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IndIánské jazyky v MexIku 

Vendula Hingarová

Mexiko vykazuje nesmírnou jazykovou rozmanitost, která vedle španěl-
štiny čítá stovku indiánských a desítky přistěhovaleckých jazyků. Šest 
milionů Mexičanů hovoří některým z indiánských jazyků, z čehož mono-
lingvní mluvčí tvoří asi 15 % mluvčích indiánských jazyků. V mexické 
lingvistice se stále vedou spory, kolika indiánskými jazyky se v zemi 
hovoří. Počty se pohybují mezi 62 až 364 jazyky v závislosti na obecné 
definici jazyka, resp. dialektu. 

Cílem studie je představit klíčové okamžiky při formování sociální 
reality indiánských jazyků. Nejedná se o lingvistický popis, kterému se 
věnují desítky samostatných publikací (k nejzdařilejším patří Suárez 1983, 
Cambell 1997), záměrem je zmapovat společný historicko-politický rá-
mec indiánských jazyků jakožto jazyků menšinových. Stěžejní část práce 
analyzuje průběh formování jazykové ideologie a politiky v Mexiku, jakož
i asimilační tendence většinové společnosti vůči indiánskému jazykové-
mu dědictví v průběhu posledních dvou století. Konec 20. století lze 
označit za průlomový, neboť ústavou byla poprvé v historii Mexika uzná-
na mnohojazyčná povaha země a byla deklarována jazyková práva pro 
mluvčí indiánských jazyků. 
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Důsledky léta praktikované asimilační jazykové politiky jsou ilustrová-
ny na příkladu současného nahuatlu, nejznámějšího a nejrozšířenějšího 
indiánského jazyka Mexika, jehož varianta ze 16. století, tzv. klasický 
nahuatl, se stala součástí mexické jazykové kultury. Sociolingvistická ana-
lýza obce Ixcacuatitla ukáže proměny lokální nahuaské společnosti, které 
vedou k její postupné hispanizaci.

1.	 Jazyková	politika	vůči	indiánským	Jazykům�

�.� kolonie – jazyková politika církve

Za první lingvisty amerického kontinentu lze označit španělské misioná-
ře. Při vstupu na americký kontinent se Evropané setkali s obrovskou 
jazykovou diverzitou a misionáři se pod vlivem evropského humanis-
mu pustili do psaní gramatik s cílem zprostředkovat indiánům katolickou 
víru skrze jejich vlastní jazyky. Tradici psaní gramatik započal v roce 1492 
Antonio E. Nebrija sepsáním první gramatiky kastilštiny – ukázal, že 
i latinské dialekty mají gramatickou strukturu a mohou být považovány 
za samostatné jazyky. Tím dal podnět k dalšímu studiu neklasických ja-
zyků, což se v 16. století promítlo do zájmu o indiánské jazyky. Záro-
veň však podpořil expanzivně orientovanou jazykovou politiku tezí, že 

1 Indiánské jazyky (lenguas indígenas) je zastřešující pojem používaný pro jazyky 
na americkém kontinentu existující před příchodem Evropanů. V součas-
ném Mexiku a potažmo v celé Latinské Americe patří k nejrozšířenějším 
ve veřejném i akademickém diskurzu. Je považován za neutrální, politicky 
korektní označení coby opozitum vůči majoritním (evropským) jazykům. 
Z mocenského hlediska sdílí status menšinových a neprestižních jazyků (dří-
ve považovaných dokonce za primitivní jazyky – Vrhel 1976). V odborné 
literatuře se setkáme s dalšími označeními – nativní jazyky (lenguas nativas),
původní jazyky (lenguas originales), jakož i autochtonní jazyky (lenguas autócto
nas), amerindiánské jazyky (lenguas amerinidas). V Mexiku se používá pro in-
diánský jazyk označení lengua materna (mateřský jazyk) a pejorativní dialecto, 
který je ze strany lingvistů vnímán jako neoprávněný, degradující indián-
ský jazyk do nižší sociálně kulturní pozice než termín lengua, užívaný pro 
španělštinu.
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„la lengua siempre fue compañera del imperio“ (Nebrija 1992, 99). Tuto vizi se 
nicméně podařilo realizovat až nezávislému Mexiku. 

Stěžejní postavení misionářů v první fázi koloniálního období, kdy 
byli v kontaktu s původním obyvatelstvem žijícím v encomiendách pře-
vážně jen oni, ovlivnilo jazykovou politiku kolonie. V rámci církve se 
ostře diskutovala otázka, kterým jazykem evangelizovat domorodé oby-
vatelstvo (naturales) – zda španělsky anebo indiánskými jazyky. V argu-
mentech se opírali o dvě biblické interpretace: 1) poselství sv. Pavla, 
které vyzývá apoštoly kázat v jazyce lidu; 2) babylonský mýtus, jenž pojí-
mal jazykovou diverzitu jako boží trest za lidské hříchy a jako překážku 
k návratu do ráje (Zimmermann 1999). Argumentace kněží, že domorod-
ce nelze řádně evangelizovat, natož zpovídat prostřednictvím tlumoč-
níkům (Solano 1991, 71–72), byla pak důvodem, proč zbožný španělský 
král Filip II. nařídil v roce 1565 posílat k indiánům jen misionáře znalé 
lokálních jazyků (tamtéž, 76). Rozšířené jazyky jako nahuatl, zapotéčtina 
a mayština byly ustanoveny oficiálními jazyky církve (lenguas generales),
které se vyučovaly na univerzitě a byly povinnou přípravou pro misionáře.
Počáteční obavy, že užívání indiánských jazyků v rámci církevních úkonů 
bude mít vliv na udržování barbarských přesvědčení (tamtéž, 111), se ne-
naplnily. Napomohlo to k uchování většiny jazyků, navíc nahuatl coby 
hlavní jazyk evangelizace a církve svůj status jako lingua franca rozšířil  
do dalších oblastí, kde před příchodem Španělů nebyl užíván (Dakin 
1981, 55).

Pro úřední správu byl nahuatl akceptovatelným řešením k překlenu-
tí jazykové bariéry. Komunikace mezi indiány a koloniálními úředními 
orgány byla po značnou část kolonie uskutečňována prostřednictvím 
tlumočníků tzv. nahuatlatos (mluvící nahuatlem). Z konce 18. století jsou 
dokumentované stížnosti, že ještě 250 let po kolonizaci se církevní úřa-
dy neobejdou bez služeb tlumočníků (Solano 1991, 257). 

�.2 Budování národního jazyka

Osudným se indiánským jazykům nestalo období kolonie, nýbrž právě 
vznik nezávislého Mexika. V roce 1810 hovořilo 60 % obyvatel indián-
ským jazykem, o sto let později počet klesl na 13 % (Zimmermann 2010, 
897). Teprve až snaha mexického státu „zcivilizovat“ původní obyvate-
le s sebou přinesla cílené prosazování španělštiny jako jediného nástroje 
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k dosažení jednotného, moderního a prosperujícího státu. Zrušením 
indiánských samospráv bylo indiánské obyvatelstvo nuceno se podřídit 
novému politickému a sociálnímu řádu. Nový stát byl postaven na prin-
cipu rovnosti pro všechny a nedával prostor pro specifické zacházení 
s indiánskou společností. Válečné konflikty a migrace do měst přispěly 
k většímu vystavení mluvčích indiánských jazyků španělštině, a ti byli 
nuceni si tento jazyk osvojit jako jediný možný prostředek začlenění se 
do mexické společnosti (Cifuentes 1992, 13).Otázka, zda by se některý 
z rozšířených indiánských jazyků mohl stát jedním z národních jazyků, 
nebyla nikdy relevantní. 

Ve 20. století se realizovala hispanizace indiánského obyvatelstva 
prostřednictvím státních vzdělávacích institucí. Vzdělávání posloužilo 
jako nástroj k osvojení španělštiny a její znalost měla podle očekávání 
zprostředkovat začlenění indiánů do moderní mexické společnosti. Ve 
30. letech 20. století vznikl první projekt zaměřený na podporu vzděla-
nosti – indiánské městské internáty Casa del Estuadiante Indígena,kdese
indiánská mládež měla naučit španělštinu, poté ji šířit do indiánských 
komunit, a tím zajistit pokrok na venkově. Projekt sice nepřinesl vytyče-
né cíle, neboť mládež se do komunit nevracela, ale ukázal cestu k vy-
tvoření dlouhodobého programu vzdělání. V roce 1936 bylo založeno 
Oddělení pro indiánské záležitosti (Departamento de Asuntos Indígenas) sou-
střeďující odborníky v otázkách sociálních a jazykových potřeb indiánů. 
V této době se začíná poprvé diskutovat otázka vzdělávání indiánů v na-
tivních jazycích. Tehdejší prezident Lázaro Cárdenas oslovil americkou 
organizaci Summer Institute of  Linguistics (SIL),2 která měla zkušenosti na 
poli indiánské lingvistiky a byla přizvána k vytvoření programů na pod-
poru gramotnosti indiánského obyvatelstva. 

Aktivity SIL na řadu desetiletí suplovaly nezájem mexických úřadů 
zabývat se otázkou vzdělávání indiánské populace. SIL během padesáti-
letého působení v Mexiku hluboce ovlivnila mexickou lingvistiku a nepří-
mo přispěla k rozvoji evangelizačního hnutí v domorodých komunitách. 
SIL započala své aktivity velmi skrovně, když její zakladatel W. Townsend 
pořádal školení misionářů-lingvistů, kteří pak v indiánských komunitách 
v Mexiku překládali Bibli do indiánských jazyků. SIL byla napojena na 
evangelizační skupinu Wickliffe Bible Translators, jejímž primárním cílem 

2 V Latinské Americe je organizace známá pod názvem Instituto Lingüístico de 
Verano.
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je přeložit Bibli do všech jazyků světa. Součástí aktivit SIL byla i pro-
dukce didaktických materiálů v indiánských jazycích s cílem naučit na-
tivní mluvčí číst a psát, tj. vytvořit program na podporu gramotnosti 
v indiánských jazycích. Náboženský podtext organizace, který se odrá-
žel i v produkci didaktických materiálů, a její náboženská angažovanost 
vyvolávají dodnes značnou kritiku (Hvalkof  1981, Stoll 1982) a v 60. letech 
byly důvodem, proč mexické úřady spolupráci s ní ukončily.3 SIL stano-
vila počet jazyků v Mexiku na 294 (Lewis 2009)� a o většině vypracovala 
v letech 1930–1980 lingvistické studie, základní gramatiky a slovníky 
(bibliografii viz in Brend 1977, SIL). 

Ve druhé polovině 20. století ministerstvo školství realizuje plán ná-
rodní jazykové unifikace, který je postaven na tvrzení, že hlavním z fakto-
rů izolace a subordinace indiánského obyvatelstva je neznalost národního
jazyka (Nahmad 1982, 213). Byl realizován dvěma metodami – přímou 
hispanizací a prostřednictvím dvojjazyčného vzdělání. Podle první me-
tody, praktikované do konce 60. let, výuka na školách probíhala pouze 
ve španělštině. Po katastrofálním stavu vzdělání v indiánských komuni-
tách byla nahrazena metodou dvojjazyčného vzdělávání, kdy měla aplika-
ce indiánského jazyka ve výuce na základních školách zajistit zdárné 
osvojení španělštiny. Od 60. let se tato metoda stala součástí národní 
vzdělávací politiky a ve většině indiánských komunit prakticky funguje 
dodnes. Ač se hovoří o bilingvním školství (nazývaném bilingüe bicultural),
je aplikováno jen na prvním stupni základní školy (do šesté třídy), tedy 
jen do té doby, než se indiánské děti naučí rozumět španělštině. Tento 
přístup je kritizován, neboť výuka v indiánském jazyce slouží jen jako 
přechod k osvojení gramotnosti ve španělštině, tedy jen jako asimilační 
nástroj, a neslouží k rozvoji a uchování indiánských jazyků (Flores Farfán 
1999, �2–�5).

3 Aktivity SIL se po Mexiku rozšířily do všech zemí Latinské Ameriky, kde 
jako nezávislá organizace působí dodnes (také v Africe, Asii a Indonésii) 
a zabývá se studiem indiánských (menšinových) jazyků a jejich variant za 
účelem přeložit do nich Bibli. SIL vydává katalog jazyků světa, Ethnologue. 

4 Stanovení počtu jazyků SIL potřebovala pro vymezení, do kterých variant 
se bude Bible překládat. Vypracovala rozsáhlé srovnávací studie zaměřené 
na míru srozumitelnosti jazyků.
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�.3 jazyková práva pro indiány 

Plán jazykové unifikace se na konci 20. století téměř naplnil a v roce 2000
byla mexická populace z 93 % monolingvní ve španělštině. Ve stejné 
době se vládní instituce začaly zabývat otázkou podpory a ochrany indi-
ánských jazyků. V Mexiku se zatím etabloval vědecký výzkum indián-
ských jazyků5 a ze strany mluvčích indiánských jazyků přicházejí důrazné 
politické tlaky, které posléze vyústí v definování nového legislativního 
rámce pro mexické jazykové dědictví. 

V 80. letech 20. století se do Mexika dostávají i nové výzkumné smě-
ry, které se zabývají jazykovými problémy mluvčích a vlivem sociálního 
prostředí na jazyk. Indiánské jazyky se studují z perspektivy vícejazyč-
nosti, jazykového konfliktu a diskriminace (Flores Farfán 2010, 35). Rov-
něž se dostávápozornosti diskurzu týkajícímu se světového vymírání 
jazyků jako důsledku sociální nerovnosti a nespravedlnosti. V roce 1992 
odborný časopis Language uveřejnil dnes vysoce citovaný příspěvek 
amerického specialisty na aljašské jazyky, který předpovídá, že až 90 % 
světového jazykového dědictví je na pokraji zániku (Krauss 1992, 10). 
V Mexiku jsou vlivem sociopolitických tlaků ohrožena nejen početně 
nevýrazná jazyková společenství, ale mayština či nahuatl se statisíci, ba 
miliony mluvčích (Ordorica 2009). 

Vstup indiánské inteligence do mexických institucí, mezinárodní tlak 
na dodržování práv původních obyvatel, jakož i možná větší demokra-
tizace a otevřenost majoritní společnosti řešit etnicko-jazykové otázky 
vyústily v zásadní počiny na poli indiánských jazyků. Mexiko podepisuje 
mezinárodní deklaraci za uchování práv původních populací (Indigenous 
and Tribal Peoples Convention, ILO 169); v roce 1992 reformuje ústavu 
a poprvé v historii se hovoří o plurikulturní a vícejazyčné podobě země. 
Protesty v Chiapasu posunují otázku práv původního obyvatelstva do 
nové dynamické roviny. Z popudu příslušníků indiánských skupin vznikla
např. Asociace spisovatelů indiánských jazyků (Asociación de escritores en lenguas 
indígenas, 1993), vydávájí se pamflety na podporu rozvoje indiánských 
jazyků v Mexiku. V roce 1996 uNESCO definuje koncept jazykového 

5 V této době už mexičtí badatelé přebrali od SIL štafetu ve výzkumu indi-
ánských jazyků a ten se institucionalizoval mj. na Escuela Nacional de Antro
pología e Historia (ENAH)a v Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS, zal. 1973), kde se formují odborníci na poli 
indiánské lingvistiky.
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práva pro mluvčí menšinových jazyků a vydává Univerzální deklaraci jazy
kových práv, na jejíž přípravě se podíleli i mexičtí lingvisté. Ti pak přispěli 
k formování zákona o jazykových právech pro indiánské obyvatelstvo 
vMexikuLey general de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas (Cuevas 
2003, 13).

Mexický jazykový zákon vstoupil v platnost v roce 2003 a jedná se 
o ambiciózní projekt, který poprvé v historii nezávislého Mexika uznává 
indiánské jazyky spolu se španělštinou za jazyky národní, které jsou si 
rovny, a prohlašuje, že mluvčí mají právo si rodný jazyk osvojit, být 
v jazyce vzděláváni, používat jej, rozvíjet ho, a mají právo v něm komu-
nikovat s úřady, slyšet jej v mediích. Stanovuje povinnost zákonodárců 
zajistit překlad zákonů týkajících se jazykové skupiny do jejich jazyka 
(Ley 2003). Na základě jazykového zákona byl v roce 2004 zřízen Národní
institut indiánských jazyků (Instituto nacional de lenguas indígenas, INALI), 
kterému byl uložen úkol koordinovat jednání o jazykovědných otázkách 
s dalšími federativními i lokálními úřady a podávat doporučení, ovšem 
bez moci zákon právně vymáhat a nedodržování zákona sankcionovat. 
Mexická administrativa nedisponovala důkladnými údaji o rozmanitosti 
indiánských jazyků, proto zákon nezahrnuje výčet konkrétních indián-
ských jazyků, kterých se zákon týká. Dosud vládní instituce vycházely 
z údajů ze sčítání lidu,6 který zjišťuje počet mluvčích španělštiny a mluvčí 
indiánských jazyků. Data o mluvčích byla sbírána na principu dělení 
podle etnických skupin, nikoliv podle (socio)lingvistické a dialektální va-
riability jazyků. Úkol stanovit oficiální seznam indiánských národních 
jazyků byl zadán INALI, která v roce 2008 uveřejnila Katalog národních 
indiánských jazyků. Katalog mnohé překvapil zatím nejvyšším výčtem jazy-
ků v Mexiku – 364.7 Vysoké číslo napovídá, že převážila spíše lingvistická 
perspektiva, která navíc zohlednila jazykovou identitu mluvčích (Cátalogo 
2009, 31). Katalog ukázal na důležitou realitu indiánských jazyků – jejich 
značnou dialektální rozmanitost (viz tabulku 2).

6 Od roku 1920 se v cenzu zjišťuje, kolik obyvatel starších 5 let hovoří špa-
nělsky a kolik indiánským jazykem.

7 V katalogu se hovoří o 364 etnolingvistických variantách (variantes lingüísticas),
které tvoří 68 jazykových seskupení (agrupaciónes lingüísticas). Jazyková sesku-
pení (nahuatl, zapotéčtina, mixtéčtina aj.) jsou historicky známá označení pro
jazyky etnik, která však nezohledňují dialektální variabilitu jazyků, přičemž 
v případě zapotéčtiny či mixtéčtiny variabilita přesahuje hranice srozumitel-
nosti mezi mluvčími jednotlivých variant.
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Skutečnost, že teprve na počátku 21. století mexické úřady řádně zjiš-
ťují jazykovou situaci indiánských jazyků, má svou vypovídací hodnotu. 
Instituce si po celé 20. století vystačily s údaji ohledně počtu mluvčích 
indiánských jazyků a španělštiny, čímž se ověřovala úspěšnost vzdělá-
vacích programů. V Mexiku do roku 2003 nebyla společenská potřeba 
jasně stanovit hranice mezi variantami jednotlivých indiánských jazyků, 
natož např. vytvořit pro ně standardní normu. Aforismus Jazyk je dia
lekt s armádou a loďstvem, používaný v diskusi o distinkci mezi dialektem 
a jazykem, ve které politická i ekonomická moc hraje důležitou roli při 
rozhodování o statusu jazyka a dialektu, v Mexiku platí spíše v opač-
ném směru. Žádné státní či občanské instituce – mj. nábožensky deter-
minovaná SIL (viz výše), Ředitelství pro indiánské školství (DGEI), které 
vydávalo didaktické materiály v indiánských jazycích, ani indigenistic-
ké organizace, státem řízené jazykové akademie ani komunity mluvčích 
– nebyly dostatečně silné k prosazení svého hlediska, které by bylo re-
spektováno a využíváno všemi aktéry (mluvčími, spisovateli, školními 
institucemi atd.). Rozličná stanoviska jsou o to nejednotnější v deba-
tách o abecedě, ortografii a standardizaci jednotlivých jazyků. Zatím se 
nepodařilo ustavit konstruktivní diskusi, která by tyto mocenské spory 
překlenula, jak se to podařilo v sousední Guatemale (England 1996). Jis-
tou naději dává Program revitalizace, upevnění a rozvoje národních indiánských 
jazyků (2008–2012), který má za cíl implementovat jazyková práva do 
mexických institucí (INALI 2008).

1.3.1 Status indiánských jazyků

I přes legislativní změny ve prospěch indiánských jazyků má stoletá cílená
asimilace dalekosáhlé důsledky pro existenci a fungování těchto jazyků, 
jakož i ubývající počet mluvčích v posledních letech. 

I když od druhé poloviny 20. století je zřetelný nárůst mluvčích indi-
ánských jazyků (viz tabulku 1), který je dán populační explozí indián-
ských komunit, z celkového nárůstu mexické populace je patrné, že se 
rodí více mluvčích španělštiny než indiánských jazyků. Mezi lety 2000 
a 2005 je poprvé registrován mírný pokles mluvčích. Zda je tento uka-
zatel signálem k opačnému vývoji než v předchozím století, potvrdí 
výsledky cenzu z roku 2010.

Otázce snižující se vitality indiánských jazyků, jejich nízkého statusu  
a odvrhnutí jazykové identity a přihlášení se k majoritní – mestické spo-
lečnosti věnuje pozornost celá řada studií (Bartolomé 1996, Barriga Villa
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nueva – Butragueño 2010). Tuto problematiku ozřejmí i následný příklad 
nahuatlu, který prošel cestou od linguy francy po ohrožený jazyk.

Tabulka 1: Populační vývoj mluvčích indiánských jazyků

1910 1920 1940 1960 1980 1990 2000 2005
Mluvčí 
ind. 
jazyků 1,96 1,82 0,79 1,1 2,68 5,28 6,03 5,99
Populace 
Mexika 15,16 14,33 19,65 34,92 66,84 81,24 97,48 103,26

Zdroj: INEGI (čísla v milionech)

Tabulka 2: Indiánské jazyky v Mexiku
Španělské 
označení

Endony- 
mum(1)

Jazyková 
rodina 

Počet 
variant

Federativní 
stát

Počet
mluvčích 

Vita- 
lita(2)

1 akateko kuti’ mayská 1

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

532 5

2 amuzgo nundá’ oto-
-mangueská 4 Guerrero, 

Oaxaca 43 761 2

3 awakateko qyool mayská 1 Campeche 21

4 ayapaneco numteoote mixe-
-zoquejská 1 Tabasco 2

5 cora kwéima-
rusa’na

yuto-
-aztécká 8 Nayarit, 

Durango 17 086 2

6 cucapá es péi cochimí-
-yumana 1

Baja 
California,
Sonora 

116 4

7 cuicateco dbaku oto-
-mangueská 3 Oaxaca 12 610 4

8 chatino cha’jna’a oto-
-mangueská 6 Oaxaca 42 791 2

9 chichimeco 
jonaz uzá’ oto-

-mangueská 1 Guanajuato 1625 2

10 chinanteco jujmítsa oto-
-mangueská 11 Oaxaca, 

Veracruz 125 706 3

11 chocholte-
co ngiba oto-

-mangueská 3 Oaxaca 616 5
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12 chontal de 
Oaxaca tsame chontal de 

Oaxaca 3 Oaxaca 3453 5

13 chontal de 
Tabasco yokot’an mayská 4 Tabasco 35 584 5

14 chuj koti’ mayská 1

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

2180 2

15 Ch’ol lakty’añ mayská 2
Campeche, 
Chiapas, 
Tabasco 

185 299 2

16 guarijío warihó yuto-
-aztécká 2 Chihuahua, 

Sonora 1648 3

17 huasteco teenek mayská 3 
San Luis 
Potosí, 
Veracruz

149 532 3

18 huave ombeyajts huave 2 Oaxaca 15 993 3

19 huichol wixárika yuto-
-aztécká 4 

Durango,
Jalisco, 
Nayarit 

35 724 2

20 ixcateco xwja oto-
-mangueská 1 Oaxaca 213 5

21 ixil ixil mayská 2
Campeche, 
Quintana
Roo 

77 5

22 jakalteko jakalteco-
-popti’ mayská 1

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

400 5

23 kaqchikel k’aqchikel mayská 1
Campeche, 
Quintana
Roo 

105 5

24 kickapoo kikapooa álgica 1 Coahuila 157 4

25 kiliwa ko’lew cochimí-
-yumana 1 Baja 

California 36 5

26 kumiai ti’pai cochimí-
-yumana 1 Baja 

California 298 4

27 ku’ahl ku’ahl cochimí-
-yumana 1 Baja 

California -- --

28 k’iche’ k’iche’’ mayská 3 

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

251 5

29 lacandón hach-t’aan mayská 1 Chiapas 734 3

30 mam qyool mayská 5 

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

7492 5
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31 matlatzinca bot’una oto-
-mangueská 1 Estado de 

México 1134 5

32 maya maaya mayská 1
Campeche, 
Quintana
Roo, yucatán

758 310 5

33 mayo yorem.nokki yuto-
-aztécká 1 Sinaloa, 

Sonora 32 702 5

34 mazahua jnatrjo oto-
-mangueská 2

Estado de 
México, 
Michoacán 

111 840 5

35 mazateco enna
ennaxijen

oto-
-mangueská 16

Oaxaca, 
Puebla, 
Veracruz 

206 559 3

36 mixe ayuuk mixe-
-zoqueská 6 Oaxaca 115 824 3

37 mixteco tu’unsavi oto-
-mangueská 81 

Guerrero, 
Oaxaca, 
Puebla 

423 216 3

38 
náhuatl

nauatl
mexicano
mexicatl
mexcatl
masehual
tla’tol

yuto-aztécká 30 

Colima,
Distrito
Federal,
Durango,
Estado de 
México, 
Hidalgo, 
Guerrero, 
Jalisco, 
Michoacán, 
Morelos,
Nayarit, 
Oaxaca, 
Puebla, San 
Luis Potosí, 
Tabasco, 
Tlaxcala, 
Veracruz 

1 376 026 4

39 oluteco yaakaw+ mixe-
-zoquejská 1 Veracruz 63 5

40 otomí hñähñü oto-
-mangueská 9 

Estado de 
México, 
Guanajuato, 
Hidalgo, 
Michoacán, 
Puebla, 
Querétaro, 
Tlaxcala, 
Veracruz 

239 850 5

41 paipai jaspuypai cochimí-
-yumanská 1 Baja 

California 200 5
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42 pame xi’oi oto-
-mangueská 2 San Luis 

Potosí 9720 

43 pápago tohono o’odam yuto-aztécká 1 Sonora 116 5

44 pima oob no΄ok yuto-aztécká 3 Chihuahua, 
Sonora 738 4

45 popoloca ngiwa oto-
-mangueská 4 Puebla 16 163 4

46 popoluca 
delasierra nuntaj+yi’ mixe-

-zoquejská 1 Veracruz 28 194 3

47 qato’k mocho’ mayská 2 Chiapas 110 ?

48 q’anjob’al k’anjob’al mayská 1

Campeche, 
Chiapas, 
Quintana
Roo 

8526 2

49 q’eqchí’  q’eqchí mayská 1
Campeche, 
Quintana
Roo 

1070 2

50 sayulteco t+kmaya’ mixe-
-zoquejská 1 Veracruz 2583 ?

51 seri cmiique iitom seri 1 Sonora 595 4
52 tarahumara rarámuli raičha yuto-aztécká 5 Chihuahua 75 371 2
53 tarasco p’urhépecha tarasca 1 Michoacán 105 556 4
54 teko qyool mayská 1 Chiapas 61 2

55 tepehua ihiima-
qalhqama’

totonaco-
-tepehua 3 

Hidalgo, 
Puebla, 
Veracruz 

8321 5

56 tepehuano 
delnorte odami yuto-aztécká 1 Chihuahua 6809 ?

57 tepehuano 
delsur o’dam yuto-aztécká 3 

Durango,
Nayarit, 
Sinaloa, 
Zacatecas 

24 782 2

58 texiste-
pequeño wää’oot mixe-

- zoquejská 1 Veracruz 238 ?

59 tojolabal tojol-ab’al mayská 1 Chiapas 43 169 2

60 totonaco tutunaku totonaco-
-tepehua 7 Puebla, 

Veracruz 230 930 4

61 triqui xnánjnu´a oto-
-mangueská 4 Oaxaca 23 846 2

62 tlahuica pjiekakjoo oto-
-mangueská 1 Estado de 

México 842 ?

63 tlapaneco me’phaa oto-
-mangueská 9 Guerrero 98 573 2

64 tseltal bats’il k’op mayská 4 Chiapas, 
Tabasco 371 730 2

65 tsotsil bats’il k’op mayská 7 Chiapas 329 937 2
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66 yaqui hiak-nooki yuto-aztécká 1 Sonora 14 162 4

67 zapoteco diste’
dixazá

oto-
-mangueská 62 Oaxaca 410 906 4

68 zoque tsuni,ode mixe-
-zoquejská 8 Chiapas, 

Oaxaca 54 052 3

CELKEM 364 5 813 816

Pozn. (1) Další endonyma Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales, 342–354.
(2) Vitalita jazyka je měřena podle Indíce de Reemplazo Etnolingüístico (Ordorica 2009)
z dat z cenzu z roku 2000 a 2005. Hodnotí mezigenerační předávání jazyka, 
věk i pohlaví mluvčích. Měřeno na pětistupňové škále – 5) rychlý zánik, 4) 
ohrožený, 3) rovnováha, 2) pomalu se zvyšující vitalita, 1) rychle nabývající.
Zdroj: INALI (Catálogo de lenguas indígenas, 2009); Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Censo de población y vivienda 2000); CDI.

2.	 dva	životy	nahuatlu	

Nahuatl představuje nejznámější a nejrozšířenější indiánský jazyk Mexika,
kterým hovoří čtvrtina současných mluvčích indiánských jazyků v Me-
xiku – 1,4 milionu. Nahuatl má obrazně řečeno dvě tváře, resp. dva 
životy: život věčný – v případě nahuatlu klasického (tj. jeho varianty ze 
16. století) – a život lidský – náležející moderním nahuatlům. Obě varian-
ty se označují stejným jménem, ale zaujímají zásadně odlišné postavení 
v současné mexické společnosti.

2.� klasický nahuatl: jazyk elity 

Klasickým nahuatlem je označována varianta nahuatlu ze 16. a 17. sto-
letí. Nahuatlem hovořili na území středního Mexika s centrem v Tenoch-
titlánu (dnešním hlavním městě) Aztékové, Tlaxcalové, Texcocové 
a další nahuaská etnika. Byl používán v úředním a obchodním styku při 
spravování podmaněných provincií a na počátku 16. století prakticky 
fungoval jako lingua franca; těšil se prestižnímu postavení ve velké části 
Mezoameriky (Dakin 1981, 55–67).

V době prvního kontaktu Evropanů existovalo několik variant na-
hautlu – spisovná varianta nahuatlu (teuctlitlahtolli, pipiltlahtolli),kterou
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hovořila nahuaská elita a ve které se sestavovaly kodexy a skládala se 
poezie; a lidové i regionální varianty nahuatlu (masehualtlahtolli), kterým 
byl připisován nízký sociální status. Prestižní varianta nahuatlu byla po-
sléze zprostředkována španělským misionářům, kteří do ní překládali 
náboženské texty, dokumentovali aztéckou realitu (k nejznámějším patří 
v nahuatlu psaný Florentský kodex), a stala se předmětem zájmu lingvis-
tických prací. První gramatika nahuatlu byla sepsána už dvacet let po 
dobytí aztécké říše v roce 1547 františkánským knězem Andrésem de 
Olmos. Poté následovala desítka dalších gramatik a slovníků (soupis: 
Suárez Roca 1992, 291–301), které přispěly k tomu, že klasický nahuatl 
patří dodnes k nejlépe zdokumentovaným jazykům Nového světa. 

Na začátku 20. století se dílo misionářů stalo předmětem značného 
zájmu mexických filologů a historiků (k bohaté bibliografii viz Hernández 
Triviño 1988). Klasický nahuatl sehrál důležitou roli jakožto zdroj defi-
nování mexické španělštiny (viz Erdösová, tento svazek), jeho hojná pří-
tomnost v toponymech je rovněž předmětem velkého zájmu badatelů. 
Na uNAM se od 60. let 20. století za vedení M. Leóna-Portilly (viz roz-
hovor v tomto svazku) formují nahuaská historicko-lingvistická studia, 
která významně přispěla k tomu, že klasický nahuatl (zvláště jeho pří-
tomnost v lexiku) je považován v dnešní mexické společnosti za sou-
část národního mexického dědictví.8 Znalost klasického nahuatlu pa-
tří ke vzdělání mexických odborníků na nahuaskou (aztéckou) kulturu 
a náboženství a slovníky nahuatlismů patří k povinné výbavě každého 
lingvisty.

2.2	moderní	nahuatl:	jazyk	venkovských	indiánů

Klasický nahuatl, respektive jeho podoba v dochovaných psaných tex-
tech, není současným mluvčím moderního nahuatlu příliš srozumitelný. 
V období kolonie prošly regionální varianty nahuatlu vlastním lingvis-
tickým vývojem a úzký kontakt se španělštinou zvláště v posledním sto-
letí výrazně ovlivnil jeho morfosyntaktickou i lexikální podobu. Někteří 

8 Poslední vydání slovníku nahuatlu Diccinario del náhuatl en el español (2007) 
se stalo národní událostí, které věnovala pozornost i mexická média. Slov-
ník je vydán v nákladu půl milionu svazků a je distribuován zdarma stu-
dentům středních škol v hlavní městě (La Jornada, 23/10/ 2007).
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odborníci dokonce hovoří o novém synkretickém jazyku (Hill 1986, 55). 
Podle lingvistů se v Mexiku hovoří čtyřmi až dvanácti nahuatly s růz-
ným stupněm srozumitelnosti a vitality (Flores Farfán 2010, 38). INALI 
a SIL udávají 29 až 31 jazyků nahuatlu. Počet mluvčích „všech“ nahuatlů 
se pohybuje kolem 1,4 milionu (INEGI 2000) a počet Nahuů odhaduje 
CDI na 2,5 milionu (2000). Mluvčí nahuatlu tvoří čtvrtinu všech mluv-
čích indiánských jazyků v Mexiku, kteří se koncentrují ve střední části 
Mexika v pěti federativních státech: Puebla (400 000), Veracruz (314 000),
Hidalgo (205 000), Guerrero (130 000) a San Luis Potosí (131 000).  
V okolí dnešního hlavního města (v bývalém centru aztécké říše), kde 
se mluvčí před příchodem Španělů soustřeďovali, je zastoupení mluvčích 
nahuatlu velmi nízké: Estado de México 40 000 a v hlavním městě (D. F.) 
28 000 (INEGI 2000). Migrující komunity mluvčích nalezneme v dal-
ších regionech a ve všech mexických velkoměstech, na území uSA žije 
až 200 000 nahuaských emigrantů. Charakteristickým znakem pro na-
huatl je geografická vzdálenost nahuaských komunit, která prohlubuje 
variantnost nahuatlů a ze sociokulturního hlediska oslabuje pospolitost 
nahuaských skupin.

3.	 vitalita	nahuatlu	na	příkladu	obce	ixcacuatitla

Na severu státu Veracruz žije mnohatisícová komunita mluvčích nahuatlu,
která dle cenzů patří k nejvitálnějším. Jeden z jeho okresů, Chicontepec, 
který vykazuje 70% přítomnost mluvčích nahuatlu, se stal předmětem 
sociolingvistického výzkumu autorky. Pro ilustraci dopadů jazykové po-
litiky na indiánské jazyky se podívejme blíže do jedné obce, Ixcacuatitly, 
jejíž bilingvní situace byla zkoumána skrze tři perspektivy: transmise 
jazyka v rodinách, užití nahuatlu v lokální společnosti a vliv školy na 
jazykové postoje a chování bilingvní mládeže (Hingarová 2008, 2010).9

V Ixcacuatitle (v nahuatlu znamená Bavlněný pahorek) žije 800 oby-
vatel. Před čtyřiceti lety v obci hovořilo španělsky pár obchodníků. Po 

9 Detailní popis teoretického a metodologického zázemí výzkumu, jakož 
i interpretace zde prezentovaných závěrů, jsou zpracovány v publikaci Hin-
garová, V. – Rataj, V.: Indiánské jazyky – nahuatl a kečuánština. Praha: Togga, 
jejíž vydání je plánováno na rok 2011.
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založení první základní školy koncem 70. let sem dojížděli španělsky ho-
vořící učitelé k realizaci civilizačního úkolu – naučit děti španělsky. Dnes 
jsou v obci dvě základní bilingvní školy (1.– 6. třída), nižší střední (6.–9. 
třída) a střední škola. Nahuatl zde hraje zatím zásadní roli domácího 
a lokálního jazyka a opravdový nahuatl (el auténtico) umí podle místních jen
starší generace, zatímco ta mladší hovoří nahuatlem smíchaným (revuel
to) se španělštinou.V Ixcacuatitle se koncentrují dvě generační skupiny: 
jedna nad 50 let a druhá pod 20 let, zatímco až 70 % mladých mezi 18 
a 30 lety odchází do měst. Početně dominuje dospělá generace, která 
udržuje chod obce v nahuatlu – motivuje mladé mluvit nahuatlem či 
mu alespoň rozumět. Rodina je zde hlavní a v podstatě jedinou platfor-
mou, kde je možno si nahuatl osvojit a praktikovat, zatímco role biling-
vní školy v rozvíjení kompetence spíše selhává.

3.1	Jazyková	kompetence	v	rámci	generací:	nahuatl	vs.	španělština

Španělština je jazykem školy, církve, médií, jakož i městských mužů (coyome) 
a žen (xinolme), ke kterým patří dvě desítky dojíždějících učitelů a pár 
usazených přistěhovalců. Míra znalosti španělštiny u starousedlíků se liší 
podle věku. Nejstarší obyvatelky obce (nad 50 let) ovládají ze španělšti-
ny pouze několik slov a frází a jsou poslední generací monolingvních 
mluvčích nahuatlu. Na rozdíl od mužů nebyly zodpovědné za komuni-
kaci s externím světem (úřady) a španělštinu neměly možnost si osvojit, 
neboť školní výuka španělštiny byla dostupná až pro jejich děti. Tato 
generace je považována za nositelku ryzích nahuaských kulturních tra-
dic – obléká tradiční kroje s vyšívanými motivy květin (quechquemitl),
připravuje tradiční pokrmy atd. – jakož i motor životaschopnosti nahuat-
lu. Své rodiny, vnuky i okolí se tato poslední generace monolingvních 
mluvčích snaží nahuatl učit pro aktivní užívání. To potvrzují i data autor-
kyzeškol,která uvádějí, že třetina místních dětí se dnes učí nahuatl pro-
střednictvím svých prarodičů. 

V posledním desetiletí je i tato generace vystavována intenzivnímu 
kontaktu s majoritní společností a jejím institucionálním světem. Napří-
klad zařizování dokumentů potřebných pro vyplácení sociálních dávek 
se stalo pro mnohé nepříjemným zážitkem, jak ukazuje výpověď jed-
noho staršího páru, který jel na úřad do okresního města. Xinola no 
quería hablar en náhuatl, creo que sí sabía náhuatl, pero no quiere. [otázka autorky: 
Le hablaste en náhuatl?] Si, mi señora, pero no le hacía caso, no quería. Y me meto, 
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quería que habla mi señora. Le digo, mi señora no sabe leer, escribir, no sabe la lengua. 
Yo le digo, yo sí hablo, poco, pero hablo, pero ella me decía que no me meto.10 

Střední generace (30–50 let) jsou rodilými mluvčími nahuatlu a vět-
šinou jsou bilingvní. Španělštinu si osvojili ve školních lavicích a od 
dětství zažívali velké změny v komunitě – zprovoznění cesty do okres-
ního města, založení škol, zdravotního střediska, jakož i zprovoznění 
kamenných obchodů. Tato generace se se španělštinou setkávala každý 
den ve škole, zatímco v rodině se hovořilo jen nahuatlem. Intezivní 
scholarizace a zkušenosti s negativní percepcí nahuatlu v prostoru školy 
(viz dále), pracovní zkušenosti ve španělsky hovořící společnosti, jakož 
i vliv médií vedly ke vzniku první generace bilingvních mluvčích, která 
se stala průlomovou, co se týče přenosu nahuatlu a španělštiny na své 
potomky (viz jazykový rodokmen). Migrace je jasně spojená se španěl-
štinou a platnou normou je, že děti ve městech mluví jen španělsky, ne-
hledě na to, zda nahuatlem hovoří oba rodiče či nikoliv. Tato generace 
začala masově migrovat do měst, až 70 % mladých se trvale usadilo ve vel-
koměstech. Ve městě zjistili, že nahuatl en la ciudad no sirve (ve městě je 
k ničemu) a migrující rodiny postupně přecházejí na španělštinu jak 
v domácí konverzaci, tak v konverzaci se svými sourozenci a vrstevní-
ky. Jejich potomci se s nahuatlem setkávají při návštěvě prarodičů.

Nejmladší generace (do 25 let) vyrůstá v bilingvním prostředí Ixca-
cuatitly, kdy se s oběma jazyky přirozeně setkává v rodině. Kompetence 
v nahuatlu se začíná u dětí a mládeže výrazně lišit. Zatímco ve čtvrtině 
rodin rodiče hovoří s dětmi nahuatlem, v pětině se uchovávají oba jazy-
ky, a více než polovina rodin zvolila pro své děti španělštinu. Nejstarší 
sourozenci rozumí nahuatlu lépe než ti mladší a obvykle mezi sebou 
hovoří španělsky.  Tato generace používá nahuatl mimo rodinu jen v ko-
munikaci se staršími lidmi, s mladšími osobami pouze v případě, že jim 
byli v rodinném kruhu v nahuatlu představeni. Nahuatl je pro tuto gene-
raci úzce spjatý s rodinou a rodnou obcí, a proto mnozí mladší mluvčí 
vnímají komunikaci v nahuatlu s neznámým anebo s mladším člověkem 
či s osobou jiného pohlaví jako problematickou či dokonce nevhodnou. 

10 Úřednice nechtěla mluvit nahuatlem, myslím, že ho uměla, ale nechtěla.[otázka autor
ky: A mluvil jste na ni nahuatlem?]Ano, moje manželka, ale nevěnovala jí pozornost, 
nechtěla. Tak se do toho vložím. Ona říká, ať mluví moje žena. Říkám, moje paní 
neumí číst ani psát, nezná jazyk. Říkám, já mluvím, trochu, ale mluvím. Ona říká, 
ať se do toho nepletu. 
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Jako by se tím narušoval jejich osobní (rodinný) intimní prostor, který 
je v této generaci definován i volbou jazyka.

Mezi nejmladšími dětmi (pod 15 let) se začíná formovat generace 
pasivních mluvčích, jak ji charakterizuje místní žena: Mi hijo entiende lo 
que dice su abuela, no sabe regresar la palabra.11 učitelka z bilingvní školy, 
sama matka dětí s pasivní znalostí nahuatlu, to vysvětluje následně: Pensa
mos que no les va servir, y cuando crecen se preguntan: ¿Por qué no nos enseñas?, 
pero después les da vergüenza. No conocemos el náhuatl de la raíz, el auténtico, ya 
pasando el tiempo hemos negado la lengua, aquí los niños no quieren, no más cuan
do es necesario.12

3.2 Škola: nahuatl pod tlakem

Před 40 lety, když přišli první učitelé do Ixcacuatitly, se před nimi lidé 
schovávali do domů. Dnes se před cizinci neschovávají, spíše před nimi 
schovávají svůj jazyk. Důvod, proč mladá generace v obci přestává mlu-
vit nahuatlem, je všeobecně spojován s existencí a fungováním školy. 
Dvacet let fungovala v obci jedna základní škola, ve které se podle asi-
milačního modelu vyučovalo španělsky. Dodnes si místní vyprávějí, jak 
byli za používání nahuatlu ve škole trestáni – učitelé je tahali za uši nebo 
se museli postavit do mraveniště.

V osmdesátých letech, kdy v obci došlo k politickým i správním spo-
rům a Ixcacuatitla byla rozdělena na dvě nezávislé obce, byla zřízena 
druhá základní škola. V té době se uskutečnila reforma indiánského škol-
ství a obě školy se transformovaly do systému bilingvních škol. Do pozice
bilingvních učitelů byla dosazena místní mládež, která alespoň absol-
vovala základní školu. V posledních deseti letech si v okresním městě 
bilingvní učitelé doplňují další vzdělání, mj. se nabízí bakalářské studi-
um pro bilingvní učitele (ovšem s tím paradoxem, že výuka probíhá ve 
španělštině bez jediného kurzu nahuatlu).

11 Rozumí tomu, co říká babička, nahuatlu, ale neumí odpovědět.
12 Mysleli jsem, že jim k ničemu nebude, a když rostou, tak se ptají: Proč nás neučíš? Ale 

poté se za to stydí. Neznáme kořeny nahuatlu, ten původní. Postupem času tento jazyk 
odmítáme. Děti ho nechtějí, pokud to není vyloženě nutné. Zaznamenánov rozho-
voru na jaře 2005.
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Tabulka 3: Volba jazyka u členů bilingvní rodiny z Ixcacuatitly

Pozn: Šp – španělština, N – nahuatl, N/Šp – oba jazyky /převažuje N/, (N) – 
dříve dotyčný hovořil nahuatem, (pomlčka) – komunikace není praktikována ; 
? – data nejsou  zjištěna.

Rodo-
kmen věk Pracovní 

činnost
praro-
diče rodiče souro- 

zenci
po-
tomci

přá-
telé učitel sou-

sedé
pro-
davač kněz

1 62 žena 
v domácnosti (N) N N N N – N N ?

2 63 zemědělec (N) (N) N N N – N N/Šp ?

3 41 učitelka 
biling. ZŠ (N) N N/Šp Šp Šp/N Šp/N N/Šp Šp Šp

4 45 učitel biling. 
ZŠ (N) N Šp Šp Šp Šp Šp Šp Šp

5 45 zemědělec (N) N N Šp N Šp N/Šp Šp/N Šp

6 41 žena 
v domácnosti N N N Šp N Šp N N/Šp Šp

7 35 zdravotnice (N) N N/Šp Šp Šp Šp N/Šp Šp Šp
8 40 učitel ? Šp Šp Šp Šp Šp Šp/N Šp Šp
9 26 student VŠ (N) N Šp – Šp Šp Šp Šp Šp

10 19 studentka
VŠ Šp Šp Šp Šp Šp Šp Šp Šp Šp

11 14 žák 6. třídy Šp Šp Šp – Šp Šp Šp – – 
12 8 žák 2. třídy Šp Šp Šp – Šp Šp Šp – – 
13 2 dítě Šp Šp Šp – Šp – Šp – – 

Červená barva označuje nahuatl, zelená španělštinu. Linie označují jazyk mezi-
generační komunikace, rámeček jazyk komunikace mezi partnery. Symboly 
(    – muž;     – žena): plná barva reprezentuje členy žijící v obci, prázdná      žijící 
ve městě. Dvoubarevné znaky: bilingvní    , pasivní     mluvčí. Pár 3 a 4 žije 
v samostatné domácnosti, ostatní členové v obci pak ve sdílené domácnosti

K metodologii jazykového rodokmenu (Hingarová 2009, �1–�5).

Jazykový rodokmen
Transmise nahuatlu a španělštiny ve čtyřgenerační rodině z Ixcacuatitly (2008)
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Jazykové znalosti jsou u dnešních dětí jiné než před 20 lety, kdy v prv-
ních ročnících učitel hovořil nahuatlem. Dnešní děti povinně navštěvují 
školku od tří let, kde se seznámí se základy španělštiny, na které pak zá-
kladní škola navazuje. Bilingvní školy, které fungují v Ixcacuatitle a okolí, 
nenutí učitele nahuatl v prostoru školy užívat a závisí na vůli jednotli-
vých učitelů, zda ho aplikují. Podle výzkumu v těchto dvou školách žáci 
uvedli, že v 90 % hovoří se svým učitelem španělsky. V obou školách 
se však děti učí mexickou hymnu ve dvou jazycích. Národní hymna 
byla totiž přeložena do indiánských jazyků a děti v bilingvních školách 
po celém Mexiku vzdávají každé pondělí hold vlajce dvojím zpěvem 
hymny – ve španělštině a ve svém indiánském jazyce.

Škola je pro nahuaskou mládež místem, kde se utvrzují i vzorce jazy-
kového chování a postoje k nahuatlu. Z rozsáhlého dotazníkového šet-
ření autorky, kterého se účastnilo 60 % studentů z 5 škol, vyplývá, že 
prostředí školy formuje volbu jazyka při komunikaci mezi studenty. Ač-
koliv 95 % studentů nahuatlu rozumí a 70 % ho používá doma, je patrná 
tendence omezovat komunikaci v nahuatlu jen na některé spolužáky. 
I když většina spolužáků na základních školách spolu hovořila nahuat-
lem, na střední škole mládež v nahuatlu komunikuje jen s nejbližšími 
přáteli stejného pohlaví. Podle tohoto vzorce bilingvní komunikace spo-
lu mladé páry, které se seznámí na střední škole, hovoří španělsky. Těch 
nemnoho párů, které nemigrují a v obci pak žijí, setrvává v komunikaci 
ve španělštině, která je pak přenášena na jejich potomky (to naznačují 
data v jazykovém rodokmenu).

Ve výzkumu na střední škole se rovněž projevila jistá rezervovanost 
mládeže při sdílení nahuatlu s neznámými lidmi. V individuálních struk-
turovaných rozhovorech, vedených autorkou s 220 žáky, odpovídalo na 
otázky kladené v nahuatlu zhruba 20 % studentů výlučně španělsky. 
Rozhovor přitom zjišťoval jazykové kompetence a postoje vůči biling-
vnímu prostředí. Ačkoliv tito respondenti měli aktivní znalost nahuatlu 
a mnohdy i deklarovali pozitivní postoje k nahuatlu, k neznámému člo-
věku ve formálním prostředí školy hovořit rodným jazykem odmíta-
li. Toto chování bylo registrováno u středoškoláků, zvláště u chlapců. 
u žáků základní školy nebylo podobné jazykové chování v takové škále 
registrováno.
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4.	 závěrem		

Prozatím pro indiánské komunity platí, že cesta k důstojnému občanství, 
osobnímu rozvoji a získání kvalitního vzdělání a zaměstnání je možná 
výlučně přes majoritní jazyk, majoritní vzdělání a hodnoty majoritní 
společnosti. Geografické faktory jako izolovanost, venkovské prostředí, 
jakož i analfabetismus a nakonec i vysoká migrace do měst zachovávají 
vitalitu indiánských jazyků spíše než kulturně osvětové programy, kva-
litní vzdělání a uvědomělost mluvčích. Vyhlášením jazykových práv v ro-
ce 2003 jsou podniknuty první institucionální kroky pro uchování in-
diánských jazyků a jejich rozvoj, i když jejich deklarace je spíše dílem 
mexické centralistické administrativy nežli konkrétních požadavků mluv-
čích jednotlivých jazykových skupin. 

Otázkou zůstává, zda centralistická politická kultura Mexika, jakož 
i jeho paternalistický postoj k indiánským skupinám nabídne prostor 
a finanční zabezpečení k realizaci těchto nárokovaných požadavků, které 
jsou v podstatě ústavou uznanými právy. 
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the	indiGenous	lanGuaGes	in	mexico

until recently, Mexico has reproduced a “one-language, one-state ideology” that 
for centuries has suspended indigenous languages from public life andlimited
their use only in local and family context. In 2003, the Linguistics Rights of  
Indigenous People was declared and the first steps were taken in promoting the 
heritage of  all Mexican languages. Nevertheless, the state of  the most of  



284

Vendula Hingarová

indigenous languages – even those with million speakers such us Nahuatl and 
yucatec Maya are still considered threatened. The complicated situation of  
indigenous languages is illustrated by the Nahuatl – the best known and most 
widely spoken indigenous languages. The text argues that although the colonial 
Nahuatl, known as Classical Nahuatl, played an important role in defining the 
Mexican cultural heritage, the its contemporary varieties suffers the  symptoms 
of  marginalized and low status language as demonstrates the sociolinguistics 
analysis of  Nahua village Ixcacuatitla.
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