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Kultúrna, 
jazyková a 
náboženská 
diverzita 
Európskej únie
Medzi jednotou a rozmanitosťou

Existuje množstvo 
politických, 
spoločenských, 
historických udalostí, 
momentov, miest, 
symbolov, ktoré nás 
spájajú a vytvárajú 
Európu. Európa 
kráľovských dynastií. 
Európa kresťanská. 
Európa bojujúca. 
Európa Reného 
Descartarta. Európa 
roztrieštená. Európa 
humanistická. 
Európa rozdelená. 
Európa slobodná. 
Európa zjednotená. 
Je potrebné uznať 
spoločnú minulosť 
európskych 
národov a hľadať 
spoločnú budúcnosť 
v zjednotenej 
Európskej únii.
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Kultúra „je celok, ktorý zahŕňa vedomosti, vieru, ume-
nie, morálku, právo, zvyky a všetky ostatné schopnosti 
a návyky, ktoré si človek osvojil ako člen spoločnosti.“ 
píše anglický antropológ Edward Burnett Tylor vo svojej 
knihe „Primitívna kultúra“ na konci 19. storočia. Po 150 
rokoch možno s touto defi níciou súhlasiť. 

Kultúra sa neprenáša génmi. Kultúra je vyjadrením celého 
spoločenského života človeka, je charakterizovaná kolek-
tívnou dimenziou, neprenáša sa biologicky dedením, ale 
nadobúda sa nevedome v procese socializácie človeka. 

Kultúra však môže mať aj širší význam, keď zahŕňa celú 
oblasť či sieť významov, prostredníctvom ktorých ľudia 
istej spoločnosti rozumejú sebe aj svetu, v ktorom žijú. 
Patrí sem určite jazyk a vzdelanosť, skúsenosti a tech-
niky, náboženstvo, umenie aj veda. 

Človek sa rodí do určitej kultúry, ktorú vytvorili jeho 
predkovia. Každý človek bez ohľadu na svoje posta-
venie, ktoré zaujíma v spoločnosti, určitým spôsobom 
mení toto prostredie, do ktorého sa narodil. Človek je 
teda produktom určitej kultúry a súčasne aj jej spolu-
tvorcom. Kultúra je prejavom nás samých. Kultúru chá-
peme ako spôsob bytia, myslenia, cítenia a konania, 
ktoré sme si osvojili v istom spoločensko-lingvistickom 
prostredí a ktorú zároveň ovplyvňujeme.

„My a oni“ alebo čo je 
kultúrna rozmanitosť

Zhody a podobnosti medzi kultúrami ľudí zbližujú 
a  uľahčujú im spolužitie a lepšie poznanie sa. Rozdiely, 
odlišnosti, aj keď sa nám môžu zdať malé, nás vzďaľujú, 

 

pretože pri ich nesprávnej interpretácii spôsobujú ne-
dorozumenia, nezhody, nepochopenie v komunikácii, 
prípadne aj následné konfl ikty. 

Na druhej strane rozmanitosť nie je medzi kultúrami, 
ale je vlastná samotnej myšlienke kultúry, a teda roz-
manitosť buduje jednotlivé kultúry.

• Kultúrna rozmanitosť ako zdroj výmeny, inovácií a 
tvorivosti je pre ľudstvo rovnako nevyhnutná ako 
je biologická rozmanitosť nevyhnutná pre prírodu.
(Unesco, 2000, čl. 1)

• Európska únia rešpektuje kultúrnu, náboženskú a 
jazykovú rôznorodosť, (Zmluvy o Fungovaní Európ-
skej únie, 2012, čl. 3)

Európska únia

28 členských štátoch EÚ

500 miliónov občanov

3 abecedy

24 ofi ciálnych jazykov

60 regionálnych a lokálnych jazykov

Rozlišujeme 5 základných kategórií kultúrnych foriem. Sú to: 
• symboly (prírodné a vyrobené predmety, prostredie...), 
• jazyk (žargón, slang, gestá, signály, znaky, piesne, 

humor, vtipy, klebety, povesti...), 
• histórie (príbehy, legendy, mýty...), 
• aktivity (rituály, tabu, zvyky, obyčaje, mravné 

a právne normy...), 
• hypotézy (zastávané hodnoty, názory a myšlienky, 

základné predpoklady a vízie sveta). 
Len na základe kultúrnych foriem môžeme poukazovať 
na ideológiu, ktorú tieto zhmotňujú, t.j. na jednotlivé kultúry.

Obr. č. 49
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Harmonická koexistencia mnohých jazykov v  Európe 
je silným symbolom jednoty v rôznorodosti Európskej 
únie. Ak jazyky determinujú identitu každého, sú súčas-
ťou spoločného dedičstva. Jazyky sú mostom k ostat-
ným a otvárajú dvere do iných krajín, do iných kultúr. 
Znalosť jazyka podporuje vzájomné porozumenie sa. 
Multilingvizmus má pozitívny vplyv na život občanov: 
zlepšuje zamestnateľnosť, uľahčuje prístup k službám, 
k právam, prispieva k solidarite, posilňuje interkultúrny 
dialóg a sociálnu kohéziu. 

Aby nás v tej-ktorej krajine prijali, nestačí ovládať len 
jej jazyk, ale je potrebné mať určité poznatky, vedomos-
ti, a samozrejme vôľu načúvať danej kultúre a tolerovať 
prípadné odlišnosti od kultúry, v ktorej sme vyrastali.

Kultúrna rozmanitosť sa prejavuje uznaním a rešpek-
tovaním rozličných jazykov, náboženstiev, tradícií, 
spôsobov života, ako aj iných partikularít vlastných 
rozličným kultúram. Týmto spôsobom si každý vytvára 
svoju vlastnú kultúrnu identitu.

V našich stále diverzifi kovanejších spoločnostiach je 
nevyhnutné zabezpečiť harmonické spolunažívanie 
medzi jednotlivcami a skupinami vzájomne sa líšiacich 
pluralitou, rozmanitosťou a dynamikou svojich kultúr-
nych identít, ako aj ochotou vzájomne spolunažívať. (...) 
Kultúrny pluralizmus je neoddeliteľný od demokratic-
kého rámca, priaznivo vplýva na kultúrne výmeny a roz-
voj tvorivých schopností, ktoré rozvíjajú verejný život. 
(Unesco, 2000, čl. 2) 

• Keď hovoríme o  jednote, nemôžeme zabudnúť 
na to, čo nás rozdeľuje. 

• Keď hovoríme o rôznorodosti, nemôžeme zabudnúť 
na to, čo nás spája.

Európske občianstvo 
vs európska identita?

Otázky

1. Čo znamená byť Európanom?
2. Cítiš sa byť Európan? Vysvetli!
3. Prečo si občan Európskej únie a tiež občan Sloven-

skej republiky?

Maastrichtská zmluva z  roku 1992 zavádza pojem eu-
rópske občianstvo, čo znamená, že automaticky sa 
všetci občania členského štátu stávajú občanmi Európ-
skej únie, a teda získavajú tzv. „európske“ občianstvo. 
Občianstvo Európskej únie nenahrádza občianstvo 
členského štátu, iba ho dopĺňa. 

Čo to znamená mať európske občianstvo? Ide o priblí-
ženie európskeho projektu občanom prostredníctvom 
pocitu spolupatričnosti a priestoru pre politickú par-
ticipáciu. Je potrebné si uvedomiť, že občianstvo zna-
mená, že mám práva a povinnosti súvisiace s účasťou 
na verejnom živote. Na základe tohto uvedomenia si 

„Zjednotení 
v rozmanitosti“ 
– motto Európskej únie

Motto symbolizuje spojenie Európanov zdru-
žených v  Európskej únii s cieľom žiť v mieri a 
prosperite a využívať výhody rozličnosti kultúr, 
tradícií a jazykov európskeho kontinentu. Je to 
pilier, hlavný princíp európskeho projektu. Je to 
naša najväčšia sila.

Obr. č. 50
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vzniká identita Európskej únie, ktorá je postavená na 
vzťahu medzi občanom a  európskym projektom. Je 
nemožné až iluzórne získať presné geografi cké, his-
torické, kultúrne či náboženské vymedzenie Európy. 
Takže vzťah medzi občianstvami (štátnou príslušnos-
ťou), identitami (uvedomením sa) a  kultúrami je po-
trebné vnímať, či hľadať na základe konceptu, projektu, 
ktorý spočíva na rovnakých hodnotách: slobody, de-
mokracie, rešpektovania ľudských práv a  základných 
slobôd, ako aj právneho štátu.

Byť Európan dnes znamená zdieľať projekt postavený 
na politickom budovaní Európskej únie, pričom reš-
pektujeme kultúrnu rozmanitosť, historické skúsenos-
ti (národov), politické zvyklosti. 

Keďže neexistuje európska národnosť, byť Európan je 
predovšetkým uvedomenie si projektu Európskej únie 
a s ním spojených hodnôt. 

S  občianstvom Európskej únie sme získali aj nové prá-
va:

• sloboda pohybu a právo na trvalý pobyt na území 
členských štátov,

• právo voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho 
parlamentu a v komunálnych voľbách členského 
štátu v mieste bydliska,

• právo na diplomatickú a konzulárnu ochranu v  tre-
tích krajinách,

• petičné právo a  právo obrátiť sa na Európskeho 
ombudsmana.

Od roku 1999 sa v  súlade so vstupom Amsterdamskej 
zmluvy do platnosti k statusu európskeho občianstva 
vzťahujú aj ďalšie práva:

• právo písomne sa obracať na európske inštitúcie 
v ktoromkoľvek úradnom jazyku a právo dostať od 
nich písomnú odpoveď vo vlastnom jazyku,

• právo prístupu k dokumentom Európskeho parla-
mentu, Rady a Komisie (za určitých podmienok),

• zákaz diskriminácie medzi občanmi EÚ na základe 
národnosti, pohlavia, rasy, náboženstva, postihnu-
tia, veku či sexuálnej orientácie,

• rovný prístup k štátnej správe Spoločenstva.

Európska identita vs identita 
národná?

Kultúrna globalizácia ovplyvňuje aj mechanizmus budo-
vania národnej či európskej identity. Jej budovanie spočí-
va na inakosti a zhode a umožňuje zároveň diferenciáciu 
(voči „nim“) a spoločenské začlenenie (voči „nám“). 

Snaha o vybudovanie európskej identity siaha až do roku 
1973, keď predstavitelia Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva prijali „Deklaráciu o európskej identite”. 

Obr. č. 51
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Napriek tejto snahe ostala európska identita dlhé ob-
dobie iba umelým skeletom pre politikov a idea „budo-
vania identity“ si nenašla väčšinovú podporu občanov 
členských krajín spoločenstva či neskôr Únie.

Čo je európska identita v  dnešnej realite? Európska 
identita je, že ako Slovák môžem študovať v Štokholme, 
ísť bývať do Bruselu, dochádzať za prácou do Lille. Ísť 
na koncert do Viedne, zaľúbiť sa na dovolenke v Talian-

sku a navštevovať svoju rodinu v Španielsku. Ak sa mi 
na dovolenke v Afrike niečo nemilé prihodí, môžem ako 
občan Európskej únie požiadať o  pomoc Francúzske 
veľvyslanectvo, lebo Slovenská republika tam nemá 
veľa zastúpení. Aj tak možno vnímať európsku identi-
tu v praxi. Znamená to žiť slobodne v Európe. Identita, 
rovnako ako kultúra, sa vytvára prirodzene, spoločnos-
ťou, občanmi. 

Obr. č. 52

Kľúčové pojmy
Kultúra – celok, ktorý zahŕňa vedomosti, vieru, umenie, morálku, právo, 
zvyky a všetky ostatné schopnosti a návyky, ktoré si človek osvojil ako člen 
spoločnosti. Je to súbor hodnôt, zásad, ktoré členovia určitej skupiny uznávajú, 
prispôsobujú sa im a zároveň ich dotvárajú, menia, prispôsobujú.

Kultúrna rozmanitosť – sa prejavuje uznaním a rešpektovaním rozličných 
jazykov, náboženstiev, tradícií, spôsobov života, ako aj iných partikularít 
vlastných rozličným kultúram.

Identita Európskej únie – pocit, je vôľa zdieľať projekt budovania Európskej únie, pričom
rešpektujeme kultúrnu rozmanitosť, historické skúsenosti národov a ich politické zvyklosti.
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Otázky a úlohy:

1 Je európska identita a identita 
Európskej únie to isté? 

Ako vnímate identitu vy? 

Čo pre vás znamená mať európsku 
identitu?

3

2

Národná identita existuje súčasne po boku identity 
európskej. Národná identita je pocit, vďaka ktorému 
môžeme dokázať svoje začlenenie k nejakému národu. 
Tento pocit je vlastný každej osobe. Sociológovia však 
národnú identitu vidia komplikovanejšie. Ide o viacero 
súvisiacich elementov, ktoré vyplývajú z jasne identifi -

kovateľných „spoločných znakov“ národa a tieto môžu 
nadobudnúť formu symbolov. Identifi kovanie a násled-
né uvedomenie si týchto symbolov je vo všeobecnosti 
organizované dobrovoľne štátom a tieto sú členom ná-
roda vštepované od detstva. 

Otázky a úlohy:

1 Ktoré sú naše „európske“ spoločné 
znaky? Kresťanstvo? Osvietenstvo? 
Humanizmus? Racionalizmus? 
Ľudské práva? Demokracia? 
Sloboda? Sú tieto znaky odlišné pri 
identite Európskej únie? 

Čo sú symboly európskej identity? 
Identifi kujte niektoré! 2
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Odporúčané linky:
Deklarácia o európskej identite, 1973. 

Dostupné on-line [https://www.cvce.eu/obj/declaration_on_european_identity_copenhagen_14_
december_1973-en-02798dc9-9c69-4b7d-b2c9-f03a8db7da32.html]

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, UNESCO, 2005.

Dostupné on-line [http://old.culture.gov.sk/zahranicna-spolupraca-/unesco/unesco-dohovory]

Všeobecná deklarácia Unesco o kultúrnej rozmanitosti, UNESCO, 2001.

Dostupné on-line [http://www.unesco.org/fi leadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/diversity/pdf/
declaration_cultural_diversity_sk.pdf]

Aktivity:

• Vyberte dve alebo tri európske krajiny a identifi kujte ich spoločné symboly (historické 
momenty, miesta, pamätníky, legendy, príbehy, sviatky či iné kultúrne prejavy).

• Hľadajte v dejinách európskych krajín styčné body, jednotiace momenty pre viaceré 
európske národy, ktoré pre ne predstavujú špecifi cký význam – moment jednoty.

Kým EÚ je v podstate novou štruktúrou, myšlienka jednot-
nej Európy sa rodila dávno v stredoveku, alebo dokonca 
ešte skôr. Ako napísal Marc Bloch, „Európa vznikla v obdo-
bí po zániku Rímskej ríše“. Na základe tejto myšlienky mô-
žeme formulovať hypotézu, že Európa existovala už dávno 
predtým, ako vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele 
(ESUO), i keď túto Európu ďalej nedefi nujeme. V skutočnos-
ti sa európska jednota budovala počas vojen, v  ktorých 
bojovali európske národy či už pred vznikom, alebo po zá-
niku Rímskej ríše, napr. v tzv. moderných vojnách, ako bola 
aj vojna v bývalej Juhoslávii v období 1991 až 2001. Osudy 
národov Európy boli neustále spájané prostredníctvom 
konfl iktov, ktoré mali posilniť pocity národnej spolupatrič-
nosti v období neustálej snahy o jej zadefi novanie. Avšak 
európske kultúry sa neviažu iba s národným priestorom 
(napr. Alsasko-Lotrínsko, Kosovo, Katalánsko, atď.).

Jednotlivé národné identity vznikali tak na kultúrnych 
a jazykových základoch, ako i prostredníctvom súpere-
nia národov. Ako príklad uvedieme bitku pri Bouvines 
(r. 1214), keď sa po prvýkrát prejavil pocit francúzskej ná-
rodnej identity, ktorý sa počas nasledujúcich vojen iba 
posilňoval a rástol. Podobné udalosti možno pozorovať 
aj v iných častiach Európy a u iných národov ako napr. 
u Srbov v bitke  na Kosovom poli v 1389.

Európa teda vznikla dávno pred Európskou úniou. Pro-
stredníctvom vojen boli európske národy spojené do spo-
ločného symbolického priestoru, čo prispelo nielen k vzni-
ku národných identít, ale aj spoločných transnárodných 
znakov. Ťažkosti, ktoré sa objavujú v súvislosti s rodiacou 
sa európskou identitou v očiach občanov Európskej únie, 
by sme mohli odstrániť identifi kovaním týchto spoločných 
znakov, ktoré každému umožnia stotožniť sa s ostatnými.
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