
 

 
51 

Homo loquens v čase globalizácie 
 

Slavomír ONDREJOVIČ 
 
 
Abstrakt  
V článku Homo loquens v čase globalizácie sa reflektuje pojem (jazykovej) globalizácie, ktorý 
je spojený s otázkami kultúrnej identity a niekedy sa vníma ako process homogenizácie. 
Zjavne sa však kompenzuje smerovaním k lokalizáciia preto je výstižnejšie nazývať uvedený 
process glokalizáciou (než o globalizáciou). Prejavuje sa to aj v anglicizácii európskych jazy-
kov súčasnosti, ktorú možno hodnotiť aj ako vyvažovanie medzi potrebou používať domáce 
jazyky (viacjazyčnosťou) a globálnou potrebou komunikovať jedným jazykom. 
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1 Už aj J. Horecký, náš nezabudnuteľný učiteľ, v jednej zo svojich programo-

vých štúdií (Horecký 2000, s. 3) upozornil, že k najväčším nedostatkom slovenskej 
jazykovedy na prahu 21. storočia patrí prílišné zdôrazňovanie jazyka ako systému, 
pri ktorom sa, ako on hovoril, „stráca človek, tvorca a používateľ jazyka, homo lo-
quens“ (Horecký, ibid.). Uvedený deficit sa dnes, našťastie, aspoň v niektorých 
smeroch súčasnej slovenskej jazykovedy krok za krokom prekonáva. Poľudšťuje sa 
a v sociolingvistickej, pragmalingvistickej, diskurznojazykovej a interakčnoštylistic-
kej produkcii znovu ožíva nenalíčený diskurzívny človek, známy zoon politikon. 
Túto premenu či hľadanie súčasného človeka dobre dokumentuje článok D. Slan-
čovej Hľadanie („obyčajného“) človeka v jazyku a jazykovede (2008).  

1.2 Pod globalizáciou sa najčastejšie rozumie istý novodobý spontánny proces, 
no viacerí autori ukazujú, že globalizácia nie je iba fenoménom súčasnosti či po-
sledných desaťročí. P. Stearns (2010, porov. k tomu aj Knapčoková, 2012) „proces, 
ktorý ľudí celého sveta ... spája do jednotnej funkčnej spoločnosti“ člení dokonca 
na obdobie predglobalizačné – prípravné (1200 pred n. l. – 1000 n. l.) a na obdo-
bie skutočného zrodu tohto fenoménu (po roku 1000 n. l.). Ponúka aj tzv. globali-
začnú periodizáciu, založenú na nadväzovaní transregionálnych kontaktov, chris-
tianizácii, na migráciách obyvateľstva, na nových technológiách a modernej výro-
be, ktorý charakterizuje podľa neho niekoľko „chronologických zlomov“ („turning 
point“): obdobie okolo rokov 1000, 1500, 1850, 1940. Že v prípade globalizácie 
naozaj nejde len o novodobý fenomén, potvrdzuje trochu prekvapujúco aj výrok 
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G. B. Shawa (1856 – 1950) z r. 1912: „To, čo sa udialo počas môjho života, je ame-
rikanizácia sveta“.  

1.3 Na druhej strane nemožno pochybovať ani o tom, že globálny čas sa 
v posledných rokoch či desaťročiach zrýchlil (najmä akceleráciou rýchlosti komu-
nikácie a dopravy) a mení sa aj význam pojmu globalizácia podľa kontextu menia-
cej sa spoločnosti. Najskôr sa globalizácia aplikovala, ako je známe, len na oblasť 
ekonómie a politiky, neskôr zahrnula aj koncepciu kultúrnej a jazykovej globalizá-
cie. Je príbehom mnohých zmien v živote ľudí, nových stimulov i nových hodnôt, 
ale zrejme aj mnohých strát a škôd, o čom veľmi zasvätene písal napr. V. Krupa 
v článku z r. 2006 s príznačným názvom Priepasť šesťdesiatročných alebo vízia 
blízkej budúcnosti. Globalizácia iste neprináša len zisky všetkým zúčastneným, má 
zrejme pomenovateľných víťazov i porazených. Dôležité je však zároveň aj pozna-
nie, že globalizácia nie je jednosmerný proces. Smerovanie ku globálnemu sa sčas-
ti kompenzuje smerovaním k lokálnemu, takže novšie sa v informovaných kruhoch 
hovorí nie o globalizácii, ale o glokalizácii (o zmiešanom procese globalizácie 
a lokalizácie, Beck, 2007, Ferenčík, 2012, Trumper – Maddalon, 2013). Prejavuje sa 
to aj na vývoji spisovných jazykov, kde po fáze integračnej (konštitučnej) nastupu-
je nevyhnutne fáza diferenciačná. Nie je známy príklad, že by nejaký jazyk pokra-
čoval vo svojom vývoji do úplnej homogenizácie. Tento proces by sa takto mohol 
skončiť aj monoštylizmom, či dokonca smrťou jazyka (porov. k tomu napr. Dres-
sler, 1999). 

Otázky jazyka a otázky kultúrnej identity, ktoré sú s ním spojené, sa stávajú 
významným aspektom uvažovania o tomto procese. Globalizácia sa spomína 
v širokom zmysle ako jedna z príčin jazykového ohrozenia či dokonca jazykovej 
smrti. V uvedenej súvislosti sa hovorí aj o mondializácii, amerikanizácii, westerni-
zácii a coca-kolizácii či coca-kolonizácii i macdonaldizácii sveta (porov. k tomu 
najmä Ritzer, 1993, Crystal, 2003). V spojitosti s tým sa zároveň tematizuje mono-
lingvizmus, globálne jazyky, predovšetkým, pravdaže, globálna angličtina a siaha 
sa aj po takých pojmoch ako sú jazykové vojny či jazykový imperializmus a pod. 
O dominantnom postavení angličtiny vo svete jestvuje nepreberné množstvo pub-
likácií, pričom sa nie vo všetkých z nich oslavuje súčasný vývoj. V niektorých analý-
zach ekonomických, technologických a iných faktorov globalizačného procesu sa 
uvažuje aj o tom, že na post dominantného medzinárodného jazyka sa možno po-
sunú iné jazyky (podľa jednej analýzy, na ktorej pracoval aj British Council, v r. 
2060 už ani v USA nebude najrozšírenejším jazykom angličtina, ale španielčina). 
Záplavu publikácií o mieste angličtiny vo svete sa pokúsil usporiadať R. Fillipson 
(2004), ktorý patrí k známym kritikom angličtiny ako svetového jazyka1. Veľkú po-

                                                           
1  Pamätihodná je jeho prednáška na zasadaní EFNILu (Európskej asociácie inšitúcií pre materinský jazyk) v Rige 

v r. 2004, v ktorej si angličtina vyslúžila od neho rôzne prívlastky, medzi ktorými bolo asi najlichotivejší killer 
language. Tvrdil pritom, že angličtina nie je lingua franca, ako si všetci myslíme, ale lingua frankensteiniana. 
Pozoruhodnou či skôr bizarnou zložkou jeho vystúpenia však bolo, že táto jeho prednáška odznela pred me-
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zornosť venuje najmä tzv. jazykovému imperializmu, pričom táto téma prenikla aj 
k nám. Uvedená problematika sa otvára aj v článku Pomocníci jazykového imperia-
lizmu od J. Kačalu (1994), v ktorom autor tvrdí, že prostredníctvom cudzích jazy-
kov sa k nám prenáša bezduchá konzumná kultúra, prejavy agresivity a násilia, 
pričom „prvky tohto jazyka (angličtiny, S. O.) vnášajú vedome alebo nevedome 
mnohí naši nie nevýznamní spoluobčania, ktorí anglicizmy používajú“. Pomoc pri 
odstránení nepotrebných anglicizmov si autor sľubuje od zákona na ochranu slo-
venčiny, ktorý mal byť v tom čase prijatý. Do uvedenej diskusie vstúpila brilant-
ným spôsobom príspevkom Jazykový imperializmus alebo – provincializmus aj 
D. Slančová (1994, s. 4), ktorá spochybnila najmä možnosť, že by nositelia a použí-
vatelia anglického jazyka chceli skutočne pomocou jazyka vládnuť nad slovenči-
nou, čo pojem jazykového imperializmu vsugerúva. Sama dáva prednosť inému 
pohľadu a namiesto termínu jazykového imperializmu ponúkla pojem jazykového 
provincializmu. Dobre argumentuje, že používateľovi angličtiny je v zásade jedno, 
či sa obchody v slovenských mestách, mestečkách a dedinách menujú shop, mar-
ket alebo obchodný dom. D. Slančová sa rovnako nepridáva ani k predstave, že by 
sa po prijatí (puristického) zákona automaticky zvýšila kultivovanosť jazykových 
prejavov. Upozornila na to, že „cudzie slovo, sa širšie začína používať len vtedy, 
keď spĺňa istú komunikačnú potrebu používateľov preberajúceho jazyka, a to tým 
skôr, keď sa v jeho systéme vyplní prázdne miesto. Zároveň takýto nový výraz 
vstupuje do synonymických vzťahov s existujúcimi prostriedkami a môže sa stať, 
samozrejme, diferencovane, prostriedkom obohatenia jazykového prejavu – od 
posilnenia odbornosti napríklad pomocou termínu až po rozličné stupne zážitkovej 
expresivity“(1994, s. 4). Iná vec je, že niektorí používatelia, ktorí nepoznajú dosta-
točne slovenský národný jazyk, používajú anglicizmy občas nefunkčne, čo pôsobí 
aj rušivo, ba i komicky (môžeme poslúžiť príkladom od Ľ. Ďuroviča Môcik market), 

1.4 Ukazuje sa pritom, že nahradiť anglicizmy domácimi výrazmi vôbec nie je 
jednoduché, najmä ak sa už tie anglicizmy „uhniezdili“ v nejakej komunikačnej 
sfére. Potvrdzuje to napr. aj dokument s názvom Výzva na ochranu slovenského 
národného jazyka, v ktorom sa výraz hand-out odporúča nahradiť domácimi slo-
vami príručka, pomôcka alebo rukoväť, resp. zameniť novotvarom príručník. Je 
pravda, že používanie cudzích – v súčasnosti najmä anglických – slov je niekedy 
nefunkčné a rušivé, tvrdíme však spolu s Danielou Slančovou a s viacerými ďalšími, 
čo o tom písali (Juraj Dolník, Martin Ološtiak, Andrea Jesenská a iní), že zvyšovanie 
kultúry jazykového prejavu sa sotva podarí mechanickým odstraňovaním slov cu-
dzieho pôvodu. Pripomeňme, že anglicizmy prechádzajú tzv. trhom slov a udržia 
sa v jazyku len tie, po ktorých je v prijímajúcom jazyku dopyt. Výnimku tvoria napr. 
V Bratislave propriálne názvy typu River Park, Vienna Gate, Tulip, Twin City či do-

                                                                                                                                                    
dzinárodným publikom v angličtine. Iný postoj k angličtine je známy z prednášky R. Filipoviča Angličtina ako 
donor európskych jazykov (2004). 
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konca Petržalka City a pod., ktoré týmto trhom neprechádzajú. To znamená, že 
používatelia ich neschválili ani neodmietli a do ich povedomia sa vlastne nanucujú. 

2 V Rakúsku vyšiel v r. 2009 Anglicko-nemecký slovník pre seniorov Woerter-
buch fuer Senioren. Englisch – Deutsch, V ňom sa uvádzajú nemecké ekvivalenty 
základných výrazov anglického pôvodu, s ktorými sa rakúski seniori v bežnom živo-
te stretávajú najčastejšie. Je to slovník, v ktorom sa „prekladajú“ a vysvetľujú zá-
kladné pojmy z oblasti a) počítačov (hoax /houks/, spam /spem/, zoom /zum/), b) 
televízie a rozhlasu (casting), c) životných potrieb, d) kozmetiky (vanish), f) zdravia, 
g) oblečenia, h) i) nápojov (long drink, Red Bull), j) cestovania (delay, duty free 
shop, sight seing, terminal) I k) každodenného života (barbecue, bingo, easy, fac-
tory-outler, take-evay). Hoci lexikograficky ide o trochu amatérske dielo, pripravili 
ho pedagógovia a študenti Vyššej spolkovej školy pre ekonomické odbory, príruč-
ka zožala neobyčajný úspech. Vydavatelia museli opakovane dopĺňať náklad. Aj tu 
by bola namieste otázka2: ide aj v tomto prípade o spomínaných pomocníkov jazy-
kového imperializmu, ktorí pracujú „vedome alebo nevedome“ proti záujmom 
domáceho obyvateľstva, alebo zostavovatelia boli skôr na dobrej pomoci senio-
rom, o ktorých – mimochodom – nejaví nikto ani u nás takmer nijaký jazykovedný 
či lexikografický záujem?  

2.1 Dnešné celosvetové bezbariérové šírenie informácií a zvyšujúca sa mobilita 
ľudstva si celkom pochopiteľne žiada na medzinárodné používanie jeden jazyk, 
ktorý by plnil úlohu lingua franca. Mnohé inštitúcie, najmä vedecké, používajú 
angličtinu ako výhradný rokovací jazyk (niektoré vedľa národného jazyka). Stretá-
vame sa s tým, že už aj v Nemecku a Rakúsku sa konajú medzinárodné jazykoved-
né konferencie v angličtine. Vzniká pritom celkom prirodzene variant nazývaný 
Global English, „medzinárodná" angličtina počítačovej, obchodnej, vedeckej, 
a politickej komunikácie. Vedľa toho existuje aj tzv. brusselská angličtina 
a napokon angličtina ako typický plurilingvný jazyk ponúka rôzne variety: „anglic-
kú“ (oxforskú) angličtinu, či iné angličtiny (americkú, karibskú, indickú, čínsku (po-
rov. Krajňáková, 2012), austrálsku, novozélanskú a pod.).  

2.2 Jazykovou politikou sa zaoberá aj Európska únia presadzujúca „politiku 
troch jazykov", podľa ktorej by členovia Európskej únie mali hovoriť – v ideálnom 
prípade – tromi jazykmi: materinským a dvoma cudzími. Druhým princípom je po-
litika diverzity: členovia EÚ by sa mali naučiť jazyk, ktorý je dôležitý v rámci dané-
ho regiónu a jazyk najbližšieho suseda. Tým sa podporuje jazyková rozrôznenosť. 
Otázkou však stále ostáva, nakoľko je táto politika reálna napríklad v našich pod-
mienkach. Na hovoriacich kladie pomerne vysoké nároky, hoci mnoho ľudí komu-
nikuje v súčasnosti viacerými jazykmi najmä v západnej Európe. V našom prípade 
to však nie je samozrejmosť.  

                                                           
2  V úvode sa hovorí, že tento slovník má pomôcť udržaniu jazykovej a kultúrnej diverzity a posilniť materinské 

jazyky. 
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2.3 Asi nemožno pochybovať, že globalizácia (v zmysle glokalizácie) je nezvrat-
ný a dokonca nezastaviteľný proces. Dnes nevieme predvídať, aká bude budúc-
nosť jazykov v tomto dynamickom svete. Zrejme však smerujeme k istej viacjazyč-
nosti i k používaniu jediného jazyka s funkciou globálnej komunikácie. Až budúc-
nosť ukáže, ako oprávnene hovorí G. Zapletalová (2003), či existujú aj iné spôsoby, 
ako zvládnuť jazykovú rozrôznenosť na medzinárodnej úrovni a či dokážeme udr-
žať rovnováhu medzi globálnou potrebou komunikovať jedným jazykom a snahou 
zachovať regionálnu identitu a kultúru. V každom prípade človeka hovoriaceho 
nečaká zrejme ani v tomto vývoji nič, s čím by sa nevedel vyrovnať. 
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Resumé 
Homo loquens in the time of globalization 

The paper reflects a notion of (language) globalization related to cultural identity and 
sometimes perceived as a process of homogenization. However, particularly in the sphere 
of language, globalization is neutralized by the process of localization, therefore it is more 
adequate to specify such a process as a glocalization (not globalization). It is also evident 
in the anglicization of contemporary European languages, which can be specified as 
a balance between the need to speak domestic languages (multilingualism) and the global 
need to speak one language. 

 




