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ZDROJOVÝ MATERIÁL č. 11 
 
 
List kráľovi o rozdelení Valónska a Flámska 
 
Renomovaný belgický právnik, politik a spisovateľ Jules Destrée napísal 15. augusta 1912 
vtedajšiemu kráľovi Belgicka Albertovi I. list na obranu francúzskeho jazyka a francúzskej 
kultúry v tejto krajine. Destrée tvrdil, že jazyk a identita sú úzko prepojené. Tu je úryvok z jeho 
listu: 
 
 „Existuje však príznačnejší a rozhodujúcejší dôkaz duality územia Vášho kráľovstva, ktorý je 
nepopierateľnejší ako dôkazy, ktoré môže poskytnúť pôda, krajina, činnosti, temperament a 
viery, a tým je jazyk. (Jazyk je truhlica, ktorá sa po stáročia plnila, aby slúžila určitému 
ľudskému spoločenstvu. Jeho súčasťou sú spomienky a ozvena zvykov, viery a bolestí tohto 
spoločenstva. V tých, ktorí ním hovoria, vyvoláva zmätené dojmy siahajúce do neistých chvíľ 
dieťaťa drmoliaceho v lone matky, dokonca oživuje väzby s pradávnymi predkami. Citové puto k 
jazyku má v sebe niečo tajomné, pretože jeho základom nie je ani tak naša racionálna bytosť, 
ale vychádza skôr z hlbín podvedomia. A až pri takomto ponímaní tejto otázky sa v mysli 
vynoria milióny jeho jemných korienkov, ktoré sú zapustené hlboko vo vzdialenej minulosti, a 
môžeme pochopiť posvätný charakter jazyka a to, nakoľko sú otázky, ktoré vznikajú pri jeho 
používaní, citlivé a nakoľko je nemožné vyriešiť ich len pomocou racionálnych postupov.)“  
 
Destrée použil v prospech identity ako rozhodujúci argument jazyk, keď neskôr v liste napísal: 
„(Vládnete) dvom národom. V Belgicku žijú Valóni a Flámi – Belgičania neexistujú“.  
 
Od 20. rokov 20. storočia bolo prijatých niekoľko zákonov, ktorými boli ako úradné jazyky Belgicka 
popri francúzštine uznané aj holandčina a nemčina.  
 
Zdroj: internetová stránka „Les Belges, leur histoire“  
 
 „Ak ste Španiel, hovorte po španielsky“ 
 

 
 
Na tomto obrázku je politický slogan používaný v Španielsku počas diktatúry generála Francisca 
Franca (1939 – 1975) spolu s podobizňou Franca. Slogan hovorí: 
„Ak ste Španiel, hovorte po španielsky“  
 
Slogan sa používal na odrádzanie od používania katalánčiny, a to predovšetkým v Katalánsku po jeho 
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obsadení Francovou armádou v poslednej fáze občianskej vojny v roku 1939 a po vojne. Aj v iných 
obdobiach španielskej histórie už boli zavedené obmedzenia týkajúce sa používania katalánčiny. 
 
Zdroj: Wikimedia commons 
 
“La langue de la République est le français” 
„Jazykom republiky je francúzština“ 
 
V roku 1992 francúzska vláda zmenila ústavu, ktorá odvtedy obsahuje vetu: „Jazykom republiky 
je francúzština“. Vo Francúzsku však existuje mnoho menšinových jazykov, z ktorých jedným je 
bretónčina používaná v Bretónsku. Bretónsky jazyk je vnímaný ako dôležitý znak identity v 
tomto regióne a tí, ktorí týmto jazykom hovoria, prikladajú jeho zachovaniu zásadný význam 
pre budúce generácie. Zachovanie tohto jazyka však nevíta vo Francúzsku každý, pričom mnohí 
majú pocit, že jazyková rozmanitosť by negatívne ovplyvnila identitu národa a viedla k ... 
„balkanizácii Francúzska“ (bývalý francúzsky minister vnútra Jean-Pierre Chevènement) 
„narušeniu francúzskej identity“ (denník Le Figaro) 
 
Zdroj: Jon Henley, 27. 6. 1999, The Guardian  
 
 


