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PREDHOVOR
Hlavnou témou prekladanej monografie je analýza postavenia
angliþtiny ako univerzálneho jazyka v európskom priestore, kde dominuje
aj napriek deklarovanej rovnosti všetkých oficiálnych jazykov Európskej
únie. Centrom záujmu je komparácia napätia medzi reálnou jazykovou
praxou a preskriptívnymi vyhláseniami typu „takto by to malo byĢ“. Téma
je aktuálna práve s ohĐadom na výsledok britského referenda z roku 2016,
kedy sa nadpoloviþná väþšina voliþskej základne vyslovila za odchod
z Únie známym ako brexit. Skúmame, ako sa táto skutoþnosĢ prejavuje v
jazykovej euro-praxi s akcentom na predikovanie možných vývinových
tendencií. S odchodom VeĐkej Británie a Severného Írska z Únie sa
dominancia anglického jazyka nekonþí a bude zaujímavé sledovaĢ, ako sa
tento fakt odzrkadlí na nadnárodnej úrovni a v živote jednotlivca, obþianky
þi obþana EÚ.
Jazyk je jedným z kĐúþových aspektov nielen komunikácie, ale aj
kultúry a identity, pretože disponuje národnoreprezentatívnou
a symbolickou funkciou. Aj tieto aspekty si budeme všímaĢ na pozadí
danej témy.
Termín eurospeak, þasto mylne považovaný za európsku varietu
anglického jazyka, bude témou þasti monografie spolu s primárnymi
dôvodmi používania tohto špecifického registra v komunikácii Únie.
PozornosĢ sme zamerali aj na opis a analýzu príþin preberania
anglicizmov do národných jazykov, v ktorých mnohé fungujú ako
internacionalizmy (resp. internacionálne anglicizmy), þo sa stáva výhodou
pri používaní angliþtiny ako nadnárodného pracovného jazyka lingua
franca na medzinárodnej (globálnej) úrovni.
HĐadáme odpoveć na otázku, þi angliþtina a existencia eurospeaku
ohrozuje národné jazyky. ZároveĖ sa snažíme predikovaĢ pozíciu
angliþtiny v Únii po brexite, ktorého proces sa nedávno vlastne len
naštartoval a jeho reálne „ukonþenie“ (ak to tak vôbec možno oznaþiĢ),
teda vystúpenie Británie z EÚ, sa predpokladá v roku 2019.
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ÚVOD
PodĐa oficiálnych údajov sa v priestore Európskej únie hovorí viac
než 200 rôznymi jazykmi (http://www.aranchodoc.com/official-languageseuropean-union/), z ktorých „len“ 24 má status oficálneho jazyka EÚ.
Jedným z nich je angliþtina. ZatiaĐ.
Vplyv anglického jazyka na národné jazyky v európskom priestore je
nepopierateĐný. Európa pred Maastrichtom (1.11.1993) vyzerala rozhodne
inak. Spoþiatku bola známa pod názvami Európske hospodárske
spoloþenstvo (1957 – 1993) a Európske spoloþenstvo (1993 – 2009).
Koncom šiesteho decénia dvadsiateho storoþia ju tvorilo šesĢ zakladajúcich
krajín. Európska únia (ćalej len EÚ alebo Únia) sa po ostatnom
integraþnom procese rozrástla na 28 þlenských štátov s viac ako dvomi
desiatkami oficiálnych jazykov. PoužívaĢ ich všetky súþasne pri
eurorokovaniach nie je z pragmatického hĐadiska možné. Hoci deklarované
pracovné jazyky sú v Únii oficiálne tri, angliþtina, francúzština a nemþina,
prirodzene sa vyprofiloval jeden pracovný a najfrekventovanejší (t.j.
najpoužívanejší) jazyk – angliþtina.
V predkladanej práci sa zaoberáme jazykovou situáciou i politikou
Únie vzhĐadom na dominantné postavenie angliþtiny (viac v þasti 1.1.1),
ako jedného z národných jazykov Únie (jazyk Spojeného kráĐovstva
a Severného Írska, Írska a Malty). Predstavujeme klasifikáciu jazykov Únie
z hĐadiska ich používania a delíme jazyky na malé a veĐké (viac v þasti
1.1.3). ZároveĖ v þasti 1.1.4 predkladáme možné jazykové koncepcie,
z ktorých niektoré by bolo možné uplatniĢ v praxi. V þasti 1.1.5
upriamujeme pozornosĢ na plánový jazyk, do ktorého sa v minulosti
vkladali veĐké nádeje. Tendencie vývinu jazykovej situácie v Únii
sumarizujeme v þasti 1.1.6. a v þasti 1.1.8 sumarizujeme pohĐad na
jazykovú politiku a viacjazyþnú situáciu v Únii s ohĐadom na používanie
angliþtiny. V þasti 1.2 rozoberáme situáciu v samotnej angliþtine
a všímame si puristické tendencie v danom jazyku (1.2.2). V tomto
kontexte sa pre porovnanie dotýkame aj puristických snáh vo francúzštine
(1.2.1). ZároveĖ sa snažíme nájsĢ odpoveć na otázku, þi angliþtina nie je
sama sebe nepriateĐom (1.2.3), resp. nevýhodou pre monolingválnych
používateĐov tohto jazyka.
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Predmetom nášho záujmu sa stáva aj rodiaca sa európska identita (þasĢ
2.5), úzko spojená aj s používaním angliþtiny ako cudzieho jazyka.
Príþinami preberania anglicizmov do národných jazykov Únie sa
podrobnejšie zaoberá þasĢ 2.1. Anglikanizácia (resp. amerikanizácia)
internacionálnej slovnej zásoby (2.3) napreduje aj vćaka prúdeniu
anglicizmov do národných jazykov. Termínu anglicizmus sa osobitne
nevenujeme a ani ho rozoberáme (definíciou a klasifikáciou sa zaoberajú
samostatné monografie a štúdie autorky publikované v rokoch 2007 až
2016). V þasti 2.6 sa rozoberá otázka anglického jazyka ako lingua franca
súþasnosti. Jazyk eurokratov (eurospeak/eurožargón) opisujeme v þasti 2.7
a v þasti 2.8 hĐadáme odpoveć na otázku, þi angliþtina ohrozuje národné
jazyky. V poslednej podkapitole hĐadáme odpoveć, þi je možná
udržateĐnosĢ dominancie angliþtiny v Únii pre brexite.
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