidad. Idea prymatu narodu hiszpańskiego, „Studia Socjologiczne” 2009, nr 3 (194): 109-134.

2 Jak konsekwentnie pokazują dane sondażowe, tożsamość baskijska i hiszpańska nie są traktowane 
przez samych mieszkańców Autonomii Kraju Basków jako w sposób konieczny rozłączne i spory 
odsetek wyraża podwójną identyfikację. Istnieje jednak ogólna tendencja do poczucia silniejszej 
identyfikacji baskijskiej niż hiszpańskiej wśród tych, którzy deklarują tożsamości podwójne. Nie-
wielki jest wśród mieszkańców tej autonomii odsetek respondentów, którzy czują się wyłącznie 
Hiszpanami, a odrzucają baskijskość – oscyluje on w kolejnych sondażach każdorazowo na pozio-
mie kilku procent. Z drugiej strony, znaczący odsetek badanych, to jest aż około jedna trzecia całej 
próby, identyfikuje się tak samo silnie z Hiszpanią, jak i z regionem. Rozkład danych uwiarygod-
nia ich powtarzalność w kolejnych sondażach: rozpoczynam od najnowszego, tj. Euskobarómetro 
ze stycznia 2016 r. (s. 61, wykres 31), wcześniejszego – z maja 2015 r. (s. 56, wykres 26) oraz 
z tego samego okresu w poprzednich kilku latach: z maja 2014 r. (s. 52, wykres 26), otrzymanych 
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możliwości ewentualnej secesji planuję poddać analizie w odrębnych arty-
kułach, podobnie jak zagadnienia dotyczące polityki językowej w Hiszpanii 
wraz z jej przemianami, o których nie należy pisać pobieżnie. Ten dotyczy 
związków tożsamości z językiem baskijskim, czyli euskera, ponieważ właśnie 
to on jest kardynalnym wyróżnikiem symbolicznym baskijskości. 

Analiza prowadzona przez pryzmat języka jako elementu tożsamo-
ści zbiorowej pozwala przełamać esencjalistyczną konwencję, jaką jest ka-
tegoryzowanie Basków w prostej kontrze względem Hiszpanów i zakre-
ślanie jej według mapy regionu. W ramach tego artykułu ograniczam się 
do terenów Autonomii Kraju Basków, co przede wszystkim ma znaczenie 
w odniesieniu do szczegółowych danych sondażowych dotyczących zna-
jomości języka baskijskiego względem kastylijskiego. Ograniczenie geo-
graficzne wprowadzam z dwóch przyczyn. Po pierwsze, istnieją znaczą-
ce różnice w zakresie tożsamości, i zarazem znajomości języka między 
mieszkańcami tej wspólnoty autonomicznej a Autonomią Nawarry, gdzie 
jest on również w użyciu, a także frankofońską częścią historycznej kra-
iny Baskonii. Po drugie, odmienna jest legislacja oraz polityka językowa 
na każdym z tych obszarów i fakt ten nie pozostaje bez wpływu na miej-
sce języka baskijskiego w życiu społecznym. Po trzecie, istnieją spore róż-
nice w zakresie zarówno tożsamości, jak i języka między poszczególnymi 
prowincjami Autonomii Kraju Basków, a nawet w ich obrębie. Dlatego 
właśnie, kierując się celem dbałości o szczegół i zachowania porządku ar-
gumentacji, pozostawiam rzeczywistość społeczną terenów mieszczących 
się poza tą Autonomią w kontekście baskijskości a conto kolejnej pracy. 

Euskera jako scheda praprzodków 

Język baskijski, którego nazwa własna to euskera3, jest jedynym ję-
zykiem mniejszościowym4 w Hiszpanii, który jest dla pozostałych oby-

dokładnie rok wcześniej w ramach Euskobarómetro z maja 2013 r. (s. 50, wykres 23) oraz dwa 
lata wcześniej, tj. z maja 2012 r. (s. 46, wykres 21).

3 Obok euskera istnieją też wersje nazwy tego języka jako: euskara, eskuara, eskuora czy też üska-
ra. Istnieją różne dialekty w obrębie tego języka, stąd oboczność jego nazwy własnej. W celu 
zachowania spójności posługuję się w artykule pierwszą z nich zamiennie względem zrozumia-
łego dla nie-specjalistów, zatem będącego na co dzień w użyciu, opisowego określenia język 
baskijski.

4 Zgodnie ze Statutem Wspólnoty Autonomicznej Kraju Basków (Ley Orgánica 3/1979), euskera 
uznany jest jako język własny tak zwanego w jego treści Ludu Basków (orig. Pueblo Vasco) i ma, 
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wateli kraju całkowicie niezrozumiały, chyba że – co nie zdarza się czę-
sto – podjęli wysiłek jego poznania. Jest to zadanie trudne zwłaszcza, że 
nie należy on do grupy języków romańskich, ani nawet rodziny języków 
indoeuropejskich, w przeciwieństwie – co dotyczy obu tych kryteriów 
– przyjętego jako oficjalny na poziomie ogólnopaństwowym języka ka-
stylijskiego, zwyczajowo zwanego hiszpańskim, a także innych języków 
mniejszościowych, choćby katalońskiego czy galisyjskiego. Poza nielicz-
nymi wyrazami o proweniencji łacińskiej i paru współcześnie używanych 
języków5, co czytelne jest dla analizujących je specjalistów, próżno szukać 
względem nich podobieństw w baskijskim, które pozwoliłyby znajdować 
sens oraz nawiązywać skuteczną komunikację bez jego faktycznej znajo-
mości. Odmienność euskera jest ważna nie tylko w kategoriach lingwi-
stycznych, ale również kształtowania oraz podtrzymywania baskijskości. 
Zapewnia możliwość odniesienia do przeszłości i projekcji własnej toż-
samości wstecz nie jedynie poprzez – jak pozwolę sobie to nazwać – ar-
cheologizację wspólnych korzeni, to jest odniesienie do tego, co istniało 
w przeszłości i zaginęło bezpowrotnie. Dzieje sie to w sposób jak najbar-
dziej namacalny – to jest przez euskera, który w dalszym ciągu pozo-
staje językiem żywym. 

obok kastylijskiego, status języka oficjalnego w Kraju Basków (art. 6.1). Wszyscy jego mieszkańcy 
mają prawo znać i posługiwać się tymi obydwoma językami (art. 6.1). Prawo to gwarantowane jest 
oraz podlega regulacjom ze strony instytucji publicznych Wspólnoty Kraju Basków, które odpo-
wiadają również za sposoby oraz środki mające na celu zapewnienie jego znajomości (art. 6.2). Co 
więcej, Statut stanowi, że nikt nie może być dyskryminowany ze względu na język (art. 6.3).

5 Kilka przykładów takich wyrazów podaje Estibaliz Amorrortu [2003: 12, tab.1.1] za: S. Segura 
i J. M. Etxebarria (1996), np. aingerua (od łac. angelus ‘anioł’), ortua (od łac. hortus ‘ogród’). Ist-
nieją również zapożyczenia z języka hiszpańskiego, francuskiego, a także angielskiego. Jeśli cho-
dzi o ten ostatni związane są one z zabiegami adaptacji baskijskiego do świata współczesnego, 
np. traka (od ang. truck ‘ciężarówka’), aiskrimia (od ang. icecream ‘lody’) [Segura, Etxebarria 
1996: 37] w tym również nowych technologii. Są to jednak pojedyncze zapożyczenia leksykalne, 
a gramatyka, w tym składnia, fleksja tego języka są na tyle odmienne, że baskijski pozostaje cał-
kowicie niezrozumiały dla osób, które się go nie uczyły.
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Euskaldunak versus erdaldunak, czyli o baskijskim atrybucie 
językowym w danych statystycznych dotyczących Autonomii 
Kraju Basków

Euskera ma status jednego spośród języków urzędowych w Hiszpanii, 
oczywiście nie na poziomie centralnym, ale autonomicznym6. Wbrew po-
tocznym wyobrażeniom – jest on również dla znaczącego odsetka mieszkań-
ców Autonomii Kraju Basków niezrozumiały. Język ten nie stanowi czynnika 
spajającego mieszkańców regionu z uwagi na prozaiczny fakt, że nie wszyscy 
się nim posługują, a raczej wyróżnik symboliczny baskijskości i sposób we-
ryfikacji jej autentyczności. Dotyczy to nie tylko imigrantów, których zgod-
nie z ostatnio uzyskanymi danymi było 6,6%7 populacji Autonomii Kraju 
Basków [ES 2013: 64], ale również rdzennych mieszkańców. Na określenie 
tych, którzy się nim posługują oraz tych, którzy go nie znają stosuje się endo-
etnonimy – odpowiednio: euskaldunak i eraldunak. 

Należy poczynić zastrzeżenie, że w próbie mogli znaleźć się nie tylko imi-
granci, ale również ludność napływowa z pozostałych regionów Hiszpanii, 
z racji swego braku zakorzenienia kulturowego nie znająca, ewentualnie uczą-
ca się euskera. Poniżej przedstawiam dane sondażowe dotyczące znajomo-
ści euskera, uzyskane na reprezentatywnej próbie Autonomii Kraju Basków 
w celu pokazania skali zjawiska. Najnowsze dane w tym zakresie opubliko-
wane w 2013 r. [ES 2013, ryc. 4: 67], wcześniej zbierane były w przeprowadzo-
nym w ramach tego samego projektu sondażu w roku 2008 [IV ES 2008, ryc. 
3: 18]8. Dodatkowo interesujący jest fakt, że dane zbierane i analizowane były 
według poszczególnych prowincji Autonomii Kraju Basków. Składają się na 

6 Dotyczy to Autonomii Kraju Basków, w której ma on taki status obok kastylijskiego (więcej 
przypis 4), a także administracyjnie wyznaczonych stref północnej części Autonomii Nawarry, 
która ma zupełnie inne zasady legislacyjne. 

7 Jest to odsetek imigrantów dwukrotnie mniejszy w porównaniu ze średnią w całej Hiszpanii. 
Większość przybyszy osiedla się w największych aglomeracjach, zwłaszcza Madrytu i Barcelo-
ny, a także ramowo mówiąc – nadmorskim pasie południa Hiszpanii.

8 Dane surowe zbierane były odpowiednio w latach 2011 i 2006. Zestawiam dane z tych dwóch 
okresów w celu pokazania, że proporcje dotyczące znajomości euskera w poszczególnych pro-
wincjach mają charakter stabilny. Nie sięgam w tym artykule do wcześniejszych okresów, po-
nieważ wymagałoby to skupienia się na przemianach w zakresie statusu euskera w społeczeń-
stwie, a również zmian legislacyjnych dotyczących języka w Hiszpanii oraz polityki etnicznej 
i językowej. Problemy te poddam analizie w kolejnym artykule.
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nią trzy prowincje: Álava, Guipúzcoa i Vizcaya9. Na podstawie art.2 obowią-
zującego do dnia dzisiejszego Statutu Autonomii Kraju Basków [Ley Orgá-
nica 3/1979], znanego powszechnie pod nazwą Statutu z Guerniki, przystą-
piły one w trybie transformacji systemowej do stworzenia Autonomii Kraju 
Basków w ramach państwa hiszpańskiego. Legislacyjną możliwość dołącze-
nia stworzono również dla Nawarry, w której jednak nie było wystarczającej 
woli politycznej dla inkorporacji w ramach Autonomii Kraju Basków. W try-
bie konsensusu politycznego stała się ona odrębną wspólnotą autonomiczną. 

Nie bez znaczenia jeśli chodzi o baskijską tożsamość jest fakt, że kompe-
tencje językowe mieszkańców są bardzo zróżnicowane geograficznie nawet 
w obrębie Autonomii. Dane dotyczące różnic między prowincjami przed-
stawiam poniżej zgodnie z tabelami [V ES 2013, ryc. 5: 69; IV ES 2008, ryc. 
4: 18]. Zagregowane dane zaprezentowane będą dalej wraz z odpowiednim 
odnośnikiem. 

Mianowicie, w prowincji Guipúzcoa w 2011 r. językiem baskijskim po-
sługiwało się 49,9% %, w 2006 r. – 49,1%, to jest niemal połowa respon-
dentów kwalifikowała się jako euskaldunak. Dodatkowo, tak zwanych 
osób pasywnie dwujęzycznych10 było w 2011 r. 16,4%, w 2006 r. – 15,9%. 
Co interesujące, około jednej trzeciej respondentów, tj. 33,7% przyzna-
ło w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego11, czyli jest erdaldunak – pod-
czas gdy w sondażu przeprowadzonym pięć lat wcześniej ich odsetek 
wyniósł 35%. W prowincji Vizcaya językiem baskijskim posługiwał się 
mniej więcej co czwarty badany: w 2011 r. było to 25,4%, a w 2006 r. – 
23%. Osób pasywnie dwujęzycznych było w 2011 r. – 17,8%, a w 2006 r. 

9 Konsekwentnie posługuję się w tekście powszechnie stosowaną kastylijską nazwą każdej z nich. 
Dla porządku podaję dodatkowo ich nazwy w euskera, jedynie nieco odmienne, odpowiednio: 
Araba, Bizkaia oraz Gipuzkoa.

10 W dzisiejszej Hiszpanii dwujęzyczność pasywna oznacza zdecydowanie częściej w kontekście 
baskijskim płynną znajomość języka kastylijskiego, a pasywną – euskera.

11 Zakwalifikowani są przez autorów sondażu jako monolingües erdaldunes, co stanowi zbitkę dwóch 
wyrazów, pierwszy z nich jest przymiotnikiem w języku kastylijskim i opisuje osoby znające tyl-
ko jeden język, tj. jednojęzycznej, a drugi jest rzeczownikiem w języku baskijskim, zaadaptowa-
nym do hiszpańskiego tekstu cytowanego sondażu przez końcówkę liczby mnogiej (-es) i dotyczy 
osób posługujących się innym językiem niż baskijski, czyli erdaldun – w ślad za tym, co zostało 
wyjaśnione wcześniej w tekście. Abstrahując od użycia pierwszego wyrazu w języku kastylijskim, 
poprawną – choć mniej czytelną dla czytelnika tekstów w języku hiszpańskim oraz angielskim 
– formą drugiego byłoby erdaldunak. Podobnie, dodanie końcówki -es do wyrazów euskaldun 
i erdaldun dla oznaczenia liczby mnogiej pojawia się niekiedy w literaturze w języku angielskim 
o tematyce baskijskiej. Dotyczy to również prac cytowanych w tym tekście, oczywiście poza pod-
ręcznikami i słownikami języka euskera, które zachowują rygor słowotwórczy.
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– 19,4%. Co interesujące, aż ponad połowa respondentów z tej prowincji, 
tj. 56,8 % przyznała w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego. W 2006 r. ich 
odsetek wyniósł 57,7%. W prowincji Álava znajomość języka baskijskiego 
deklarowało znacznie mniej badanych: w 2011 r. – 16,8%, w 2006 r. – 
14,2%. Osób pasywnie dwujęzycznych było w 2011 r. – 16,8%, a w 2006 r. 
– 20%. Zdecydowanie ponad połowa respondentów, tj. 66,4% przyznała 
w 2011 r., że nie zna języka baskijskiego. W 2006 r. osób deklarujących brak 
znajomości języka baskijskiego było 65,8%.

Zgodnie z zagregowanymi danymi z dwóch okresów, w których prze-
prowadzony był sondaż: w 2011 r. [V ES 2013, ryc. 4: 66] oraz w roku 2006 
[IV ES 2008, ryc. 3: 18], ogólnie rzecz biorąc nieco mniej niż co trzeci miesz-
kaniec Autonomii jest w stanie posługiwać się językiem baskijskim obok ka-
stylijskiego, w 2011 r. było to 32%, a w 2006 r. – 30,1%. Część respondentów 
deklarowała, że ich dwujęzyczność ma charakter pasywny. W 2011 r. w taki 
sposób oceniło swe umiejętności językowe 17,4 %, a w 2006 r. – 18,3%. Co in-
teresujące, ponad połowa respondentów, tj. 50,6%, przyznała w 2011 r., że nie 
zna języka baskijskiego. W 2006 r. ich odsetek wyniósł 51,5%. 

Choć Autonomia Kraju Basków uznawana jest za serce hiszpańskiej czę-
ści historycznej krainy Baskonii, jedynie część jej mieszkańców jest w sta-
nie posługiwać się językiem baskijskim. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
istnieją zasadnicze różnice dotyczące kompetencji językowych w poszcze-
gólnych prowincjach. Jak pokazują szczegółowe dane, największy odsetek 
euskaldunak mieszka w Guipúzcoa, zdecydowanie mniejszy jest w Vizcaya, 
a jeszcze nieco mniejszy w prowincji Álava. Prowincja Guipúzcoa uchodzi 
za tę, którą charakteryzuje najwyższy poziom poczucia odrębności od Hisz-
panii w zakresie zarówno samoookreślenia jej mieszkańców, jak i aspiracji 
separatystycznych. Na drugim miejscu jest w tych zakresach Vizcaya, choć 
pewnym zaskoczeniem może być tak znacząca różnica w zakresie znajo-
mości euskera między tymi dwiema prowincjami. A mianowicie, są to dwie 
prowincje, które uważane są za podporę działań na rzecz secesji w sensie 
działań politycznych, a także poparcia społecznego. W prowincji Álava tra-
dycyjnie poziom tożsamości baskijskiej, jak też chęci odłączenia się nie był 
aż tak wysoki. Widoczne jest to nawet w pamięci historycznej na temat re-
gionu. Podczas, gdy w okresie Wojny Domowej w prowincjach Guipúzcoa 
i Vizcaya opór wobec nowo rodzącego się reżimu był znaczący i zostały one 
uznane przez generała Franco za provincias traidoras, czyli zdradzieckie 
prowincje, w prowincji Álava sytuacja była nie tylko w znacznie mniejszym 
stopniu zaogniona, ale i dominowały postawy kompromisu wobec reżimu. 
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Zaowocowało to łagodniejszym jej traktowaniem przez władze centralne 
przez okres trwania frankizmu. Już po śmierci Franco w czasach transfor-
macji systemowej końca lat siedemdziesiątych XX w., gdy wykształciła się 
formuła państwa hiszpańskiego opartego na istnieniu wspólnot autono-
micznych, stolicę tejże prowincji, tj. Vitoria-Gasteiz, ustanowiono zarazem 
miastem stołecznym całej wspólnoty autonomicznej Kraju Basków. Wobec 
relatywnie słabego – względem prowincji Guipúzcoa i Vizcaya – poziomu 
poczucia odrębności wśród jej mieszkańców, decyzja polityczna o skupie-
niu władzy na poziomie autonomicznym w prowincji Álava była najbez-
pieczniejsza z perspektywy pragmatycznych interesów władzy centralnej 
oraz monarchii, nie kładąc się cieniem zdradzieckości względem Hiszpanii, 
jak byłoby to w przypadku pozostałych dwóch. Można byłoby stawiać tezę, 
że różnice w zakresie danych dotyczących znajomości euskera stanowią 
odzwierciedlenie odmienności między tymi prowincjami w zakresie hi-
storycznie uwarunkowanej tożsamości oraz poczucia odrębności. Nie bez 
znaczenia pozostaje także fakt przemieszczania się ludności, który sprawił, 
że granice wspólnot etnicznych stopniowo zacierały się. 

Pozostałe atrybuty baskijskości i ich słaba moc

Poza językiem istnieją oczywiście komplementarne atrybuty związane 
z baskijskością. Istotną kwestią jest fakt urodzenia na baskońskich terenach 
oraz posiadania baskijskich rodziców, a także baskijskie imię i nazwisko. 
Sprawa baskijskiej tożsamości jest o tyle skomplikowana, że jedynie część 
mieszkańców regionu czuje się związana z przeszłością tej wspólnoty etnicz-
nej. Liczne były z jednej strony napływy ludności na tereny Kraju Basków 
[więcej np. w: Luxán, 2005], a drugiej strony fale emigracyjne z terenów Ba-
skonii do innych regionów Hiszpanii, do krajów Europy Zachodniej, a rów-
nież na tereny Nowego Kontynentu [Mathy, 1997], co sprawia, że tożsamo-
ści wielu mieszkańców Kraju Basków mają charakter złożony. Dodatkowym 
czynnikiem takiego stanu rzeczy jest fakt mieszania się ludności rdzennej 
przez małżeństwa, w związku z czym z pokolenia na pokolenie coraz bardziej 
zacierają się granice wspólnoty etnicznej. Choć charakterystyczne nazwiska 
wskazują na istnienie tamtejszych korzeni, również nie stanowią jednoznacz-
nego dowodu na baskijską tożsamość. Po pierwsze, są one zasadniczo, tak jak 
i pozostałych regionach Hiszpanii, dwuczłonowe i jeden człon może być ba-
skijski, a drugi kastylijski, a po drugie, dziedziczone po przodkach nazwisko 
niekoniecznie idzie w parze z tożsamością. W związku z przemieszczaniem 
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się ludności12 i zawieraniem małżeństw z przedstawicielami innych grup et-
nicznych, baskijskie nazwiska noszą w Hiszpanii oraz innych kontynentach 
– wskutek migracji – zarówno osoby o tożsamości baskijskiej jak i takie, 
które nie określają samych siebie jako Basków i z których część ma jedynie 
świadomość baskijskiego śladu w historii swej rodziny. Z kolei – co uznawa-
ne jest za zaskakujący fakt również w Hiszpanii – w samej Autonomii Kraju 
Basków najczęściej występują nazwiska hiszpańskie, a nie baskijskie, na co 
jednoznacznie wskazują dane statystyczne na temat częstotliwości nazwisk 
w poszczególnych prowincjach według dwóch kryteriów, a mianowicie: miej-
sca zamieszkania [INE 2013 a] oraz urodzenia [INE 2013 b]13.

Trzeba dodać, że za istotny przymiot związany z baskijskością tradycyj-
nie uważany jest katolicyzm. De facto, różny jest poziom nasilenia wiary 
w poszczególnych regionach, z jej silną wciąż pozycją między innymi wśród 
Basków. Nie jest to jednak w żadnym razie odróżniający element. Patrząc 
na całą Hiszpanię, katolicyzm był tam i w dalszym ciągu – mimo sekulary-
zacji, stanowi religię o charakterze większościowym. Również nie determi-
nuje baskijskości – szeroko określając – komponent biologiczny. Choć pro-
wadzone są badania genetyczne nad specyfiką DNA Basków i istnieją pewne 
cechy genetyczne o większej częstotliwości wśród tej grupy etnicznej, w za-
kresie tego, co obserwowalne na co dzień – tj. w zakresie fenotypów – nie 
są oni w sposób widoczny odmienni od mieszkańców sąsiednich regionów, 
tak samo jak choćby Kaszubi w Polsce. Współcześnie, w przeciwieństwie do 
czasów dawnych, nie ma nawet mowy o odzieniu, które pozwalałoby na od-
różnienie członków poszczególnych wspólnot, poza strojem odświętnym czy 
też symbolicznej dystynkcji przez charakterystyczne dla tej etni emblema-
ty. Pozostały jedynie wyobrażenia na ich temat z przeszłości oraz „typowe” 
elementy odzieży, takie jak txapela, tj. baskijski beret14, który wobec global-
nej unifikacji codziennej mody uległ folkloryzacji. Rozpowszechniony już 
w XVII w., początkowo w Guipúzcoa i Nawarze [Gatti i in. 2005: 21], jako 
charakterystyczny dla ówczesnego regionalnego odzienia został z czasem za-

12 Więcej na temat migracji oraz innych istotnych procesów demograficznych w kontekście 
baskijskim patrz: Martín i Seguel [2005: 30 i nast.], Luxán [2005].

13 Problematykę nazwisk i imion, ich konstrukcji oraz możliwości wyboru w kontekście odra-
dzania się tożsamości baskijskiej po transformacji systemowej w Hiszpanii, a także związków 
z polityką językową na poziomie ogólnokrajowym oraz Autonomii Kraju Basków przeznaczam 
na temat kolejnego artykułu. 

14 Nazywany też opisowo w języku kastylijskim jako la boina vasca, co literalnie znaczy właśnie 
baskijski beret. Pod tą nazwą znany jest przez ogół Hiszpanów. 
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adoptowany jako element munduru policji Autonomii Kraju Basków15. Nie 
jest to element aż tak odmienny zważywszy, że beret w różnych odmianach 
występuje jako tradycyjne nakrycie głowy wśród ludności cywilnej w róż-
nych krajach oraz w formacjach militarnych i paramilitarnych na całym 
świecie. Beret – w zasadzie powszechny nie tylko w Autonomii Kraju Ba-
sków, ale również w innych regionach kraju, w tym Nawarze czy Kantabrii, 
jest na co dzień noszony przez mężczyzn starszego pokolenia oraz stanowi 
dziś popularną pamiątkę regionalną. Zwłaszcza w okresie świąt i sezonowych 
jarmarków, bywa noszony na ulicach baskijskich miast przez turystów z ca-
łego świata, w tym choćby Amerykanów czy Nowozelandczyków. Poza skle-
pami i stoiskami, można go łatwo kupić w sklepach internetowych, również 
z aplikacjami w postaci herbów poszczególnych prowincji, miejskich tarczy 
herbowych, w tym Bilbao, San Sebastian, Vitorii-Gasteiz, czy też baskijskiej 
flagi ikurriña w różnych wariantach, również w połączeniu z katalońskimi 
flagami senyera, co ma symbolizować wspólny front przeciw centralistycznej 
Hiszpanii. Choć w rzeczy samej beret może stanowić manifestację baskijskiej 
tożsamości, umiłowanie tradycji, a również poparcie dla secesji, w żadnym 
razie nie świadczy o przynależności do wspólnoty. Jego noszenie – à rebours 
– spełniać może funkcję prześmiewczą jako „udawanie Baska”, względnie 
jako traktowane z przymrużeniem oka stylizowanie się. Tym bardziej istotna 
jest rola euskera jako papierka lakmusowego uwiarygodniający baskijskość, 
mocującego bycie człowieka w świecie jako Baska i podtrzymującego poczu-
cie wspólnoty.

Zakończenie 

Język baskijski, nie tylko jako narzędzie komunikacji, ale i odzwiercie-
dlenie tożsamości związanej z ziemią przodków oraz przywiązania do ich 
dziedzictwa, ma dla tkanki społecznej regionu znaczenie wyjątkowe. Mimo 
utożsamiania w euskera faktu znajomości języka z przynależnością do wspól-

15 Autonomia Kraju Basków ma od czasów wkrótce po transformacji systemowej, to jest od roku 
1982 własną policję, tzw. policję autonomiczną o baskijskiej nazwie własnej Ertzaintza. Założona 
została w ślad za tradycją sprzed czasów frankizmu i istnieje zgodnie z art. 17 Statutu Autono-
mii Kraju Basków [Ley Orgánica 3/1979]. Na mocy precyzującej jej działalność ustawy o Policji 
w Kraju Basków z dnia 17 lipca 1992 r. [Ley 4/1992 de 17 de julio, de Policía del País Vasco] 
z późniejszymi poprawkami posiada pełne kompetencje w zakresie porządku publicznego, bez-
pieczeństwa obywateli, ruchu ulicznego oraz zabaw i widowisk publicznych. Posiada też częścio-
we kompetencje w zakresie m.in. walki z terroryzmem oraz działalności dochodzeniowej.
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noty etnicznej, nie wszyscy Baskowie go znają. To samo dotyczy kwestii toż-
samości baskijskiej wśród mieszkańców Autonomii. Choć znaczący odsetek 
czuje się jednoznacznie i wyłącznie Baskami, a nie Hiszpanami, istnieje też 
niemały odsetek tych, dla których tożsamość baskijska jest komplementarna 
względem hiszpańskiej – co poddaję analizie i podejmuję próbę wyjaśnienia 
w odrębnym artykule. Interesujące byłoby przeprowadzenie badań łączących 
tożsamość oraz znajomość euskera na poziomie indywidualnym, a także 
sprawdzenie zależności statystycznych w populacji. 

Co warto podkreślić, w przypadku Basków język ma zdecydowanie 
większe znaczenie w definiowaniu tożsamości niż fakt zamieszkiwania 
na terytorium historycznej krainy Baskonii i przywiązanie do jej terenów 
od pokoleń. Mniejsze znaczenie tego drugiego czynnika wynika z tego, 
że przynależne do dwóch państw i przecięte ich granicą obszary są trwa-
łym przedmiotem sporu, a związek z ziemią ma nie tylko charakter senty-
mentu, ale jest też wyrazem pragmatycznych interesów i podlega prawom 
własności. Czy to Baskowie, Hiszpanie czy Francuzi – zajmowane tereny 
traktują jako swoje. Elementy terytorialne, tj. zarys Baskonii, tym bardziej 
jeśli dodatkowo naniesie się nań zakłócającą go formalną granicę między 
państwami, nie stanowią wiernego odwzorowania lokalnych tożsamości. 
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dnia 7 lipca 2012 roku, dokument dostępny on-line na stronie internetowej: http://
noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/pv-l4-1992.html (17.05.2016)
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community and distinguishing us from them, but even equating linguistic capa-
city with belonging to the Basque ethnic group.

Keywords:
Basques, language, identity, Spain, language community, euskera/euskara/esku-
ara/ eskuora/üskara.


