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Abstrakt 

V tomto dokumente sa v kontexte veľkej rozmanitosti jazykov, ktoré v Európe 
existujú, uvažuje o možných dôsledkoch zániku niektorých týchto jazykov 
a o krokoch, ktoré sa musia naplánovať na zachovanie ich existencie a budúcnosti.  
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ZHRNUTIE 

„Jazyk je ohrozený, keď ho prestávajú používať ľudia, ktorí ním hovoria. Používajú ho 
v čoraz menšom počte oblastí komunikácie a prestávajú ho odovzdávať z generácie na 
generáciu. To znamená, že nepribúdajú noví používatelia jazyka, ani dospelí, ani deti.“ 
(UNESCO, 2003). 
 
Jazyky predstavujú jeden z najväčších, ak nie najväčší pokrok vo vývine ľudstva. Nie sú len 
prostriedkom komunikácie, ale zahŕňajú aj široké spektrum hodnôt a presvedčení 
a umožňujú nazerať na svet množstvom rôznych spôsobov. V tomto dokumente sa v tejto 
súvislosti uvažuje o tých jazykoch v Európe, ktorým hrozí zánik alebo sa považujú za 
ohrozené. 
 
V uznesení Európskej rady z 21. novembra 2008 o európskej stratégii pre viacjazyčnosť sa 
uvádza, že: 
„- jazyková a kultúrna rozmanitosť vytvárajú európsku identitu; zároveň sú spoločným 
dedičstvom, bohatstvom, výzvou i prínosom pre Európu“. 
 
V uznesení sa tiež uvádza, že „podpora menej používaných európskych jazykov je 
významným prínosom k viacjazyčnosti“ (uznesenie Rady z 21. novembra 2008 o európskej 
stratégii pre viacjazyčnosť). 
 
Existuje široká zhoda v tom, že jazyky sú mimoriadne bohatou súčasťou kultúrneho 
dedičstva Európy. Jazyky vyjadrujú identitu a zabezpečujú spojenie ľudí, ktorí nimi hovoria, 
s ich minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou. V jazykoch je vložená veľká časť poznatkov 
o svete a ľudská skúsenosť. Keď jazyky zaniknú, tieto poznatky sa stratia.  
 
Dvoj a viacjazyčnosť sa považuje za výhodu z hľadiska tvorivosti a inovácií. Potvrdené boli 
kognitívne zručnosti ľudí, ktorí vedia plynule hovoriť viac ako jedným jazykom. Z výskumov 
vyplýva, že títo ľudia sú spôsobilejší v oblasti nekonvenčného myslenia, tvorivosti a nuáns 
komunikácie (Baker, 2011). 
 
Vo svete sa v súčasnosti hovorí šiestimi až siedmimi tisícmi jazykov (databáza Ethnologue). 
97 % svetového obyvateľstva hovorí asi 4 % jazykov a naopak, asi 96 % svetových jazykov 
hovoria 3 % svetového obyvateľstva (Bernard, 1996). Len 3 % svetových jazykov majú 
pôvod v Európe. Podľa Atlasu svetových jazykov (UNESCO) sa v Európskej únii za ohrozené 
považuje 128 jazykov. Všetky jazyky, ktoré sa považujú za samostatný jazyk a nie za 
dialekt, majú svoj kód ISO (kód Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu).  
 
S rozvojom koncepcie národného štátu v modernom období a s dôrazom na jednotnejšiu 
kultúru v rámci štátu sa väčší dôraz kládol na rozvoj spoločného jazyka a spoločnej kultúry, 
ktoré by napomohli procesu asimilácie. Politiky vznikali aj v oblasti vzdelávania, a to najmä 
na podporu tohto cieľa. Tento politický vývoj mal mimoriadne škodlivý dosah na všetky 
jazyky, ktoré neboli prijaté za štátne jazyky. 
 
V poslednom polstoročí sme v rámci procesu globalizácie svedkami presadzovania 
homogénnejšej kultúry aj na svetovej scéne, pričom hlavnou hybnou silou je v tomto 
kontexte angličtina. Pre mnoho menej používaných jazykov je preto zložité bojovať 
o prežitie v tomto prostredí.  
 
Pri mnohých menšinových jazykoch je možné preukázať, že majú dodatočný hospodársky 
prínos z hľadiska pracovných príležitostí, ako aj z hľadiska reálneho hospodárstva. Mnoho 
ohrozených jazykov však existuje v znevýhodnených vidieckych oblastiach, často 
s nedostatočnými dopravnými spojeniami. Ľudia, ktorí hovoria mnohými z týchto jazykov, 
neveria, že ich jazyky majú postavenie či hospodársku hodnotu, a preto neodovzdávajú svoj 
jazyk ďalšej generácii. Toto chýbajúce medzigeneračné odovzdávanie je jedným 
z najzreteľnejších aspektov ohrozených jazykov. 
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V 90. rokoch minulého storočia vydala organizácia UNESCO publikáciu Červená kniha 
ohrozených jazykov, v ktorej sa uvádza úplný zoznam ohrozených jazykov sveta. Túto 
knihu neskôr nahradil Atlas svetových jazykov v ohrození. V rokoch 2002 – 2003 požiadala 
organizácia UNESCO skupinu expertov ad hoc, aby vypracovali rámec na určenie 
životaschopnosti jazyka. V tomto rámci sa uvádza sedem úrovní životaschopnosti, pričom 
päť z týchto úrovní patrí jazykom, ktoré sú ohrozené. Ide o tieto úrovne: bezpečný, stabilný 
− ale ohrozený, zraniteľný, rozhodne ohrozený, vážne ohrozený, kriticky ohrozený, 
zaniknutý.  
 
Tá istá skupina expertov zároveň vypracovala zoznam deviatich činiteľov, ktoré 
charakterizujú celkovú lingvistikú situáciu jazyka. Medzi tieto činitele patrí medzigeneračné 
odovzdávanie, absolútny počet ľudí, ktorí jazykom hovoria, a trendy v existujúcich 
jazykových oblastiach. 
 
V rámci Európskej únie sa hovorí mnohými jazykmi. Existuje 23 úradne uznaných jazykov, 
ktoré sú pracovnými jazykmi Únie. Existuje viac než 60 pôvodných regionálnych 
a menšinových jazykov, z ktorých päť sa uznáva za poloúradné jazyky (katalánčina, 
galícijčina, baskičtina, škótska gaelčina, waleština). Žiadny ďalší jazyk nemá v EÚ oficiálne 
postavenie. 
 
Napriek tomu, že EÚ má obmedzený vplyv, keďže politiky v oblasti vzdelávania a jazykov 
patria do zodpovednosti jednotlivých členských štátov, pripomína svoj záväzok zabezpečiť 
jazykovú rozmanitosť a presadzovať znalosť jazykov. 
 
Uznanými termínmi používanými na klasifikáciu jazykov, ktoré sú v Európe pôvodné, ale nie 
sú štátnymi jazykmi v konkrétnom štáte, sú termíny regionálne alebo menšinové jazyky. 
Tento termín použila Rada Európy vo svojej Charte regionálnych alebo menšinových 
jazykov. Tieto jazyky vo všeobecnosti patria do štyroch kategórií, ktorými sú: domáce 
jazyky, ktoré sú pôvodné, ale nie sú štátnymi jazykmi; domáce a cezhraničné jazyky, 
ktoré sú pôvodné a existujú vo viac ako jednom štáte, ale nie sú štátnymi jazykmi; 
cezhraničné jazyky, ktoré existujú ako štátny jazyk v jednom štáte a ako menšinový 
jazyk v inom štáte; a jazyky bez územia, akým je napríklad rómčina. 
 
Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov je európska zmluva, ktorá bola 
prijatá v roku 1992 pod záštitou Rady Európy na ochranu a podporu historických 
regionálnych a menšinových jazykov v Európe. V charte sa ustanovuje množstvo rôznych 
opatrení, ktoré štáty môžu prijať na ochranu a podporu regionálnych a menšinových 
jazykov. Existujú dve úrovne ochrany – od všetkých signatárov sa vyžaduje uplatňovanie 
nižšej úrovne ochrany jazykov, na ktoré sa vzťahuje charta. Signatári môžu tiež ďalej 
vyhlásiť, že jazyku alebo jazykom, na ktoré sa vzťahuje charta, sa poskytne vyššia úroveň 
ochrany, ktorej súčasťou je rozsiahly zoznam opatrení. Členské štáty musia súhlasiť 
s prijatím aspoň 35 opatrení z tohto zoznamu. Charta sa osobitne nezaoberá jazykmi pod 
hlavičkou ohrozených jazykov, ale mnohé z ohrozených jazykov Európy patria do kategórie, 
ktorej prináleží nižšia úroveň ochrany. 
 
Chartu podpísalo a ratifikovalo osemnásť krajín Európy, tri krajiny chartu podpísali, ale ešte 
ju neratifikovali, a viacero štátov chartu nepodpísalo. Charta samotná je dôležitým 
medzinárodným nástrojom na zachovanie regionálnych a menšinových jazykov. Výbor 
expertov, ktorý radí Rade Európy, pripomína, že mnohým štátom stále chýba štruktúrovaný 
prístup k zachovaniu a podpore jazykov. Rada Európy odporúča, aby štáty vypracovali 
dlhodobé a štruktúrované stratégie na zachovanie menšinových jazykov. 
 
Európska únia za posledných tridsať rokov podporila škálu stratégií na podporu vyučovania 
jazykov a jazykovej rozmanitosti. V roku 1983 ustanovila Európska únia akčnú líniu na 
podporu a zachovanie menšinových a regionálnych jazykov a kultúry. Do roku 1998 sa 
v rámci tejto akčnej línie poskytlo 3 350 305 EUR priamo na projekty týkajúce sa 
menšinových jazykov. Táto podpora mala významný účinok na vytváranie sietí a bola 
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katalyzátorom pri presadzovaní výmeny odborných poznatkov a osvedčených postupov. 
Tento rozpočtový riadok bol zrušený v roku 2001 na základe rozsudku Európskeho súdneho 
dvora (1998). EÚ sa potom namiesto ustanovenia samostatného programu rozhodla 
uplatňovať stratégiu presadzovania. V tom čase bola nastolená požiadavka, aby EÚ v rámci 
tohto nového vývoja preskúmala svoje výdavky v oblasti regionálnych a menšinových 
jazykov. V správe Výboru Európskeho parlamentu pre kultúru a vzdelávanie sa v súvislosti 
s programom celoživotného vzdelávania pripomína, že „investície v oblasti menšinových 
jazykov sú omnoho nižšie“.  
 
Výbor regiónov v politickom odporúčaní z roku 2011 pripomenul potrebu „lepšieho právneho 
rámca umožňujúceho vhodnú, primerane financovanú politiku v prospech jazykových 
menšín“. 
 
Jazyková rozmanitosť a jazykové vzdelávanie sa v uplynulom desaťročí výrazne podporovali 
v rámci koncepcie viacjazyčnosti v Európe. V tejto súvislosti sa podporovali aj regionálne 
a menšinové jazyky. Na žiadosť Európskeho parlamentu začala Komisia realizovať štúdiu 
uskutočniteľnosti vo vzťahu k možnosti vytvorenia Európskej agentúry pre jazykové 
vzdelávanie a jazykovú rozmanitosť. Odpoveďou Európskej komisie bolo, že by 
uprednostnila vznik sietí, pričom od roku 2008 sa takmer nepretržite zabezpečuje 
financovanie troch sietí, ktoré sa zaoberajú regionálnymi a menšinovými jazykmi. Ide 
o výskumné siete Mercator, Sieť na podporu jazykovej rozmanitosti (NPLD) a Federálnu 
úniu európskych národnostných menšín (FUEN).  
 
V súvislosti s viacjazyčnosťou a vznikom nových myšlienok a politických odporúčaní dnes 
Európska únia kladie hlavný dôraz na ustanovenie platformy občianskej spoločnosti pre 
viacjazyčnosť. 
 
Niektoré členské štáty vypracovali štruktúrované strategické plány na podporu a zachovanie 
svojich jazykov, a to najmä na regionálnej a vnútroštátnej úrovni. Osobitne rozvinuté sú 
v regiónoch Španielska a Spojeného kráľovstva. Írska vláda tiež vypracovala 20-ročnú 
stratégiu na presadzovanie používania írskeho jazyka. Väčšina týchto stratégií však bola 
vypracovaná vo vzťahu k silnejším regionálnym a menšinovým jazykom. V niektorých 
členských štátoch existuje viacero menšinových jazykov, pričom niektoré z nich môžu byť 
ohrozené. Členské štáty by sa mali pokúsiť zabezpečiť, aby vo vzťahu k rôznym 
menšinovým jazykovým skupinám, ktoré patria do ich právomoci, existoval prvok 
vyváženej podpory. 
 
Na podporu ohrozených a menšinových jazykov vzniklo v uplynulých desaťročiach množstvo 
inovačných myšlienok. Patrí k nim projekt v takých rôznorodých spoločenstvách, akými sú 
spoločenstvá Saamov a spoločenstvá na ostrove Man a vo Walese. Jedným z mimoriadne 
úspešných projektov bol projekt viacjazyčného jazykového odovzdávania (MELT), ktorý 
spolufinancovala EÚ a ktorý podporoval rozvoj odborných znalostí v sektore predškolského 
vzdelávania pri vyučovaní menšinových jazykov.  
 
Ohrozené jazyky čelia mnohým problémom. Najmä digitálny vek môže byť problémom, ale 
zároveň aj príležitosťou. Podľa siete META-NET (2012) tie menšinové jazyky, ktoré sú 
pomerne vysoko rozvinuté, napríklad baskičtina a katalánčina, patria do kategórie veľmi 
ohrozených jazykov vzhľadom na ich budúcu udržateľnosť. Sú tu však aj príležitosti, keďže 
jazykové spoločenstvá si môžu navzájom pomáhať používaním svojich jazykov ako jazyka 
sociálnych médií. 
 
Hospodársky rast a zamestnanosť budú, pochopiteľne, v nadchádzajúcich rokoch v centre 
pozornosti EÚ. Spojenie otázky ohrozených jazykov s týmto programom nie je vždy 
jednoduché. Keď však jazyky zaniknú, vo všeobecnosti sa strácajú navždy. Aby EÚ dodala 
váhu svojim slovám vo vzťahu k jazykovej rozmanitosti, musí podrobne preskúmať, akú 
praktickú podporu dokáže poskytnúť ohrozeným jazykovým spoločenstvám v rámci 
právomocí, ktoré má v tejto oblasti. 
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Hlavné závery 

Politické odporúčania 

Malo by sa zvážiť zabezpečenie osobitných finančných prostriedkov pre ohrozené 
jazykové spoločenstvá, ak majú tieto spoločenstvá prežiť. Podpora by mala byť 
sprevádzaná procesom rozvoja politického rámca na presadzovanie ohrozených jazykov 
v rámci celkovej koncepcie jazykovej rozmanitosti. 
 
Bolo by treba požiadať Radu Európy, aby zvážila možnosti začlenenia osobitných 
doložiek týkajúcich sa ohrozených jazykov do Charty regionálnych a menšinových 
jazykov. Európska únia by tiež mohla povzbudiť tie členské štáty Únie, ktoré zatiaľ chartu 
nepodpísali, aby tak urobili, a povzbudiť všetky členské štáty, ktoré chartu podpísali, aby ju 
ratifikovali.  
 
V rámci dôrazu, ktorý Európska únia kladie na výmenu osvedčených postupov, by sa všetky 
členské štáty mali podporovať v tom, aby vytvorili vnútroštátne strategické plány na 
podporu ohrozených jazykov založené na osvedčených postupoch vysokej kvality, ktoré sú 
už k dispozícii vo viacerých jazykových spoločenstvách v Európe. Európska únia by mala 
členským štátom odporučiť, aby sa podobná podpora v rámci štátu poskytovala každému 
ohrozenému alebo menšinovému jazykovému spoločenstvu. V rámci stanovenia 
celoeurópskych priorít na oživenie jazykov by sa hlavná pozornosť mala sústrediť na 
odovzdávanie jazyka v domácnosti a na vyučovanie ohrozených jazykov v rámci 
vzdelávacieho systému. Na podporu vyučovania a používania ohrozených jazykov sú 
potrebné spoľahlivé politiky vzdelávania. 
 
V oblasti poskytovania podpory ohrozeným jazykom je potrebná lepšia spolupráca 
rozhodujúcich subjektov. Existujúce siete na európskej úrovni sa musia rozšíriť 
a dostatočne financovať, aby boli v tejto súvislosti účinné a účelné. 
 
Osobitná pozornosť sa musí venovať podpore, ktorú možno zabezpečiť prostredníctvom 
technológií. Mnohé ohrozené jazykové spoločenstvá môžu byť málo početné a môžu byť 
čoraz viac rozptýlené. Technológie a sociálne médiá môžu pre tieto jazykové skupiny 
predstavovať ľahko dostupný prostriedok komunikácie, a to nielen prostriedok 
individuálnej komunikácie, ale aj účinný spôsob skupinovej komunikácie. V tejto oblasti by 
mohlo mať veľký dosah financovanie európskeho výskumu a vývoja.  
 
Ohrozené jazykové spoločenstvá musia mať právomoc presadzovať vlastné jazyky. 
V tejto oblasti existuje množstvo poznatkov a odborných znalostí, ktoré by sa mali využiť. 
Osobitný dôraz by sa mal klásť na podporu používania ohrozených jazykov mladými ľuďmi. 
Tieto jazykové spoločenstvá musia mať na tento účel prostriedky, aby svojim mladým 
ľuďom ukázali a aby ich presvedčili, že ich jazyky sú užitočné, dôležité a potrebné. 
 


