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Umelé jazyky ako fenomén ľudskej komunikácie 

 

Adriána STECOVÁ 

 

 V procese vývoja ľudskej spoločnosti prebieha kontinuálne zdokonaľovanie prostriedkov, 

ktoré jej pomáhajú pri každodennej činnosti pričom najdôležitejšou požiadavkou je 

nadviazanie a sprostredkovanie komunikácie. Mnohé príbehy hovoria, že v úplných 

začiatkoch ľudskej spoločnosti existoval jediný jazyk. Tak ako sa rozrastala ľudská 

spoločnosť, rozrastal sa aj počet jazykov. Mnohé sa vyvíjali postupne obmieňajúc existujúci 

jazyk z ktorého vzišli, vďaka izolovanosti, vzdialenostiam, prirodzeným prekážkam a z 

potreby kultúrneho a spoločenského napredovania. 

 Najzákladnejšou a najdôležitejšou činnosťou človeka ako sociálneho prvku konkrétneho 

priestoru je jazyková komunikácia. S vývojom jazyka je spojená aj potreba porozumieť reči, 

ktorá je pre tú - ktorú spoločnosť cudzia alebo neznáma. V minulosti sme sa mohli mnohokrát 

stretnúť s pokusmi o vytvorenie akéhosi univerzálneho jazyka, ktorý by pri procese 

komunikácie dvoch alebo viacerých inojazyčných subjektov pokryl požiadavky na 

porozumenie všetkých jazykov prítomných v komunikačnom akte. Pri existencii tisícok 

jazykov nie je ničím výnimočným, ak vznikne myšlienka, aby sa vytvoril jazyk, ktorý by bol 

zrozumiteľný pre všetkých.  

 Základnou charakteristikou jazyka je jeho funkcia prostriedku na vyjadrenie myšlienok, 

pocitov, teda základného dorozumievacieho prostriedku ľudstva. Komunikatívna funkcia 

jazyka v sebe zahŕňa prítomnosť jednotiek, ktoré sú nevyhnutné pre vyjadrenie 

myšlienkových pochodov.  

 Jazyk je jav sociálny, vytvára organickú jednotu s myslením. Absencia myslenia by 

vylučovala existenciu jazyka a naopak. V súčasnosti môžeme jazyk rozdeliť na tri základné 

kategórie: na jazyk prirodzený, umelý a programovacie jazyky, či technické kódy (Fortran, 

Kobol, Java).  

 Prirodzené jazyky by sa dali zjednodušene charakterizovať ako jazyky ktoré sa vytvorili a 

vyvíjali spontánne s cieľom uspokojenia komunikačných potrieb spoločnosti. Medzi 

prirodzené jazyky sa radí slovenčina, angličtina, ruština, japončina a všetky ostatné, ktoré sú 

zároveň konštitučným atribútom toho- ktorého národa.  

 Programovacie jazyky určujú počítaču čo robiť v jazyku, ktorý sa veľmi podobá 

hovorenému jazyku. Programovacie jazyky majú vysvetľovať ľuďom, kým počítačový jazyk 

má vysvetľovať len počítaču. Programovacie jazyky počítače prekladajú do binárneho kódu 
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cez špeciálne programy nazývané prekladače. Prekladač je program, ktorý prekladá inštrukcie 

napísané v programovacom jazyku na príkazy priamo zrozumiteľné počítaču. 

 Umelé alebo inak nazývané plánované jazyky sú znakové systémy, ktoré sa nevyvíjali 

prirodzenou cestou, ale boli vytvorené jednotlivcom alebo kolektívom na zjednodušenie 

komunikácie nositeľov s odlišnými materinskými jazykmi. 

 Snahu o vytvorenie jednotného dorozumievacieho jazyka nachádzame už v 2. storočí, keď sa 

Riman Galenus pokúsil vypracovať systém znakov určených pre medzinárodnú komunikáciu. 

Počas mnohých storočí a po mnohých pokusoch s latinským jazykom sa na prelome 19. a 20. 

storočia začínajú objavovať umelé jazyky vo forme, akú poznáme dodnes. 

 Sú to jazyky ako volapük, esperanto, axiom-vatiant (1929), universal (vznikol z esperanta v 

roku 1925), ido, okcidental (neskôr interlingva). 

 Zdá sa, že problém do akej skupiny patrí ten- ktorý jazyk by mal byť jednoznačný. Avšak, v 

skutočnosti medzi umelými a prirodzenými jazykmi, ako dvomi škálami, existuje istá 

kontinuita, ktorá má za následok, že rozhranie medzi týmito dvomi typmi jazykov nie je vždy 

jednoznačné - stupeň prirodzenosti jazyka a jeho stupeň umelosti. Napríklad v jazyku volapük 

(historicky jeden z prvých umelých jazykov) sú slová vymyslené náhodne, podľa uváženia 

jeho autora, v esperante sú zase lexikálne jednotky prebraté z prirodzených jazykov (70 %- z 

jazykov románskej skupiny, 20% - z germánskej skupiny a 10%- tvoria slovanské jazyky). Na 

základe toho môžeme skonštatovať, že aj keď je napríklad esperanto umelým jazykom, má 

vždy bližšie k prirodzenosti ako volapük.  

 S existenciou umelých a prirodzených jazykov sa spája termín interlingvistika, ktorý je 

charakterizovaný ako veda o prirodzených zákonitostiach formovania všeobecných 

pomocných jazykov. Pod touto definíciou môžeme rozumieť akýkoľvek jazyk, ktorý je 

schopný vystupovať v úlohe sprostredkovateľa medzijazykovej a taktiež interdialektnej 

komunikácie, t.j. ako prirodzené, tak aj umelé jazyky.  

Zákonitosti formovania prirodzených jazykov sa uplatnili pri formovaní a vytváraní umelých 

jazykov.  

 Umelý jazyk je vytvorený na základe určitých teoretických predpokladov. 

Sociálne využitie umelých jazykov sa začína od volapüka, ktorý bol vytvorený v r. 1880 

nemeckým katolíckym kňazom Johannom Martinom Schleyerom. Volapük [vola'pyk] (z vol- 

svet+ pük- jazyk, čiže svetový jazyk). Gramatika tohto jazyka vychádza zo základov 

logického princípu výstavby jazyka, väčšina slov bola prevzatá z angličtiny. Napriek tomu 

fonetická zmena každého slova pretvárala prebraté korene slovných jednotiek na nepoznanie 

(Amerika = Melop, Anglicko = Nelij). Jazyk takéhoto typu sa pokladá za apriórno- 
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aposteriórny. Volapük bol prvým jazykovým systémom, ktorý bol od počiatku až do konca 

cieľavedome vytvorený človekom.  

 Snáď najznámejším umelým jazykom je Esperanto, ktorý bol zverejnený v roku 1887. Jeho 

pôvodcom bol poľský lekár Ludwik Lejzer Zamenhof. Funguje na princípe rovnakej 

výslovnosti a písania. Jeho slovná zásoba pochádza z rôznych európskych jazykov. Viacero 

vedcov ho považuje za jazyk rovnocenný s prirodzenými jazykmi. Jeho úspech spočíva v jeho 

jednoduchom zvládnutí, keďže do jeho slovnej zásoby prenikli slová z mnohých jazykov 

sveta, mnohé sa používajú ako internacionalizmy. Abeceda esperanta funguje na princípe 

latinky, obsahuje 28 písmen a súčasne aj zvukov. Prízvuk je fixovaný na predposlednej 

slabike. Základ slovnej zásoby tvorí okolo 900 koreňových morfém. 

 Pre dosiahnutie statusu plnohodnotného jazyka bolo nevyhnutné vytvoriť literárne diela a 

preklady v tomto jazyku. Koncom 19. storočia Zamengof, Hrabovský, Nekrasov preložili do 

esperanta takých velikánov ako Homéra, Ezopa, Shakespeara a iných. Takto sa jazyk úspešne 

zaradil do „života“. Prívržencami esperanta boli napríklad L.N. Tolstoj, M. Gorkij, K.E. 

Ciolkovskij, M. Ghándi, A. Einstein, R. Roland a mnohí iní. V súčasnosti sa konajú mnohé 

sympózia, konferencie a iné podujatia venované tomuto jazyku ako aj prebiehajúce v tomto 

jazyku. Z esperanta sa začiatkom 20. storočia vytvoril ďalší umelý jazyk- Ido. Bol prijatý v 

roku 1907 ako univerzálny variant esperanta. Ido v esperantšine znamená potomok, dieťa. Za 

jeho iniciátora sa považuje Francúz Luis Bofron. Myšlienka vytvoriť Ido vznikla po tom čo 

boli predložené úpravy pre jazyk esperanto a ktoré z praktického hľadiska nemohli byť v ňom 

uskutočnené. Ido sa odlišuje od esperanta z morfologickej a gramatickej stránky. Množstvo 

slov bolo upravených podľa dvoch základných princípov- slová získali prirodzený vzhľad 

(graficky) a zjednodušili sa (bola odstránená diakritika, predložky sa pretransformovali na 

predložky z prirodzeného jazyka). 

 Interlingua je syntézou medzinárodnej lexiky a je ďalším z množstva plánovaných jazykov. 

Interlingua z lat. inter- medzi + lingua – jazyk. Je to medzinárodný pomocný jazyk navrhnutý 

J. Peanom v roku 1903. Jeho gramatická štruktúra ja založená na latinskom a gréckom 

základe, slovná zásoba v sebe zahŕňa korene slov z rôznych európskych jazykov. Termín 

interlingua sa v súčasnosti používa na označenie akéhokoľvek cudzieho umelého jazyka. 

 Špecifickú skupinu umelých jazykov tvorí fiktívna severná skupina slovanských jazykov. 

Patria sem tri jazyky: lydnevi, ktorý existuje v rámci tézy o skupinách západo-, južno- a 

východoslovanských jazykov. Za jeho autora sa považuje Libor Sztemon. Našština, ako jeden 

z mnohých umelo vytvorených jazykov spadá pod jazykovú oblasť a do histórie Fínska a 

Karelie. Našština vychádza zo základov praslovančiny a jeho slovná zásoba podľahla v 
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mnohom vplyvu zo strany baltských a ugrofinskych jazykov, čo bolo podmienené jeho 

geografickou lokalizáciou. V súčasnosti je to akási zmes karelského, ladožského a onežského 

dialektu. Ďalším jazykom z tejto skupiny je skuodčina. Jej autorom je Pavel Iosad, ruský 

jazykovedec. Tak ako aj našština aj skuodčina má pôvod v praslovanskom jazyku.  

 Vuozgašchai (slovensky: vozgičtina) - umelý slovanský jazyk vznikol ako reakcia na 

zjednotenie severoslovanského jazyka. Vyvinul sa zo všeslovanského jazyka. Nesie v sebe 

znaky vplyvu jazykov uralských a ugrofínskych. 

 Vytvorením ďalšieho umelého jazyka sa môže pýšiť aj Slovák Marek Hucko, ktorý svoj 

umelý jazyk pomenoval slovio. Jeho základnou úlohou je uľahčiť slovansky hovoriacim 

národom komunikáciu. Gramaticky vychádza z esperanta, avšak slovný fond je odvodený zo 

všetkých existujúcich slovanských jazykov. 

 Toki pona (v rovnomennom jazyku znamená dobrý jazyk alebo jednoduchý jazyk) je umelo 

vytvoreným jazykom, prvýkrát prezentovaným v roku 2001. Jeho autorkou je tlmočníčka a 

jazykovedkyňa kanadského pôvodu Sonja Elen Kisa, ktorá vytvorila toki pona ako 

minimalistický jazyk orientovaný na jednoduché pojmy, ktoré sú zrozumiteľné všetkým 

kultúram. Funguje na princípe vyjadrovania zložitých vecí čo najjednoduchším spôsobom. Do 

jeho slovnej zásoby spadá 118 slov. Oficiálne sa slová zapisujú pomocou latinskej abecedy. 

Slová sa vyslovujú rovnako ako sa píšu. Slová v tokipona sa vytvárajú zo slabík, mnohé zo 

slov sú súčasne podstatnými menami, prídavnými menami aj slovesami. Jeho najzákladnejšou 

charakteristikou je to , že nebol vytvorený s cieľom stať sa medzinárodným jazykom. 

 Všetky tieto jazyky môžeme považovať za lingvistické projekty, ktoré sa do povedomia 

dostali cez určitú sociálnu organizáciu, ktorú samé o sebe predstavujú. Na tomto základe sa 

vyčleňujú 3 skupiny: 

1. široko využívané jazyky (volapük, esperanto) 

2. jazyky s ohraničenou použiteľnosťou (ido, interlinqua) 

3 . jazyky bez sociálneho využitia (všetky ostatné lingvistické projekty) 

 

V súčasnosti problematika jazykov pre medzinárodnú komunikáciu nadobúda význam v 

spätosti s rozvojom globálnych komunikačných prostriedkov- v prvom rade v internetovej 

sieti. V dnešnej dobe existuje na internete viac ako tisícka stránok, ktoré sú venované 

esperantu a iným umelým jazykom, v umelých jazykoch prebiehajú rôzne telekonferencie. 

Preto je možne predpokladať zvyšovanie záujmu o interlingvistiku a plánované jazyky ako 

prostriedku komunikácie a ako následok ďalšieho rozvoja tejto oblasti jazykovedy. 
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 Výhody plánovaných jazykov sú v tom, že na jednej strane predstavujú plnohodnotné 

prostriedky komunikácie, ktoré sú vyskúšané v praxi, na druhej strane, vďaka svojej 

„umelosti“ ľahšie podliehajú formalizáciám. Avšak najzákladnejšou a najcharakteristickejšou 

črtou týchto jazykov je, že žiaden z týchto plánovaných jazykov doteraz plnohodnotne 

nedokázal nahradiť žiaden prirodzený jazyk vo všetkých jeho funkciách. 
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