Jazyková situace v Amazonii v Peru
Sandra Satrapová
Domorodé jazyky představují jedno z největších kulturních bohatství Peru.
Amazonské jazyky jsou na rozdíl od domorodých jazyků andské oblasti, kečuánštiny a
aymarštiny, vzhledem k nízkému počtu mluvčích charakterizovány jako minoritní. Ze strany
státu a široké veřejnosti byla ještě do nedávna jazyková rozmanitost země přehlížena a byla
spíše pokládána za překážku pokroku a známku zaostalosti obyvatel. Takovéto postoje
vycházely z obecně přijímaného faktu, že jednotnost země spočívá v její homogenitě. Klaus
Zimmerman trefně vysvětluje:
Diverzita představuje kulturní poklad lidstva, jenž umožňuje, aby se potenciál ducha
projevil a uskutečnil pouze, pokud rozmanitost i nadále existuje1 […] Jazyková politika
obecně předpokládá, že mlutilingvismus brání státnímu rozvoji, a proto je pokládán za
ekonomický problém. Navíc již od dob Nebriji stát vyžaduje jednotný jazyk, aby se
obyvatelstvo mohlo ztotožnit se svou zemí. Tato myšlenka je rozšířená v západním
světě a tvoří základ patriotismu.2

Stát v rámci nové jazykové politiky podporuje domorodé obyvatelstvo v užívání
původních jazyků až v posledních desetiletích. Prvním krokem k rovnoprávnosti je Ústava
z roku 1993, kde jsou za oficiální jazyky Peru kromě španělštiny prohlášeny i kečuánština a
aymarština a všechny ostatní domorodé jazyky na území, kde převládají.3 Tato formulace je
velmi obecná, neboť nejsou stanovena kritéria, podle kterých by se dalo určit, kdy jazyk
v konkrétní oblasti převládá. Zároveň se zde nespecifikuje pojem území. Pojem ostatní
domorodé jazyky odkazuje k amazonským jazykům, které se nachází roztroušeny na poměrně
rozsáhlém území a převládají především v menších komunitách a osadách. Často se v rámci
jedné osady setkáváme s více než jedním domorodým jazykem. Vzhledem k tomu, že Ústava
nestanovuje žádná opatření vztahující se k novým deklarovaným statusům, z praktického
hlediska nedošlo k viditelným změnám, které by přispěly ke zlepšení postavení domorodých
etnik a jejich jazyků ve společnosti.
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Mluvčích indiánských jazyků v celé Amazonii rychle ubývá. Podle odhadů žilo v roce
1500 v Amazonské nížině 2–5 milionů Indiánů. Současná populace nepřesahuje 400 000
jedinců.4 Předpokládá se, že v celé Latinské Americe existovalo 1750 domorodých jazyků, ze
kterých dnes zbývá asi 550–700.5 Většina z nich má méně než 5000 mluvčích a hrozí jim
zánik. 6 Demografické hledisko je jedním z faktorů, který hraje zásadní roli v otázce
ohrožených jazyků. Většina studií zabývajících se touto problematikou zdůrazňuje fakt, že
lingvistická různorodost je rapidně na ústupu. Jedním ze sociolingvistických jevů
provázejících tuto situaci, je jazykový posun ke španělštině, ke kterému dochází v rámci
jazykového kontakt.7 Jazykový kontakt v Amazonii není žádný nový fenomén, ovšemv dnešní
době je natolik intenzivní, že namísto stabilního bilingvismu generuje jazykový posun.8
Amazonská nížina je dnes nejméně probádanou a zároveň lingvisticky nejvíce
komplexní oblastí světa. Narazíme tu na nejrůznější typy lingvistických situací.
V současnosti je největší procento obyvatel peruánské Amazonie monolingvních ve
španělštině 9 , po té následují bilingvní mluvčí kečuánštiny. U většiny jazyků dochází k
jazykovému kontaktu různé intenzity a k jazykovému posunu ke španělštině. Nicméně i
kečuánština je příčinou jazykového posunu u amazonských jazyků. 10 Díky intenzivnímu
kontaktu mezi jednotlivými jazyky se v mnoha oblastech setkáváme i s multilingvismem.
Druhým extrémem jsou amazonské jazyky, které se nacházejí v dobrovolné izolaci v pralese,
kde je jazykový kontakt minimální (např. candoshi, culina, piro, yora, amahuaca,
yaminahua). Přibližně jedna osmina indiánů není v kontaktu s žádnou jinou skupinou.Jsou to
domorodé kmeny, které se stáhly hluboko do pralesa a v zájmu zachování svých tradic a
kulturních praktik dávají přednost naprosté izolaci. Šatava však upozorňuje:
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Jazyková asimilace je uspíšena skutečností, že velkou část malých řečí tvoří pouze
jazyky s orální tradicí přetrvávající mnohdy díky (do nedávné doby) geografické
izolaci svých uživatelů; tato situace se nyní rapidně mění. Avšak i řada malých jazyků
s vlastním písemnictvím není s to pokrýt všechny potřebné roviny života.11

Například kečuánština, která má podle odhadů v Latinské Americe 8,5 milionu
mluvčích, se v některých oblastech středního Peru nachází v kritické situaci, protože většina
dětí kečuánsky mluvících rodičů dává přednost komunikaci pouze ve španělštině.12 Není-li
zachována kontinuita v rámci generací, jazyky, a zvlášť ty bez písemné tradice, nemají šanci.
V současnosti se odhaduje, že většina amazonských jazyků nemá naději ani na přežití ve
středně dlouhém časovém horizontu. Vlády jednotlivých zemí jsou pomalé v šíření
komunikací do odlehlých koutů pralesa, v zavádění školních a zdravotnických institucí. To
jediné ještě ponechávalo některým kulturám a jazykům jejich autonomii. Ale nyní je toto
pronikání intenzivnější a přináší s sebou asimilaci původních kultur s hlavním společenským
proudem. S každým rokem jsou indiánské jazyky užívány méně a méně na úkor španělštiny a
portugalštiny. Každý rok několik původních jazyků upadne v zapomnění. Z odhadovaných
300 jazyků dnešní Amazonie bude pravděpodobně pouze malý zlomek z nich aktivně užíván i
za sto let.13
Klasifikace jazyků
Původ i klasifikace jednotlivých jazyků nejsou dodnes jednoznačné. Pomineme-li
počáteční spisy misionářů, cestovatelů a dobrodruhů, první vědecké práce na poli amazonské
lingvistiky mají za cíl klasifikovat jednotlivé jazyky. Výzkum je nerovnoměrný a v mnoha
ohledech nedostatečný, navíc ne všechny jazyky jsou podrobně prostudovány. Jazyky
ashaninka, aguaruna či cashibo disponují relativně vysokým počtem studií, zatímco záparo,
secoya či andoque jsou takřka neprobádané.14 Rozptýlenost studií v časopisech, světových
knihovnách či dizertačních pracích znesnadňuje snahu o ucelené získání dat.
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Zatímco v evropské lingvistice se nejčastěji uplatňuje typologická klasifikace založená
na morfologické struktuře jazyků, v Americe je dnes nejvíce přijímaná Greenbergova (1960,
1987) teorie genetické příbuznosti jazyků.V rámci této teorie se setkáváme se dvěma
tendencemi.15 První navazuje na Greenberga, jehož klasifikace obsahuje méně rozlišujících
skupin, zato je obsažnější. Opačná tendence se soustředí na zajištění stálých genetických
vztahů na nižších úrovních, což má za následek podstatně vyšší počet jazykových rodin.
Přikláníme se ke druhému typu klasifikace podle Pozzi-Escot, Gustava Solíse a

Garcíi

Fernanda16, kteří peruánské domorodé jazyky rozdělují do 18 jazykových rodin.
Tabulka 2. Klasifikace amazonských jazyků
Jazyková rodina

Jazyk

Jazyková rodina

Jazyk

I ARAWA

Culina

IX MUNICHI

Munichi

II ARAWAK

Ashaninka (Campa)

X PANO

Amahuaca

Caquinte

Capanahua

Chamicuro

Cashinahua

Iňapari

Cashibo-Cacataibo

Machiguenga

Mayoruna

Nomatsiguenga

Shipibo-Conibo

Resígaro

Yaminahua

Yine (Piro)

XI PEBA-YAGUA

Yagua

Yánesha (Amuesha)

XII QUECHUA

Quechua

III BORA

Bora

XIII SHIMACO

Urarina

IV CAHUAPANA

Chayahuita

XIV TACANA

Eseeja

Jebero

XV TICUNA

Ticuna

V CANDOSHI

Candoshi

XVI TSEEPTSÁ

Cholón

VI HARAKMBUT

Harakmbut

XVII TUCANO

Secoya

VII HUITOTO

Huitoto
Ocaina

Orejón
XVIII TUPÍ-

Cocama-Cocamilla

GUARANÍ
VIII JÍBARO
15
16

Achuar

Omagua
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Aguaruna
Huambisa

XIX ZÁPARO

Arabela
Iquito
Taushiro

Další z ožehavých otázek amazonské lingvistiky je počet jednotlivých jazyků. Odhady
lingvistů a etnologů se pohybují mezi 30–106 jazyky17. Rozptyl potvrzuje, jak nedostatečné a
nejednotné jsou studie zabývajíci se touto problematikou. V odborné literatuře se nejčastěji
setkáme s údajem okolo čtyřiceti původních jazyků zahrnující i kečuánštinu a aymarštinu.18
V případě, že jazyk nahlížíme jako nástroj komunikace určitého společenství, celkový počet
amazonských jazyků bude nižší, než uvádíme. Na druhou stranu bereme-li v potaz fakt, že
existují mluvčí, kteří někdy jazyk používali, a v jejich paměti je stále přítomný, je počet
jazyků vyšší. Tak je tomu v případě jazyků cholón a munichi, u kterých dnes těžko můžeme
dohledat, zda se aktivně užívají či nikoli. V současnosti jazyky používané jako nástroj
komunikace v Amazonii nepřekročí počet 34 (včetně kečuánštiny). Dalších sedm jazyků
na seznamu patří mezi ohrožené19 jazyky v procesu vymírání: chamicuro, resígaro, munichi,
cholón, taushiro, iñapar, iquito.
Stále není shoda v tom, kdy se jedná pouze o dialekt a kdy už o samostatný jazyk.
Jsme odkázáni především na koncept „srozumitelnosti“ jako hlavního kritéria v dané
problematice. Podle Gustava Solíse Fonsequi není problém výzkumu amazonských jazyků ani
tak lingvistický, jako spíše ten, že nejsme schopni identifikovat jednotlivé domorodé kmeny.
Studie tohoto typu buď neexistují, nebo jsou těžko dohledatelné.20 Některé jazyky mají více
pojmenování, které se navíc mohou lišit od jména etnika. Názvy jednotlivých etnik nejsou
sjednocené a často ani není jasné, k jakému etniku příslušníci patří. Především v Amazonii
důsledkem intenzivního kontaktu mezi komunitami došlo k tomu, že samotná etnika
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na základně vzájemné srozumitelnosti mohou ztotožnit dva různé jazyky v jeden. 21 Mnoho
jazyků již vymřel22 bez jakéhokoli lingvistického zpracování. Velká část v důsledku příchodu
Evropanů na americký kontinent, neboť mnohá etnika byla vyvražděna nebo nepřežila
brutální zacházení kolonizátorů. Většina případů byla způsobena tím, že etniky vymřela
následkem nemocí, vůči kterým Indiáni nebyli imunní (neštovice, chřipka atd.). Tak například
vymizelo sedm původních jazyků v oblasti Jaén.
Geografické rozložení jednotlivých jazyků u významnějších jazykových rodin je
značně nerovnoměrné. Dokonce i rodina Tucano, která je jednou z nejvíce homogenních, se
rozprostírá ve třech rozličných oblastech. Situaci komplikuje i fakt, že jednotlivé jazyky se
v historii různě šířily a přesouvaly. Někdy je takřka nemožné určit, jestli je podobnost dvou
jazyků způsobena obdobným genetickým vývojem nebo jde o vzájemnou výpůjčku. 23 Když
dva nebo více jazyků vykazují určitý soubor podobností, neznamená to, že se nutně jedná
o genetickou příbuznost.Všechny tyto faktory znesnadňují lingvistům práci.
Jazyky v historické perspektivě24
O tom, jak žili domorodci před příchodem Evropanů, máme dnes minimum informací.
Nejranější zprávy se objevují s první vlnou cestovatelů a misionářů, později i etnografů, kteří
míří do Amazonie od poloviny 16. století. Ačkoli se z lingvistického hlediska nejedná
o sofistikované informace, jsou hlavním dostupným zdrojem týkajícím se amazonských etnik
a jejich jazyků obecně. Podle zpráv Francisca de Orellana, který roku 1542 plul z Napa
v Ekvádoru po celé délce Amazonky až do Atlantiku, se dozvídáme o kmenech usazených
převážně v náplavových oblastech řek a okolo břehů, kde je úrodná půda. Tyto kmeny se zde
údajně vyskytovaly po dobu tisíce let, nicméně populace se nacházela i v odlehlejších
vnitrozemských oblastech.25
Před evropskou invazí do vnitrozemí byly vztahy mezi jednotlivými kmeny někdy
mírumilovné, jindy bouřlivé. Například mluvčí jazyků rodiny Tupí-Guaraní expandovali, což
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mělo značný vliv na ostatní jazyky, se kterými přišli do kontaktu. Běžně také docházelo
ke sloučení početně menších kmenů. Nicméně četnost jazykových kontaktů v rámci přesunů
jednotlivých etnik se rapidně zvýšila po roce 1500. Tisíce usedlíků z hor seuchýlilo
do pralesa, kde tvořily válečnou hranici se Španěly. Některé amazonské kmeny, které
pobývaly hluboko v horách po celou dobu koloniálního období, se do pralesa začaly
přesouvat až v době první republiky (1820). S příchodem Evropanů došlo k radikálnímu
úbytku domorodého obyvatelstva. Podle odhadů klesl počet domorodců v Amazonii do roku
1900 na jednu desetinu původní populace. Mnoho etnik a jazyků zmizelo dříve, než byla
vůbec zaznamenaná jejich jména. 26 Evropská invaze na americký kontinent jednoznačně
znamenala přerušení přirozeného vývoje domorodých jazyků.
Hlavním argumentem dobývání a následného kolonizování amerického kontinentu
bylo šíření křesťanské víry. Misionáři se v Novém světě potýkali s nelehkou úlohou rozšířit
evangelium mezi domorodé kmeny a vzhledem k tomu, že jazyková politika nebyla v době
kolonizace na prvním místě, nýbrž šlo především o spásu hříšných duší, dali první misionáři
přednost učení se indiánským jazykům před pošpanělštěním domorodců. Bylo zřejmé, že
domorodci snáze přijmou katechismus, bude-li kázání probíhat v původních jazycích.
Nicméně vysoká rozmanitost jazyků 27 donutila kolonisty i misionáře zvolit v každé oblasti
jeden domorodý jazyk jako univerzální komunikační kód.28
Při dobývání a v období kolonizacese ve španělštině užívalo termínů lengua general a
lengua particular, což můžeme přeložit jako jazyk obecný a jazyk jednotlivý. Podle Fonsequi
sloužil obecný jazyk v určité oblasti jako prostředek komunikace pro mluvčí různých jazyků.
V koloniálním období Evropané dávali přednost obecným jazykům kvůli usnadnění
komunikační situace.
Není pochyb, že kečuánština sloužila jako obecný jazyk Amazonie na severu Peru
v předkoloniální době, neboť plnila tuto funkciv rámci celého Inckého impéria. Nezasahovala
sice až k hranicím s Brazílií, ale v jistých zónách měla i tak velký vliv. Po příchodu Španělů a
následném rozpadu impéria se mnohá etnika vrátila ke svým původním jazykům. Poté, co
byla kečuánština zvolena za obecný jazyk dorozumívání na dobytém území španělské koruny,
se její vliv rozšířil a zvláště v Amazonii pronikla i do velmi vzdálených oblastí. I přesto, že se
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údajně v misiích Maynas kázalo ve 39 domorodých jazycích, jedná se spíše o výjimku, neboť
kečuánština (a v některých oblastech i aymarština) byla dorozumívacím jazykem na většině
peruánského území. V Amazonii pravděpodobně existovaly i jiné obecné jazyky29, ale jejich
působení trvalo spíše kratší dobu (např. 100 let) a není přesně lingvisticky doloženo.
Působení misionářů v amazonské oblasti mělo zásadní vliv na tamní jazykové dění,
především pak práce misionářů v oblasti Maynas, která není dodnes dostatečně
zdokumentovaná. Jezuitské misie v Maynas fungovaly i jako školy, kde byla jednak
vyučována španělština a jednak kečuánština, což velmi přispělo k rozšíření těchto jazyků
v Amazonii. Navícs e mnoho Indiánů stalo bilingvními. Sami misionáři pracovali s 33–40
domorodými jazyky v časovém období asi 130 let.
Velký vliv na jazyky a společenské uspořádání domorodců mělo i objevení nových
sociálních skupin. Misionáři spatřovali problém v tom, že amazonské kmeny žily v jakémsi
chaosu, roztroušeny. Navíc neměly žádného vládce nebo náčelníka, jehož rozhodnutí by
plnily. Dodnes se spekuluje, zda existovaly útvary podobné státním celkům nebo ne. Je jisté,
že domorodá společenství se především musela přizpůsobit prostředí, které je velmi
specifické a nedovoluje rozvinout větší sociální útvary na jednom místě. Mnoho etnik se ještě
dnes organizuje do klanů (bora, huitoto, tucano…) a v případě nebezpečí nebo za účelem boje
se sdružují do tzv. supraclanes. Funkce státního celku je zde tedy zřejmá. Zavedení nových
sociálních útvarů podobných vesnicím vedlo postupem času k vymizení menších jazyků a
etnik. V jiném případě docházelo ke kulturnímu spojování různých skupin či k nástupu jazyků
s větším počtem mluvčích na rozsáhlejším území.
Kontakt mezi jednotlivými kmeny existoval již dávno před kolonizací, jednak
za účelem šíření novinek (technologií), jednak kvůli obchodování. V Amazonii se nacházely
jisté geografické okruhy jako Circuito del río Amazonas nebo Circuito del río Madre de Dios.
Amazonka tvořila hranici, jež je ze sociolingvistického hlediska naprosto zásadní. Její snadná
splavnost umožnila šíření některých jazyků. Obecně nejlépe splavné nebo jinak dostupné
oblasti jsou dnes zónami s vysokým počtem mluvčích kečuánštiny a španělštiny, jelikož sem
pronikali kolonizátoři, misionáři i dobrodruzi hledající El dorado v Amazonii.30
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Běžnou záležitostí bylo zotročování domorodců. 31 Evropští kolonizátoři podnikali
výpravy po řece, při kterých byl zajat nějaký domorodý kmen a odvezen na plantáže. Tam
v nelidských podmínkách (často nejpozději do deseti let) domorodci zemřeli. A tak byla
podniknuta další výprava a násilně přemístěn další kmen. O právech takto zotročených
Indiánů nemůže být ani řeč.
Některá etnika se po střetu se Španěly rozhodla odejít do izolace, jiná zůstala
odloučena, ale již probíhal určitý sporadický kontakt s Evropany. Většinou byla určena jedna
nebo více osob, které se dostávaly do kontaktu s kolonizátory za účelem obchodování. Jiná
etnika ztratila ekonomickou a částečně i sociopolitickou autonomii, ale nadále si udržela svoji
kulturu. Nakonec existovaly i skupiny, které vzhledem k absolutní integraci do západní
společnosti už nedokázaly obnovit svoji původní kulturu a často ztratily i jazyk. 32
Invaze Evropanů do Amazonie se zintenzivnila začátkem dvacátého století
s kaučukovou horečkou. Jednalo se o sociolingvisticky traumatické období. Při těžbě kaučuku
79 % dělníků tvořili Indiáni, kteří byli násilně přemístěni ze svých původních domovů. 33
V důsledku toho došlo k obrovským kulturním a

sociolingvistickým změnám a často

i k zániku samotného etnika. 34 Přesun etnika do jiné oblasti s sebou přinášel styk s novou
kulturou a s jinými jazyky. Výpůjčky a zásahy způsobily jazykové připodobňování a často
i ztrátu jazyka, i proto je z lingvistického hlediska těžké popsat dnešní situaci v Amazonii a
přesnou klasifikaci jazyků. Etnika huitoto a bora (společně s resígaro, ocaína a andoque) byla
přesunuta kvůli konfliktu s Kolumbií z oblasti řeky Caquetá do povodí Ampiyacu, kde
v rámci společného soužití prošla jazykovými i kulturními změnami. Vzájemná podobnost
těchto etnik dnes vykazuje jazykovou i kmenovou příbuznost. Navíc s kaučukovou horečkou
opět expandovala i kečuánština, která se stala hlavním komunikačním nástrojem mezi těžaři a
domorodci.
Ve dvacátém století se centrem asimilace v Amazonii stala škola. Plnila v podstatě
podobnou funkci jako misie, protože byla jediným místem, kde se domorodci mohli naučit
jinému jazyku než mateřštině. Ze strany státu se opět projevilo úsilí pošpanělštit domorodá
31
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etnika v rámci sjednocení kulturní identity národa. Zásadní vliv mělo i formování měst a
vznik infrastruktury.
Iniciativy spojené s podporou domorodých etnik a jazyků
Obecná

tendence

úbytku

domorodých

jazyků

není

hrozbou

budoucnosti,

ale současným stavem. Jak jsme již zmínili v úvodní části, jazyková politika teprve nedávno
uznala fakt, že jazyková diverzita nemusí být překážkou státního rozvoje. Mnohé studie dnes
dokonce dokazují, že bilingvismus přispívá k vyšší inteligenci či mozkové kapacitě jedince.
Z praktického hlediska mají takoví jedinci (tj.dvoj- a vícejazyční – L.Š.) přístup
k daleko většímu objemu informací, než mají jednojazyční, mají větší množství
znalostí (jazykových i jiných), chápou lépe různé sémantické asociace, a protože jsou
zvyklí střídat jazyky a modely myšlení, je jejich intelekt flexibilnější […] Jsou méně
rigidní, pokud jde o vlastní postoje, a tolerantnější, tj.méně nepřátelští.35

Revitalizace jazyků v Peru je poměrně novou snahou, která je uskutečňována
především na základě bilingvního vzdělávání. Dnes se tyto tendence zaměřují nejen na jazyk,
ale na celý kulturní kontext. V rámci Amazonie byl představen projekt Plan Estratégico 2001–
2005 o interkulturním bilingvním vzdělávání.36
Nicméně ze strany státu byla podpora revitalizace jazyků v Amazonii minimální, proto
se iniciativy chopily různé organizace a také sami Indiáni, což je výborný počátek jejich
aktivní účasti na vlastních záležitostech a získávání mocenského postavení vůbec. Jednou
z iniciativ je Programade Formación de MaestrosBilingües (FORMABIAP), který vznikl
na základě spolupráce Aidesep (Asociación Interétnica para el Desarrolllo de la Selva
Peruana) a ISP v Iquitos. Tento program umožňuje studium v oboru bilingvní výuky
studentům z domorodých komunit. Cílem je i zavedení nových interkulturních bilingvních
osnov pro první stupeň základních škol, překontrolování abeced vytvořených SIL a vytvoření
jednotných abeced, rozvinutí psaní a přepracování nejdůležitějších neologismů. Studenti jsou
povinni složit přijímací zkoušku, kde dokazují znalost mateřského jazyka a otázek týkajících
se kulturních aspektů etnika.
Rodící se projekt FORTE-Pe Proebi podporuje tři pedagogické instituty v Iquitos,
Pucallpě a v Puertu Maldonadu. V rámci těchto institutů se spolupracuje především s etniky
z jazykových rodin Pano a Harakmbut, v Iquitos pak s etniky zapojenými do programu
FORMABIAP.
35
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Mezi další organizace a projekty podporujících formování bilingvních učitelů patří37:
PEBIAN (El Programam Bilingüe de Alto Napo), RESOP (La Red Escolar de la Selva del Sur
Oriente Peruano), CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), SIL,
speciální program na školení bilingvních učitelů na amazonské univerzitě UNAP, projekt
bilingvního vzdělávání v Tarapotu, program AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo
de la Selva Peruana), který soustřeďuje dvacet regionálních organizací domorodých komunit
v peruánské Amazonii.38
Zákon Derecho a la Consulta Previa má za cíl zajistit domorodým etnikům možnost
řešit soudní záležitosti v rodném jazyce. V rámci tohoto ustanovení v současnosti probíhají
v Amazonii konkurzy, na jejichž základě budou vybráni překladatelé do všech amazonských
jazyků. Je zamýšleno vyškolit pro každý jazyk dva až tři tlumočníky. V regionu Loreto se
počítá s dvaatřiceti domorodými jazyky.
Nevládní organizace Curuinsi na podporu indiánských komunit je řízená především
aktivisty, univerzitními studenty a příslušníky domorodých etnik v regionu Loreto. Jejich
aktivity se zaměřují na podporu rozvoje domorodých komunit a na udržení kulturní identity,
hlavním cílem je pak zajištění základních práv domorodcům.
Ze strany státu je asi nejzajímavější stipendijní program Beca 18 určený studentům
pocházejících z ekonomicky slabých rodin, které se nacházejí na hranici extrémní chudoby.
Jedná se především o studenty z indiánských komunit, Afroperuánce nebo nějakým způsobem
handicapované studenty. Stát v těchto případech pokrývá veškeré náklady spojené se studiem
(stravu, ubytování, univerzitní poplatky, dopravu, výdaje spojené s nákupem univerzitního
materiálu, atd.), celkově asi 7 000 Kč měsíčně. V programu je zapojeno celkem 35 univerzit a
75 vyšších technických institutů v Peru. Nicméně toto stipendium je orientované na studenty,
kteří mají zájem studovat technické obory. Zvlášť jsou pak podporováni jedinci z vojenských
středních škol.
Vyhlídky do budoucna
V rámci peruánského území jsou odhady týkající se životnosti jednotlivých jazyků
alarmující. Celé jazykové rodině Záparo (tj. jazykům arabela, iquito, taushiro) hrozí zánik
jak na území Peru tak i v Ekvádoru. Taktéž rodině Harakmbut. Počet mluvčích rodiny Tacana
37
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a Tucano je v Peru omezen, ale v ostatních zemích je mluvčích dostatek. Informaci o rodině
Záparo z roku 1975 doplňujeme o novodobější údaj z roku 1999, kde autorka uvádí, že
všechny jazyky této rodiny kompletně nahradila kečuánština. Celá rodina je na pokraji zániku
s posledními 200 mluvčími. Tento případ jasně demonstruje, jak se během dvaceti pěti let
může odhad stát skutečností. U rodin Cahuapana, Peba-Yagua a Huitoto je zaznamenán
jazykový posun ke španělštině.39 Podle Fonsequi jsou dnes v Peru nejvíce ohrožené jazyky
arabela, caquinte, orejón, iňapari, resígaro, taushiro, iquito, ocaina, jebero, omagua
(u isconahua, moronahua, remo není jisté, zda se jedná o samostatné jazyky nebo o
dialekty).40
V předmluvě ke knize Handbook of Amazonian Languages 41 autoři věnují několik
stran otázce předsudků a zavádějících informací, jež panují ohledně domorodých etnik
Amazonie. Konkrétně uvádějí příklad Johna Hemmingse, dobrodruha a spisovatele, který
ve své knize ospravedlňuje násilnosti spojené s dobýváním a kolonizací amerického
kontinentu, protože díky Evropanům byli domorodci vytrženi ze svého tmářství. Indiáni
nejsou pro západní civilizaci v ničem inspirující, nezasloužili se ani o pramalý přínos
světovému kulturnímu dědictví. I když se tento postoj zdá být extrémní, v dnešní společnosti
bohužel stále ještě existují jedinci, kteří v původních kulturách vidí jen primitivní
společenství, která mohou být vděčná Evropanům za pokrok. Ignorace tohoto typu nelze
tolerovat, protože se může jednat o stejnou mentalitu, jakou byla ta, jež dovolila sociální
destrukci a téměř vyhlazení domorodců v uplynulých staletích. Zároveň by to v budoucnosti
mohlo vést k obecně přijímanému obrázku Indiána jako jedince s několika málo dovednostmi,
o kterém není co vyprávět. Například v Encyclopaedia Britannica z roku 1966 článek
věnovaný amazonským etnikům oblasti Amazonie obsahuje pouhých 17 slov. Jiné studie
mylně uvádějí některá etnika jako vymřelá 42 Je těžké zajistit podporu a rovnoprávné
zacházení jedincům, stejně tak jako adekvátní akademickou pozornost jejich jazykům a
kultuře, když nejsou respektováni kvůli hanobení své minulosti a zároveň jsou mylně
považováni za kulturu v současnosti vymřelou.
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Takzvaní "primitivové" mají za sebou minulost stejně dlouhou jako my, jen s ní jinak
naložili. Myslet si ale, že zůstali po desítky tisíciletí stát na místě, a že nám proto
poskytují obraz počátků všech kultur, znamená podléhat iluzi.43

Domorodé kmeny se naučily hledat rovnováhu, aby mohly žít v harmonii s prostředím
amazonského pralesa, a tak nenarušily ekosystém. Také díky tomu se nám Amazonie
zachovala, jak ji známe. Vlhké prostředí nedovoluje rozvinout architektonické umění, proto
prales není místem velkých civilizací. Zdá se, že prostředí je jedním ze zásadních faktorů,
které mají vliv na zachování nebo postupné vytrácení domorodých kultur a jejich jazyků.
Obzvlášť v pralese je toto spojení patrné. Wurm44 upozorňuje, že životní prostředí významně
ovlivňuje zánik jazyků, zvláště pak v malých komunitách, u kterých setrvat v přirozeném
prostředí je otázkou přežití kultury.
Indiánské jazyky překvapují lingvisty svojí komplexností a rozhodně je můžeme
označit jako důležitou část kulturního bohatství, které nám domorodá etnika přinášejí.
Bohužel tento fakt často není doceněn ani v akademickém světě. Ztráta jazyků neznamená jen
ztrátu dat. Na prvním místě je ochuzením pro domorodé kmeny, které přicházejí o část své
identity. Zároveň je asimilace jazyků mezníkem na cestě k uniformitě, která v rámci
globalizačních tendencí ukrajuje ze společného „bohatství“ celého lidstva.
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