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Anotace 
Jamajská kreolština a v britském, zejména londýnském prostředí z ní vycházející systém 
adaptací zvaný londýnská jamajská kreolština („London Jamaican”) se staly výrazným 
znakem etnické identifikace afro-karibských (černých) adolescentů, který byl 
v konverzacích užíván téměř výlučně skrze takzvané přepínání kódů („code-
switching”), kdy zvolené kreolské znaky byly spojované se snahou vymezit se vůči 
většinové bílé společnosti a utlačovatelskému systému. Práce slouží jako případová 
studie užití kreolských znaků na lexikální, gramatické a fonologické úrovni ve 
vybraných roots reggae textech druhé poloviny 70. let, produkovaných ve Velké 
Británii druhou generací afro-karibských migrantů. Výzkum je veden kritickou 
diskurzivní analýzou Normana Fairclougha, kde je kladen důraz na užití jazyka 
v diskurzu rasismu britské společnosti 70. let 20. století a analyzuje jakým způsobem 
jsou užity symboly a znaky v specifickém případě hudebního žánru, který sloužil jak 
k identifikaci a ztotožnění se uvnitř afro-karibské komunity, tak cílil komunikaci ven 
směrem k většinové bílé britské společnosti. 

 

Annotation 
Jamaican Creole and in British, most notably in London surroundings, on Creole based 
system of adaptations called London Jamaican became significant feature of ethnic 
identification of afro-Caribbean (black) adolescents. This feature was used in 
conversations almost always through phenomenon of code-switching, where Creole 
features used were linked to attempt to define the speaker against dominant white 
society and oppressive system. This work serves as a case study of using Creole features 
on lexical, grammatical and phonological level in selected roots reggae texts released in 
second part of 70ʼs, produced by second generation of Afro-Caribbean immigrants in 
Great Britain. Research is carried out by Norman Faircloughʼs critical discourse 
analysis (CDA), method which emphasizes usage of language in racial discourse of 
British society in 1970ʼs, analyzing the way different symbols and features are used in 
very specific case of music genre, which was used for identification within the afro-
Caribbean community and at the same time for communication towards dominant white 
British society.  

 

Klíčová slova 
Velká Británie, afro-karibská minorita, imigranti, rasismus, identita, jazyk, jamajská 
kreolština, londýnská jamajská kreolština, přepínání kódů, roots reggae 

 

Keywords 
Great Britain, afro-Caribbean minority, immigrants, racism, identity, language, 
Jamaican Creole, London Jamaican, code-switching, roots reggae 
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Title 
Racism and identity of second generation Afro-Caribbean immigrants in Great Britain. 
Critical discourse analysis of selected British roots reggae texts produced in second half 
of 1970’s. 
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Úvod 
Velká Británie druhé poloviny 20. století je charakteristická komplikovanými a velmi 

napjatými rasovými vztahy, předsudky, diskriminací, vysokou nezaměstnaností 

a problémy s bydlením, zejména u marginalizovaných skupin, založenými právě na 

jejich odlišné etnické příslušnosti. U Britů převládalo přesvědčení, že především černoši 

jsou sociální skupinou vykazující vysokou míru kriminality, krádeží a obecně 

pouličních nepokojů. To vše bylo mnohdy připisováno podstatě jejich odlišné kultury.1 

Západní Indiáni2 byli podle Paula Gilroye považováni za podřadné, zaujímající nejisté 

místo mezi britskou identitou, která byla jejich koloniálním dědictvím, a beztvárným, 

ahistorickým vztahem k černému kontinentu a těmi oblastmi nového světa, kde jej 

mohli rekonstituovat. Z mnoha různých důvodů byli (stejně jako Asiaté) považováni za 

nekompatibilní s autentickou formou anglické identity.3 Zjevnost rozdílů, které 

vykazovaly karibští přistěhovalci v jejich kulturních projevech, vyvolávalo a posilovalo 

u Britů potřebu udržet si silnou a efektivní kontrolu toho, kdo může vstoupit do Británie 

a kdo ne. Proces národního úpadku, ve kterém se Británie začala ocitat v druhé polovině 

20.století, byl prezentován jako kolidující s oslabením dříve homogenní britské rasy 

právě náporem těchto přistěhovalců. Cizí kultury, jež začínaly být v Anglii čím dál tím 

početnější a patrnější, začaly představovat nebezpečí, které přímo vybízelo k závěru, že 

národní úpadek a slabost dříve mocné koloniální mocnosti byla vyvolaná příchodem 

černých přistěhovalců.4 Kroky k vykazování černých z Británie se u britské společnosti 

stávaly čím dále tím více žádoucí.5    

 
                                                

1 Takovéto (jedno z mnoha) přesvědčení se stalo stereotypem a přidávalo do kotle britskému neustále se 
stupňujícímu rasismu (namířenému do značné míry proti přistěhovalcům z karibské oblasti). 
2 Do Británie proudilo (kvůli potřebné pracovní síle i v důsledku postupného koloniálního rozpadu) velké 
množství přistěhovalců z Indie, Pákistánu, Afriky a zmíněného Karibiku neboli tzv. West Indies, Jedná se 
o označení bahamského a antilského souostroví, jež vzniklo v roce 1492, když Columbus předpokládal 
nalezení západního břehu Indie a označil jej za „The Indies”. Po objevení skutečné Indie de Gamou se 
vžilo označení karibské oblasti jako West Indies, které přetrvává. (V českém překladu se užívá překlad 
Západní Indie v singuláru.) HIRO, Dilip. Black British, white British: a history of race relations in 
Britain. London: Grafton Books, 1991. ISBN 024613618. V práci se budu věnovat imigrantům ze 
Západní Indie, dalšími etniky se zabývat z důvodu rozsahu nebudu. Proto Západní Indiáni.  
3 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. London: 
Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
4 Vymezení rasy jako takové v Británii souhlasilo velmi přesně s národními hranicemi. To znamenalo, že 
byl britský národ ohraničen ve všech směrech mořem. Důsledek této ideologické operace byl patrný 
například na tom, jak se slovo imigrant stalo v 70. letech synonymem slova černoch. 
5 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. London: 
Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
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Zlomovým bodem, kdy se otázka migrantů začala ve velkém měřítku veřejně 

diskutovat, se stal rok 1958, a to kvůli rozsáhlým rasovým nepokojům v Nottinghillu 

a severním Kensingtonu.6 Dalším mezníkem se stal projev člena konzervativní strany 

Enoche Powella v Birminghamu 20. dubna 1968 známý jako Rivers of blood, který 

představuje jeden z nejkontroverznějších projevů britské moderní historie. Powell 

v projevu varoval před nebezpečím neomezené migrace lidmi z kultur, které jsou velmi 

odlišné od té britské. Upozornil na obrovské změny, kterými prochází různé oblasti 

Británie a které nemají obdoby za posledních 1000 let britské historie. 7 Tímto se rasové 

napětí ještě více prohloubilo a promítlo se i do britské legislativy, kdy začalo docházet 

k systematickému omezování migrace a zpřísňování pravidel pro vstup do země. Snahy 

o legislativní uchopení rasového napětí a diskriminace byly, avšak ukázaly se jako 

velmi neefektivní a těžce vymahatelné. Po druhé světově válce velmi potřebná pracovní 

síla, kterou převážně v Karibiku Britové verbovali a vybízeli k přesunu do Spojeného 

království, se najednou stala nepotřebnou a nechtěnou.8 

 

Jak se britská obava z narůstajícího se černošského přistěhovalectví stupňovala, 

představa černocha jako ze své samotné podstaty delikventa se v Británii 70. let stala 

všeobecně rozšířenou představou. Kriminalita se stala hlavním identifikačním faktorem 

projevu černošské kultury. Postupem času, vzhledem k spojovaní černých přistěhovalců 

                                                
6 Ve volbách v roce 1964 se potom černošská imigrace stala poprvé tématem národního politického 
významu, kde hrála pro kandidáty voleb podstatnou roli. Dostala se obecně i do středu politických debat 
a stala se součástí mnoha politických programů. 
7Enoch Powell's 'Rivers of Blood' speech [online]. 6.11. 2007 [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 
https://www.telegraph.co.uk/comment/3643823/Enoch-Powells-Rivers-of-Blood-speech.html 
8 Ani imigranti, kteří koncem 40. a začátkem 50. let připluli, tzv. „Windrush Generation” (Tímto 
způsobem je nazývaná první generace migrantů z Karibiku ve Velké Británii. Označení vychází ze jména 
lodě Empire Windrush, která v roce 1948 dovezla k britským břehům první větší počet karibských 
pracovníků, zřejmě neočekávali, že budou ve Velké Británii čelit takovým podmínkám. Po druhé světově 
válce nastartovaná britská ekonomika neměla dostatek pracovní síly, aby zaplnila potřebná pracovní 
místa, a tak s otevřenou náručí vítala každého, kdo byl ochotný zaujmout manuální a převážně nízké 
pracovní pozice, které Britové odmítali, ať už byl bílý, či černý. Západní Indiáni, především Jamajčané 
s křehkou ekonomikou a špatnými podmínkami na ostrově, se stali vhodnou cílovou skupinou a sváděni 
lákavými nabídkami britské vlády na lepší život v Británii často podlehli a vydali se na jednosměrnou 
cestu za „lepšími” podmínkami (do Západní Indie byli dokonce posílaní rekrutující úředníci). Realita se 
od představy velmi lišila a pro barvu své pleti se jim ubytování buď nedostávalo, nebo za dvakrát vyšší 
nájmy než u bílých Britů. Britové často opouštěli oblasti, kde se usazovali přistěhovalci, čímž se 
vytvářely komunity a s prohlubující se ekonomickou a hospodářskou stagnací Británie se situace zcela 
otočila a přistěhovalci nejenže již nebyli potřební, ale jejich vysoké počty začaly představovat problém. 
I práce, kvůli které přijížděli, byla podřadná, často pod úroveň kvalifikace přistěhovalců bez vyhlídek na 
postupné zlepšení, či postup a s platem menším než u bílých spoluobčanů. I takové ale bylo brzy 
nedostatek a nevraživost vůči přistěhovaleckým komunitám, čím dál tím častěji doprovázená násilím, se 
prohlubovala. DE KONINGH, Michael a Marc GRIFFITHS. Tighten Up! The History of Reggae in the 
UK. 1. London, UK: Sanctuary Publishing Limited, 2003. ISBN 1-86074-559-8. 



13 
 

právě s kriminalitou, nepokoji, problémy s ubytováním a různými problémy v školství 

a zdravotníci, se stalo toto etnikum symbolem veškerých negativních vlastností.9 

Koncem 80. let Gilroy psal, že bylo stále ve společnosti velmi zřetelné, že černým 

přistěhovalcům a jejich v Británii narozeným potomkům byla odepírána pravá národní 

příslušnost na základě jejich rasy a zároveň jim bylo zamítáno ztotožňovat se 

jakýmkoliv způsobem s britským národem, a to na základě jejich zjevné příslušnosti 

k jiné společnosti.10  

 

Nejvíce postiženou skupinou byli Západní Indiáni čelící daleko výraznější diskriminaci 

než například asijští přistěhovalci, a to u tří stěžejních determinantů životních šancí, 

tedy ve třech oblastech, které život a osobnost člověka ovlivňují nejvíce, tj. na 

pracovním trhu, v bydlení a ve vzdělávání. Ačkoliv se původně Západní Indiáni 

a Asiaté usazovali v oblastech, kde byl nedostatek pracovní síly především na 

nekvalifikované pracovní pozice, jejich zaměstnávání na nízkých nekvalifikovaných 

pozicích přetrvávalo i poté a důvodem nebyl rozdíl v dosaženém vzdělání, či 

v nedostatečné pracovní kvalifikaci. Dostávali dokonce za stejné pozice nižší platy než 

bílí, či museli pracovat přes časy, nebo brát noční směny, aby byly finančně 

ohodnocováni stejně jako jejich bílí kolegové.11 

 

Začátkem 60. let, když byla migrace na vrcholu, byla míra nezaměstnanosti mnohokrát 

vyšší u menšin, než u bílých. Začátkem 70. let se situace stabilizovala a nezaměstnanost 

byla podobná u celé populace Velké Británie. Přesto sčítání lidu z roku 1971 ukázalo 

o něco vyšší míru nezaměstnanosti u menšin (6,8 % proti 5,4% procentům u bílých 

mužů a 9,1% proti 4,9 procentům u žen). Nicméně u mladých (do 24 let) přistěhovalců 

z Karibiku byla nezaměstnanost obrovská. U věkové kategorie 15-20 let byla míra 

nezaměstnanosti 20% ku 9% stejné věkové kategorie bílých. Podobná situace byla 

u karibských žen stejné věkové kategorie a pákistánských, či bangladéšských žen 
                                                

9 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. London: 
Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
10 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. 
London: Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
11 Existují i důkazy značné rasové diskriminace v přijímání do pracovního poměru. Přesné počty pracovní 
síly menšin nebyly zcela známy. Míra nezaměstnanosti menšin tak mohla být získávána převážně ze 
speciálních průzkumů, či sčítání lidu. Určité závěry o míře nezaměstnanosti etnických menšin však šlo 
vyvodit i ze statistik vedených ministerstvem práce. SMITH, David J. Unemloyment and Racial 
Minorities. 1. London, UK: Policy Studies Institute, 1981. ISBN 0-85374-190-5. Dostupné z: 
http://www.psi.org.uk/pdf/2013/Unemployment%20&%20Racial%20Minorities.pdf 
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v jakékoliv věkové hranici (Smith, 1981). Mezi lety 1973-77 byla situace podobná. 

Průzkum z roku 1977 („Dwelling and Housing Survey”) ukázala na 9,6 % 

nezaměstnaných příslušníků menšin v porovnání s 5,2 % bílé populace. 70. léta byla 

obecně charakteristická vysokou nezaměstnaností a menšiny byly tou nejcitlivější 

skupinou. Koncem 70. a začátkem 80. let byl vzorec opět stejný, s vyšší celkovou 

nezaměstnaností byl i podíl nezaměstnanosti menšin vyšší. Karibský nebo asijský původ 

potom riziko ještě navyšoval, tyto menšiny byly zpravidla zasažené nejvíce.12  

 

Podobná rasová diskriminace fungovala u dalšího ze tří stěžejních determinantů 

životních šancí, a to u ubytování. Bílí se postupně stěhovali z míst, které byly obývané 

černými migranty. Postupem času bylo čím dál tím těžší pro migranty získat bydlení, 

ukázalo-li se, že jsou příslušníky odlišného etnika. Oblasti, kde se koncentrovali 

nejvíce, tzv. „inner cities”, se staly eufemismem pro problematické části města, kde se 

usazovali obyvatelé z nižší sociální vrstvy.13  

 

Tu poslední kritickou oblastí diskriminace ovlivňující životní šance přistěhovalců je 

školství a vzdělání. I když existuje jen málo systematických studií ze 70. let, ukazují na 

velmi nízkou reprezentaci dětí přistěhovalců ve výběrových školách, jejich umisťování 

do zaostalejších tříd a jejich horší výsledky ve srovnání s britskými vrstevníky. Co se 

týká studijních výsledků, neexistuje žádná velkoplošná studie poukazující na zaostalost, 

či horší výsledky dětí (karibských) migrantů. Předpoklady o jejich horších výkonech 

jsou vyvozené z několika menších lokálních studií. Největší obavy však vzbuzovaly děti 

                                                
12 Británie obecně byla evropským pionýrem v antidiskriminační legislativě, jakkoliv už byla účinná. 
Kromě toho byla i pionýrem v užívání terénních výzkumů, aby vyhodnotila, zda se diskriminace skutečně 
a reálně děje, či nikoliv. V takových výzkumech byly firmám podezřelým z diskriminace posílány fiktivní 
žádosti, které byly identické dosaženým vzděláním a kvalifikací, nicméně lišily se etnickou příslušností 
žadatele. První takový výzkum byl provedený v roce 1967 expertní skupinou PEP („Political and 
Economic Planning”) na základě stížností migrantů Commonwealthu, jež údajně zažívali soustavně 
diskriminaci při žádání o práci. Výzkum byl prováděn u těch společností, které byly z diskriminace 
osočovány nejvíce a výsledkem bylo, že 15 ze 40 bílých testujících žádajících o práci dostalo pozitivní 
odpověď v porovnání s 10 ze 40 maďarských žadatelů a pouze 1 ze 40 Asiatů, či Západních Indů. 
(Dostupné z: https://www.thebritishacademy.ac.uk/blog/how-ethnic-minorities-still-discriminated-
against-uk-job-market). Takový důkaz byl poměrně dost přesvědčivý a stal se podkladem pro zákon 
o rasových vztazích z roku 1968. Další terénní výzkum podobného rázu skupiny PEP se uskutečnil 
v letech 1973/74 a opět poukázal na velmi výraznou diskriminaci na pracovním trhu, čímž dal impulz 
vzniku dalšího zákona o vztazích mezi rasami z roku 1976. 
13 Zprvu si migranti z Karibiku pronajímali bydlení od majitelů pocházejících ze stejné etnické skupiny, 
těch však nebylo mnoho (relativně často šlo o sdílené bydlení, kdy více členů, někdy i různé rodiny, 
sdílelo jeden větší byt). Později se většina z nich stala majiteli bytů, nebo obývali komunální bydlení. 
PILKINGTON, Andrew. Race relations in Britain. Slough: University Tutorial Press, 1984. ISBN 
0723108595. 
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migrantů z Karibiku. Ty byly mnohem častěji než ostatní děti vylučováni z klasického 

vzdělávacího systému. Vykazovaly také mnohem slabší výsledky po ukončení 

základního vzdělání (mnohem nižší než asijští přistěhovalci) avšak nedosažení 

očekávaných výsledků oproti svým vrstevníkům bylo mnohdy připisováno právě jejich 

vylučování do škol se speciálními potřebami14 Existují tři různé pohledy na tuto 

skutečnost. Za prvé, že rasové rozdíly v inteligenci jsou vrozené. Za druhé, že na vině je 

kultura původu. Třetí pohled poukazuje na selhání britského školství.15 

 

Reakcí na diskriminaci, stupňující se rasové napětí a násilné střety s policií a bylo 

vytvoření tří významnějších organizací a hnutí s protirasistickou orientací. Greater 

London Council (GLC) představovala první, formální a institucionálně zaměřenou 

organizaci. Anti-rasistická masová hnutí jako Rock Against Racism (RAR) a Anti Nazi 

League (ANL) potom přestavovaly neformální organizace se silnou kulturní dimenzí 

boje, jež přesahovaly rámec formální politiky do oblasti lidového diskurzu poskytující 

platformu pro růst černošského uvědomění, černošské hrdosti (tzv. „black 

                                                
14Jejich mnohem horší výsledky v závěrečných testech lze považovat za fakt (tvrzení podporuje 
i Rampton report, 1981). 
15 Z prvního pohledu existují některé studie, jež poukazují na to, že rozdíly v inteligenci jsou založené na 
zděděné genetické informaci. Pravdou však je, že prostředí dokáže tyto rozdíly podpořit, či naopak 
zmírnit. V případě karibských dětí a jejich umístění mimo klasické britské žáky, došlo k podpoření 
určitých rozdílů. Karibská kultura potom z druhého pohledu je skutečně velmi odlišná od té britské, 
nicméně co se jeví jako nejvíce ovlivňující jsou sociální podmínky karibských rodiny v Británii, které děti 
často významně ovlivňují. Studie ukázaly na šokující velmi nízké sebevědomí dětí tmavší pleti, které 
v jednom výzkumu vyjádřili přání být světlejší pleti, kdyby byly měli na výběr. Pozitivní vlastnosti 
spojovali oslovené děti se světlou pletí a negativní s pletí tmavou. PILKINGTON, Andrew. Race 
relations in Britain. Slough: University Tutorial Press, 1984. ISBN 0723108595. (Ve studii čítající 1900 
dětí, z toho 141 karibského původu a 137 asijského původu ve věku 14-16 let z 39 škol z Londýna 
a severní Anglie autoři potvrdili, že černošské děti, které byly na školách, kde jejich koncentrace byla 
malá, měli větší tendenci ztotožnit se s negativním pohledem na černochy, jež byl šířen sociálními 
institucemi širší britské společnosti. Důležitý fakt pro tuto práci je ten, že dřívější studie ukazují tendenci 
sebe-zavrhování ze strany převážně černých karibských imigrantů, zatímco studie ze 70. let již naznačují 
opak. Důvodem, že děti Západních Indiánů začínají mít jasnější smysl pro svou identitu a lepší 
sebevědomí je takový, že jsou podporováni ve vytváření a posilování hrdosti na svou vlastní kulturu 
a svou etnicitu. Tvrzení, že za špatné studijní výsledky dětí karibských přistěhovalců může kulturní 
deprivace může být do jisté míry pravdivé, avšak tvrdit, že hlavní příčina jejich studijního neúspěchu je 
jejich kultura je již jistou formou rasismu a zbavuje tak britský vzdělávací systém veškeré zodpovědnosti 
za danou situaci. Podstatnou roli zde hraje jazyk. Vedlo se mnoho debat a existuje mnoho výzkumů, 
jejichž snahou bylo odrýt, zda za špatnými školními výsledky stojí užívání kreolštiny karibskými dětmi. 
Respektive za zhoršenou kvalitou chápání standardní angličtiny, čtení, či vyjadřování se. Ramptonova 
zpráva pak opět přichází s názorem, že nejde o užívání kreolštiny jako takové, ale spíše pohled širší 
britské veřejnosti na její užívání. Negativní postoj k tomuto dialektu může mít na žáky výrazně 
demotivující dopad.  PILKINGTON, Andrew. Race relations in Britain. Slough: University Tutorial 
Press, 1984. ISBN 0723108595.  
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consciousness”).16 Černošská kultura – životní styl, hudba a především jazyk se staly 

významnými formami protestu proti útlaku a diskriminaci a zároveň artikulací 

kolektivní identity marginalizované skupiny.17  Předmětem zájmu této práce je 

v konkrétní rovině kulturní projev karibských migrantů se zaměřením na  jamajskou 

kreolštinu a v Británii vzniklý systém adaptací na londýnskou jamajskou kreolštinu 

a jejich užití formou přepínání kódů, tzv. „code-switching”.  

 

Kreolština je totiž svým historickým původem prostředkem resistence proti asimilaci 

otroků a prevence infiltrace členy dominantních skupin, jež byl v Británii představen 

s příchodem první generace migrantů. Pro druhou generaci britských afro-karibských 

migrantů představovala právě symbol společné černošské identity vytvořený a vzájemně 

sdílený prostřednictvím zkušenosti diskriminace a zároveň jako prostředek odporu 

a vymezování se vůči britskému asimilacionismu a rasismu.18 V předkládané případové 

studii se bude jednat o analýzu užití jamajských rysů jazyka ve stylu přepínání kódů 

                                                
16 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. 
London: Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
17 Jeden z nejvýznamnějších protestů na kulturní bázi představoval karneval v Notting Hill vedený 
komunitou Západních Indiánů,  který se stal celosvětově známým a největším pouličním festivalem 
v Evropě fungujícím dodnes. Karneval v Notting Hill (vzniklý jako reakce na nepokoje z roku 1958), se 
poprvé konal v srpnu roku 1966, kdy fungoval jako mírový způsob protestu skrze kulturní vyjádření 
přistěhovalců, nicméně v roce 1976, kdy byly rasové vztahy nejnapjatější (zejména kvůli tzv. „SUS 
Laws”, které umožňovaly policistům zastavit, a dokonce zadržet kohokoliv podezřelého, namířených 
hlavně proti černé menšině), bylo na karneval nasazeno na 3 000 policistů a došlo k potyčkám. Potyčky 
na karnevalu v roce 1976 pomohly ustanovit novou éru rasových vztahů v Spojeném království. Později 
v tom samém roce byl přijat poslední z trojice zákonů o rasových vztazích („1976 Race Relations Act”), 
který definitivně potvrdil nezákonnost rasové diskriminace v zaměstnání, ubytovávání, vzdělání 
a poskytování zboží a služeb. Dostupné na: http://home.bt.com/news/on-this-day/august-30-1976-racial-
tensions-run-high-as-notting-hill-carnival-ends-in-riots-11364000534127 
18 Dilip Hiro zdůrazňuje, že evoluce kreolských jazyků byla přímo spojená s otroctvím.  Komunikace 
mezi otroky byla systematicky blokována bílými otrokáři, kteří spojovali na plantážích dohromady otroky 
z různých afrických kmenů tak, aby bylo spojení s Afrikou efektivně a nadobro zpřetrháno. Zákony, jež 
zakazovaly učit otroky anglicky, měly za následek skutečnost, že nový jazyk byl osvojován potají 
(napodobováním, odezíráním ze rtů atd.). Jazyk tak získal vlastní slovní zásobu, syntax a gramatiku, ale 
zůstal ve své podstatě stínovým jazykem plnící v dramatičtější a extrémnější podobě takové požadavky, 
kterým by za normálních okolností bohatě vystačily regionální akcenty, či skupinové argoty. Tuto funkci 
jazyka převzaly některé subkultury Západních Indiánů a jazyk je užíván jako obzvláště efektivní 
prostředek resistence proti asimilaci a prevencí infiltrace členy dominantních skupin. To je případ 
i komunity ve Velké Británii. S příchodem první generace migrantů z Karibiku zde byla karibská 
kreolština a její variace představeny. Navzdory očekávání a přes prvotní lingvistickou asimilaci 
a integrační opatření jednotlivé variace kreolštiny přežily, a to především ta jamajská díky dominantní 
jamajské menšině. HIRO, Dilip. Black British, white British: a history of race relations in Britain. 
London: Grafton Books, 1991. ISBN 024613618. HALL, Stuart a Tony JEFFERSON. Resistance 
through rituals: youth subcultures in post-war Britain. 2nd ed., Rev. and expanded ed. New York: 
Routledge, 2006. ISBN 0203357051. 
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v rámci vybraného vzorku reggae textů v období mezi lety 1976 a 198119, 

produkovaných druhou generací migrantů, na britské scéně výrazných reggae skupin 

ASWAD, STEEL PULSE, MATUMBI, BLACK SLATE a MISTY IN ROOTS, s cílem 

objasnit zda vůbec a případně jakým způsobem v těchto konkrétních uměleckých 

textech fungují prvky kreolštiny na lexikální, gramatické, fonologické a symbolické 

rovině jazyka jako prvek kolektivní identity a jako reakce a obrana proti asimilačním 

a rasistickým tendencím britské společnosti.  

 

Mezi hlavní autory zabývající se jamajskou kreolštinou ve Velké Británii patří J. C. 

Wells, který se zaměřoval zejména na výslovnost a akcent jamajských přistěhovalců 

a problémy s nimi spojenými ve Velké Británii v 60. a 70. letech. Ve své publikaci 

z roku 1973 Jamaican Pronounciation in London20 zkoumal nahrávky čítající 200 

položek u 36 respondentů. Wellsova studie je zaměřená na rodilé Jamajčany, nikoliv na 

jejich potomky narozené v Británii, kdy popisuje fonetické adaptace jazyka karibských 

přistěhovalců, které nejsou ani čistě karibskými, ani čistě britskými, ale vytvářejí vlastní 

specifický systém. Druhou generací karibských migrantů a jejich jazykem včetně 

černošské mluvy obecně ve Velké Británii v 70. letech, se zabývali za prvé David 

Sutcliffe, jehož kniha British Black English21 pojednává o původu kreolských jazyků, 

jejich spojení s kulturou a identitou, jejich užíváním v Británii a lingvistickými aspekty 

kreolštiny. Sutcliffe s Anselem Wongem publikovali v roce 1986 ještě jednu podobnou 

práci s názvem The Language of the Black Experience22, jedná se o první knihu 

rozebírající kulturní a sociolingvistické aspekty afro-karibského jazyka a jeho přínos 

mezinárodní kultuře, ať už skrze rastafariánské hnutí, či londýnskou jamajskou 

kreolštinu. Sutcliffe a Wong dávají kreolštinu do kontextu s reggae, deejayingem 

a rastafariánstvím jakožto prostředky šíření vlivu karibské kultury. Právě David 

Sutcliffe nejvíce zdůrazňuje jamajský Patois, jako symbol odporu a vymezování se vůči 

                                                
19 O tomto období se hovoří jako o takzvané militantní éře britského reggae. V tomto období se tento žánr 
dostal do povědomí širší britské společnosti, především díky popularitě jamajského zpěváka Boba 
Marleyho. Jeho smrtí v roce 1981 dochází k postupnému upadání zájmu o roots reggae a jeho stažení 
z britského mainstreamu. BRADLEY, Lloyd. Bass culture: when reggae was king. London: Viking, 
2000. ISBN 0670855634 
20 WELLS, J. C. Jamaican pronunciation in London. Oxford: Published for the Philological Society by 
Blackwell, 1973. ISBN 0631147306. 
21 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
22 SUTCLIFFE, David a Ansel WONG. The Language of the Black experience: cultural expression 
through word and sound in the Caribbean and Black Britain. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1986. 
ISBN 978-0631148166. 
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asimilacionismu z britské strany a jako silný symbol černošské identity. Roger Hewitt 

potom ve své práci z roku 1986, White talk black talk: inter-racial friendship and 

communication amongst adolescents23, přímo zkoumal mezirasové vztahy skrze vliv 

černošského jazyka (jamajské kreolštiny především, jelikož ta byla od 60. do 80. let 

nejrozšířenějším menšinovým dialektem ve Velké Británii) na jazyk a vyjadřování 

bílých adolescentů, kdy dokonce vytvořil seznam slov kreolského původu, které se vžily 

do standardní angličtiny.  

 

Pro tuto diplomovou práci je stěžejní výzkum Marka Sebby, který ve své publikaci 

z roku 1993 nazvané London Jamaican24 přímo zkoumá londýnskou jamajskou 

kreolštinu u druhé generace karibských migrantů v různých aspektech (i prostřednictvím 

fenoménu přepínání kódů). Sebba tvrdí, že jsou v řeči britských, především 

londýnských mladistvých běžně užívány prvky jamajské kreolštiny, respektive spíše její 

adaptace, a to prostřednictvím fenoménu přepínání kódů. Toto jednání podle Sebby není 

motivováno nedostatečnou znalostí standardního anglického jazyka, jelikož se jedná 

o generaci narozenou a vychovanou v britském prostředí, která již často není v kontaktu 

s čistou kreolštinou. Naopak se jedná o účelovou adaptaci charakteristických rysů 

kreolského jazyka s cílem ztotožnit se s komunitou, působí tedy jako silný prvek 

kolektivní identity. Sebba vychází z vůbec první rozsáhlejší studie Languages and 

dialects of London school children: an investigation25 zabývající se tímto dialektem od 

Johna P. Burgesse a Gideona Rosena, kteří dialekt v roce 1980 jako první definovali 

a dali mu název.  

 

U samotného přepínání kódů je základním kamenem práce Johna J. Gumperze a Jan-

Pettera Bloma z roku 1972 „Social meaning in linguistic structures” věnující se studiu 

dvou dialektů v severním Norsku.26Jednalo se totiž o porovnávání dvou různých kódů 

                                                
23 HEWITT, Roger. White talk black talk: inter-racial friendship and communication amongst 
adolescents. New York: Cambridge University Press, 1986. Comparative ethnic and race relations series. 
ISBN 0521338247. 
24 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
25 ROSEN, Harold a Tony BURGESS. Languages and dialects of London school children: an 
investigation. London: Ward Lock, 1980. ISBN 0706240871. 
26 Existují i dřívější práce věnující se jazykovému výběru a přepínání jazykového kódu jako například 
studie George Barkerse (1947), popisující jazykové užívání mezi mexickými Američany v Tucsonu, 
v Arizoně. Již zde Barker vypozoroval, že interakce v rámci rodiny byly vedené spíše ve španělštině, 
zatímco formální rozhovory naopak v angličtině, či, že mladí lidé mezi sebou v jednom rozhovoru 
používají více jazyků na rozdíl od své starší generace (Barker, 1947). Další důležité základy pro výzkum 
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nicméně nikoliv rozdílných jazyků, ale pouze dvou dialektů jednoho a toho samého. 

Kódy jsou specifické rozsáhlou, ne však příliš výraznou, fonologickou, morfologickou 

a lexikální rozdílností. Stejně tak jako přesvědčení rodilého mluvčího, že obě varianty 

jsou odlišné a tendence tuto rozdílnost udržovat. Nejvhodnějším vysvětlením bylo, že 

lingvistická separace je podmíněna sociálními faktory. Tudíž obě varianty byly 

považovány za obsahující málo odlišností ve formě, ale zároveň určitým způsobem 

obsahující rozdílnosti v sociální funkci. Blom a Gumperz definují situační přepínání 

(„situational switching”)27 a metaforické přepínání („metaphorical switching”).28  

 

Monica Heller tvrdí, že dominantní skupiny závisí na normách jazykového výběru, aby 

udržely symbolickou dominanci, zatímco podřazené skupiny mohou užívat přepínání 

kódů, aby vzdorovaly, nebo redefinovaly význam symbolických zdrojů v jazykovém 

tržním prostředí.29 Heller, stejně jako další akademici, popisuje vztah mezi jazykem 

a identitou z hlediska ekonomických nebo třídních vztahů. Další větev akademiků se 

soustředila na sociální kategorie jako je etnicita. Tato větev je pro diplomovou práci 

                                                                                                                                        

přepínání kódů postavil Uriel Weinreich ve své práci „Languages in contact” (1953). Z této práce se dále 
inspiroval Hans Vogt („Language contacts”, 1954), přičemž tento článek je uváděn jako první, který užil 
termín code-switching v oboru lingvistiky.   
27 Kdy například učitelé vedli přednášku a diskuzi v odlišných dialektech (přednáška vedená ve standardní 
formě jazyka a při diskuzi užit dialekt, kdy změna měla podpořit otevřenou debatu – jedná se tedy 
o stejné prostředí, stejné účastníky, ale odlišný předmět). V některých případech, konkrétních sociálních 
situacích je totiž určitá lingvistická forma vhodnější než jiná.NILEP, Chad. Code Switching in 
Sociocultural Linguistics. Colorado Research in Linguistics. Boulder: University of Colorado. [online]. 
2006, June 2006(Vol. 19), 22 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/239461967_Code_Switching_in_Sociocultural_Linguistics 
28 Ty potom představuje užití dvou jazyků v rámci jednoho sociálního prostředí (při pracovní schůzce 
může být v průběhu zdravení užit lokální dialekt, při samotném jednání však standardní forma jazyka). 
Na jejich práci navázala celá řada akademiků, měli však i mnoho kritických referencí především 
k nedokonalostem určování přepínání jako situačního či metaforického. V roce 1982 Gumperz sám přišel 
s novou terminologií – konverzační přepínání kódů („conversational code-switching”), to bylo z většiny 
definováno z hlediska metaforického přepínání. Gumperz sám uznal, že je těžké pro analytika 
identifikovat konkrétní jazykový výběr jako situační či metaforický a že rodilí mluvčí mají sami často 
malé ponětí nebo si málo uvědomují vlastní konverzační přepínání kódů. Kromě diglossie, spojení mezi 
jazykovou formou a prostředím, aktivitami, nebo účastníky je vysoce variabilní a velmi zřídka 
definovatelná statickým modelem (Gumperz, 1982). Významným modelem je také tzv. „markedness 
model” Carol Myers-Scotton, který představila v knize Sociální motivace pro code-switching: Výpověď 
z Afriky („Social Motivation for Codeswitching: Evidence from Africa”, 1993). Podle Myers-Scotton má 
každý jazyk v multilingvální komunitě určitou sociální roli, kterou autorka nazývá soubory práv 
a povinností („rights-and-obligations sets”, RO). Užíváním daného jazyka, účastník signalizuje 
porozumění současné situaci, a především jeho relevantní pozici v rámci kontextu. Jedná se o jeden 
z nejvlivnějších konceptů, přestože má také celou řadu kritických zpětných vazeb.  NILEP, Chad. Code 
Switching in Sociocultural Linguistics. Colorado Research in Linguistics. Boulder: University of 
Colorado. [online]. 2006, June 2006(Vol. 19), 22 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/239461967_Code_Switching_in_Sociocultural_Linguistics 
29 Heller (1992,1995) spojuje koncept symbolického kapitálu Pierra Bourdieua (1977) s Gumperzovou 
diskusí o verbálních repertoárech (1982). 
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podstatná, například práce Bena Ramptona zaměřená na tzv. „crossing”, typ přepínání 

kódů praktikovaný mluvčími napříč hranicemi etnicity, rasy, nebo jazykové komunity, 

zkoumá jazykové chování Asiatů, Afro-karibské komunity a anglické mládeže 

v Ashmeadu ve Velké Británii. Jazykové variace kreolštiny, paňdžábštiny a stylizované 

asijské angličtiny, typicky asociované s etnickou skupinou, jsou často užívány nečleny 

komunity, aby dosáhly určitého cíle. Studie identity a přepínání kódů ukazují, že blízké 

studium rozpravy může vynést empiricky i teoreticky bohaté porozumění funkcím 

jazykových obměn v sociální interakci.30  

 

Pro období druhé poloviny 70. let a cílenou skupinu zájmu, tedy druhou generaci afro-

karibských migrantů, neexistuje mnoho výzkumů jazykového užívání a jeho spojení 

s identitou, veškerá komplexnější literatura je zmapovaná výše. Předkládaná diplomová 

práce zapadá do debaty Sutcliffa, Wonga a Hewitta, kteří se ve svých výzkumech 

zaměřili na význam kreolského jazyka na dvou úrovních. Tou první je identitní role, 

kdy jazyk plní roli symbolu sdílené kolektivní identity, a tou druhou je jeho význam 

a vliv jako prostředku prosazování své vlastní kultury a boje proti útlaku a asimilačním 

snahám ve Velké Británii v 70. letech 20. století. Autoři prováděli výzkumy založené 

zejména na konverzačních analýzách, skrze nahrávky s více či méně spontánní 

interakcemi respondentů. Tato diplomová práce vychází v oblasti výzkumu přepínání 

kódů („code-swiching”) především z práce Johna J. Gumperze a J. P. Bloma, kteří 

začali zkoumat přepínání kódu ne na odlišných jazycích, ale v rámci dialektů jednoho 

jazyka, avšak přímo navazuje na výzkum Marka Sebby, který analyzuje užití kreolských 

znaků formou přepínání kódů u druhé generace karibských migrantů. Na rozdíl od 

Sebby je tento výzkum založen na předem konstruovaných (hudebních) textech, jazyku 

užitém účelově s určitou myšlenkou a poselstvím. Akademickou debatu tedy tato 

případová studie obohacuje analýzou kulturní (hudební) tvorby stejného období jako 

výše zmíněné výzkumy (druhé poloviny 70. let) a doplňuje ji o odlišný vhled do 

problematiky.  

  

                                                
30 Pozorování rozmluv je typickým znakem interakční lingvistiky, která se snaží zkoumat a pochopit 
způsob, jakým jazyk figuruje v každodenní interakci. Takové studie bývají často inspirovány konverzační 
analýzou, stejně tak jako funkční lingvistikou a lingvistickou antropologií. Christopher Stroud však 
přístup založený striktně na konverzační analýze kritizuje. Podle něj lze konverzační přepínání kódů 
pochopit s pochopením sociálního fenoménu. Tudíž je třeba udělat širší průzkum kontextu, ve kterém 
k promluvě dochází.  
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1 Výzkumný rámec 
Výzkumný rámec práce je primárně složen z teoretických východisek, které jsou pro 

diplomovou práci stěžejní a které budou představeny a popsány. Jedná se především 

o rámec sociálního konstruktivismu a od něj se odvíjejícího pohledu na identitu, 

rasismus a lingvistiku. V druhé části budou teoretická východiska aplikovaná na 

konkrétní sledovaný britský případ. Třetí část výzkumného rámce posléze vytyčí 

kritéria výzkumu a popíše metodologii práce vycházející z prvních dvou částí 

výzkumného rámce a nakonec představí zkoumaný vzorek vybraný pro analýzu.  

 

1.1 Teoretická východiska  

Teoretický rámec, do něhož je zasazena diplomová práce, se skládá ze dvou částí, které 

budou představeny. Základním epistemologickým východiskem práce je sociální 

konstruktivismus. Přiklonění se k tomuto východisku má fundamentální vliv na 

vymezení pojmů, především na identitu, rasu a rasismus a jazyk, které představují 

hlavní předmět výzkumu této práce. Jejich problematiku tak diplomová práce nevnímá 

jako objektivně danou skutečnost, ale jako konstrukt, v jehož podobě se odráží 

charakteristiky daného kontextu. Za zakladatele sociálního konstruktivismu jsou 

považováni Petr L. Berger a Thomas Luckmann. Ti rozvedli přístup v roce 1966 ve své 

knize Sociální konstrukce reality. Motivem jejich pojetí sociální reality je vzájemné 

působení člověka a jeho prostředí.31 Touto optikou lze pohlížet na celou řadu sociálních 

fenoménů. Arnošt Veselý se zabývá sociálním konstruktivismem ve veřejné politice 

a tvrdí, že tento přístup existuje vedle objektivistického a subjektivistického. První 

zmíněný pohlíží na problém jako na součást objektivní reality, druhý naopak jako na 

subjekty vytvořené pojmenováním různých situací. Konstruktivismus potom dává 

rovnocennou důležitost jak subjektu, tak objektu. Tvrdí, že problém sice není objektivně 

dán, aktéři jej ale konstruují v kontextu objektivní reality i svých vzájemných interakcí 

                                                
31 Berger a Luckmann se zabývají především vysvětlením geneze institucí. Instituce člověk nevytváří 
svou svobodnou vůlí, ale ani nejsou dány z vnějšku. Vznikají v procesu vzájemné interakce členů dané 
společnosti, ale svou trvalostí přesahují horizonty jednotlivých generací. Jsou člověkem vytvářeny, ale 
zároveň každého člověka dotvářejí. BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce 
reality: pojednání o sociologii vědění[online]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 
1999 [cit. 2018-12-06]. ISBN 80-85959-46-1. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
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a tato jejich konstrukce, ač podléhá subjektivním vlivům, se odvíjí od objektivního, 

reálného základu.32 

Se sociálním konstruktivismem velmi úzce souvisí i diskurz, jelikož může být chápán 

jako prostředek, jímž jsou sociální konstrukty utvářeny. Je to specifický způsob mluvení 

a rozumění světu (nebo jeho aspektům),33 či je také definován jako užívání jazyka, 

eventuálně dalších znakových systémů, členy dané společnosti, resp. jejich jistou 

skupinou (teoreticky i jednotlivce) a/nebo v určité oblasti společenského života a/nebo 

v komunikaci o určitém tématu.34 Jde tedy o určitou významovou reprezentaci světa, jež 

je vyjednávána v sociální interakci a řízena určitými pravidly.   

 

1.1.1 Identita 

Jako objektivně danou, jež aktéři samy konstruují, lze vnímat i identitu. V závislosti na 

sociální konstruktivismus je pro tuto práci zásadní pohled na identitu jako na sociální 

konstrukt, tedy na něco, co není pevně dané, ale je aktivně formované jedinci 

samotnými. Identita je však velmi komplexní sociální fenomén. Lze ho chápat mnoha 

způsoby, kdy vedle sebe stojí především dva hlavní přístupy – psychologický 

(reprezentován zejména psychoanalytiky, kteří přistupují k identitě jako k něčemu spíše 

vnitřnímu a závislému na psychickém zrání a vývoji osobnosti). Významnou 

intelektuální tradici tohoto přístupu představuje Eric E. Erikson, jehož 

neopsychoanalytické pojetí pojmu identita, které její podstatu vnímá v charakteru jako 

celku trvalých sklonů, podle nichž můžeme rozpoznávat jedince, se výrazně liší od 

sociologického a sociálně antropologického pojetí, které zdůrazňuje sociální povahu 

pojmu. Tento druhý model zvaný sociologický je tématem teorií moderních 

sociologických směrů, paradigmat a škol a prosazuje model tzv. sociálního subjektu. 

Identita je tedy s ohledem na tento model založená na procesu aktivní socializace, tedy 

vzniká, formuje se, potvrzuje, či zaniká ve vztahu jednotlivce a sociálního prostředí.35 

Z tohoto sociologického modelu a jeho pojetí identity předkládaná práce vychází. 

Kulturní studia a jejich koncept identity taktéž předpokládá, že se nejedná o univerzální 

                                                
32 VESELÝ, Arnošt. Vymezení a strukturace problému ve veřejné politice. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 
978-80-246-1714-5. 
33 JØRGENSEN, Marianne a Louise PHILLIPS. Discourse analysis as theory and method. Thousand 
Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002. ISBN 0761971122. 
34 HOMOLÁČ, Jiří. Diskurz o migraci Romů na příkladu internetových diskusí. Sociologický 
časopis [online]. 2006, 42(No.2),329–351[cit.2019-05-15]. Dostupné z: 
http://sreview.soc.cas.cz/uploads/bb60d5c40194919794f24a047161c4f66d295e22_589_06homolac16.pdf 
35 COLES, Robert. Erik H. Erikson: the growth of his work. Boston: Little, Brown and Co., 1970. 
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princip, nýbrž na kulturu vázaný diskurzivní konstrukt. Předměty vědění jsou zde 

definovány, konstruovány a produkovány diskurzem. I to, co lze říct o tvorbě identity, 

je proto poznamenáno diskurzem.36 

 

Procesuální konstrukt v interakci s druhými má vždy individuální (osobní) a kolektivní 

složku. Identitu tvoří jak vědomí sama sebe (osobní identifikace), tak i ztotožnění se, tj. 

pocit příslušnosti, sounáležitosti, potřeba někam patřit, zařadit se a definovat se. Je 

hledáno něco, co jedince vymezí, odliší (sociální identifikace). Identita je tedy vždy 

spjatá s jedincem a sociálním prostředím, které ho obklopuje. Podle Bergera 

a Luckmanna je to jev, jež je výslednicí dialektiky vztahu jedince a společnosti.37 

Jedinec se během procesu interakce jednak internalizuje a jednak aktivně praktikuje 

vzorce chování, normy a hodnoty společnosti, ve které se nachází. Pro definování 

identity jsou tedy důležité prvky similarity a diference. Aby jedinec získal identitu musí 

se buď identifikovat s někým, nebo být považován jako identický s někým jiným.38 

Identita je hluboký pocit vlastní totožnosti založený na prožívání vlastní komunity, 

uvědomování si, kdo jedinec je a čím se liší od druhých.39 Na osobní a sociální identitu 

rozděluje koncept i Goffman, kdy osobní identitu dělí na sebeuvědomění („self-

identity”) a soukromou/osobní identitu („personal identity”) a sociální identitu na 

virtuální Já („Self”) (tj. jakým dojmem působím na ostatní, idealizace) a identitu 

skutečnou, aktuální Já („Self”), (tj. skutečné vlastnosti, které mám a kterou lze poznat 

mimo přidělenou pozici ve společnosti).40 

 

                                                
36 BARKER, Chris. Cultural Studies: theory and practice. 3rd ed., reprinted. London: Sage Publications, 
2008. ISBN 978-1-4129-2416-0. 
37 BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii 
vědění[online]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999 [cit. 2018-12-06]. ISBN 
80-85959-46-1. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
38 JENKINS, Henry. Conclusion: Democratizing television? The politics of participation. Media 
literacies. London: Routledge, 2008, , 83-101. ISBN 978-0-415-42268-0.Stuart Hall upozorňuje, že 
pojem identita není zdaleka tak transparentní a neproblematický, jak by se mohlo zdát. Identitu nevnímá 
jako něco, co by bylo vytvořeno, ale něco, co se permanentně utváří. Tedy proces formování se a utváření 
se, spíše, než definice toho, kým už jsme a kým jsme se stali.  Tímto se odklání od tradičnějších 
sociologických škol, které lidské bytosti pojímají jako loutky kultury.  WILLIAMS, Patrick a Laura 
CHRISMAN, ed. Colonial discourse and post-colonial theory: a reader. New York: Harvester 
Wheatsheaf, 1993. ISBN 0-7450-1491-7., Dostupné z: http://ls-tlss.ucl.ac.uk/course-
materials/ELCS6088_74357.pdf  
39 JANDOUREK, Jan. Sociologický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-535-0. 
40 GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: Sociologické 
nakladatelství, 2003. Most. ISBN 80-86429-21-0. 
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V závislosti na tom, co již bylo napsáno výše, Richard Jenkins zastává názor, že již ze 

samotné definice jsou všechny lidské definice sociálními identitami. Jan Assman pojem 

kolektivní identita vnímá jako „obraz, který si o sobě vytváří určitá skupina a s níž se 

identifikují její příslušníci. Kolektivní identita je otázkou identifikace ze strany 

zúčastněných individuí. Tato identita neexistuje sama o sobě, nýbrž jen v té míře, v níž 

se k ní určití jedinci hlásí.”.41 I Eisenstadt a Giesen zastávají názor, že kolektivní 

identita není přirozená, ale je pouze sociálním konstruktem, „je to záměrný, či 

nezáměrný důsledek interakcí, které jsou samy sociálně modelovány a strukturovány. 

Příslušnost ke kolektivní identitě a podíl na ní závisí na zvláštních procesech indukce-

pokrývajících škálu od rozličných iniciačních obřadů k různým kolektivním rituálům-, 

v nichž se symbolicky konstruuje a definuje atribut podobnosti příslušníků v kontrastu 

k cizosti, odlišnosti a rozdílnosti druhých. Konstruování sociálních kolektivit tedy 

vyžaduje konstrukci rovnosti mezi těmi, kteří jsou v nich zahrnuti: členové kolektivity 

se na sebe navzájem musí dívat jako na rovné - jinak se v kolektivitě nerozvine důvěra 

a solidarita.” Autoři dále tvrdí, že kolektivní identitu produkuje sociální konstrukce 

hranic. Ty vytváří linii mezi uvnitř a vně, mezi kulturou a přírodou, mezi cizinci 

a bližními. Vytváření hranic sebou však nese proces zahrnování a vylučování, vytváření 

rozdílu mezi situováním uvnitř skupiny („in-groups”) a vně skupiny („out-groups”). 

Každý takový proces vyžaduje označit rozdíl mezi členy a nečleny.42  

 

S tím také souvisí koncept tzv.  identitní práce/aktivity („identity work”), zahrnující 

různé aktivity, kterým se lidé jak individuálně, tak kolektivně věnují a tím vyjadřují, 

kdo jsou v kontrastu s jinou skupinou. V tomto smyslu je tvorba a uchování symbolů 

užívána k vymezení kolektivu jak zevnitř, tak zvenčí zdůrazňováním podobností 

a odlišností. Zdroji symbolů jsou mimo jiné i chování a vystupování, tedy způsob 

vyprávění, oblékání, zdobení a hudby, jež jsou generovány ve snaze kolektivu odlišit se 

od jiných. Mezi konkrétní příklady patří určité skladby a styl hudby, které vybízejí 

k akci, klíčová slova, či slogany.43 Tyto a další zdroje symbolů fungují jako tvůrci 

                                                
41 ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách 
starověku. Praha: Prostor, 2001. Obzor. ISBN 80-7260-051-6. Dostupné také z: 
http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
42 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-010-0. 
43 Zdrojem symbolů v kontextu této práce je právě roots reggae. 
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hranic kolektivní rozdílnosti, oddělující ty, jež patří dovnitř komunity od outsiderů.44 

Koncept tzv. Simmelova pravidla tvrdí, že vnitřní soudržnost skupiny je odvislá od míry 

vnějšího tlaku. Toto pravidlo označuje za nejsilnější faktor příslušnosti ke skupině tlak 

zvenčí. Tlak na skupinu vytváří pocit pospolitosti a boj o přežití pak vytváří silnou 

národní identitu.45 

 

U odborníků zabývajících se etnicitou (etnickou identitou) převládl také příklon k anti-

esencialistické pozici. Jinými slovy tato identita není fixní ani neměnná, ale je 

procesem. Lidé se na její tvorbě aktivně podílí svým jednáním v daných sociokulturních 

podmínkách a situacích. Podle jednoho výkladu je etnicita sociálním a psychologickým 

procesem, jehož podstatou je v zásadě emocionálně motivovaná identifikace anebo 

spřízněnost jednotlivce se skupinou, která se svými symbolickými ukazateli 

(biologickými, kulturními nebo teritoriálními) odlišuje od ostatních. Vždy se uplatňuje 

výběrovost, ne všechny historické a kulturní prvky jsou totiž považovány pro etnicitu 

jako charakteristické. Etnicita je tudíž subjektivní – intenzita pocitu sounáležitosti, či 

významu etnicity pro jednotlivce i skupinu, se liší a jsou proměnlivé.46 K tomuto názoru 

se hlásí i antropolog Thomas H. Eriksen, který tvrdí, že etnicita je relační a situační 

a náleží vztahu mezi skupinami, není jejich vlastnictvím.47 

 

Nová situace nastává v případech, kdy se lidé ocitají v novém sociokulturním prostředí. 

Vlivem migrace vznikají rozpory v jejich identitě (rozpory mezi vnitřním sebepojetím 

a navenek projevovaným) a migranti volí různé tzv. „identitní strategie” a vytváří nové 

modely uvažování a jednání.  Strategie tvoří dva typy podle toho, zda je soudržnosti 

vlastního sebepojetí dosaženo „jednoduchou” nebo „komplexní” cestou („simple 

coherence” nebo „complex coherence”). Mezi strategie „jednoduché koherence” 

řadíme dva druhy. Prvním druhem je strategie založená na „ontologické zaujatosti” 

                                                
44 Snow, D. A., McAdam D. 2000. Identity Work Processes in the Context of Social Movements: 
Clarifying the Identity/Movement Nexus. In: STRYKER, Sheldon, Timothy J OWENS a Robert W 
WHITE. Self, identity, and social movements. Minneapolis: University of Minnesota Press, c2000. ISBN 
0816634084.  
45 ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě [online]. 
Praha: Triton, 2007 [cit. 2018-12-06]. ISBN 978-80-7254-925-2. Dostupné z: 
http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
46 ELLER, Jack David. From culture to ethnicity to conflict: an anthropological perspective on 
international ethnic conflict. Ann Arbor: University of Michigan Press, c1999. ISBN 0-472-08538-7. 
47 ERIKSEN, Thomas Hylland. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě [online]. 
Praha: Triton, 2007 [cit. 2018-12-06]. ISBN 978-80-7254-925-2. Dostupné z: 
http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
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(„valorization of ontological preoccupations”) a druhým druhem je strategie založená 

na pragmatickém uvažování („valorization of pragmatism”). V prvním případě se 

jedinec upne na jeden model hodnot, podle něhož řídí své uvažování a jednání trvale, 

nebere v potaz momentální situace. Tj. zavrhuje vše, co patří k jiným kulturním 

hodnotám např. odpor vůči západním, sekulárním hodnotám, vychází-li jedinec 

z arabských, muslimských hodnot. V druhém případě se podle situace řídí podle jedněch 

i druhých hodnot – tzv. situační identita („chameleon identity”). Přičemž druhá strategie 

umožňuje vyhnutí se konfliktům a přežití v multikulturní společnosti. V případě 

„komplexní koherence” si jedinci volí vlastní překlenovací model hodnot, vybírá 

výhodnější postoje z obou hodnotových modelů. Zde jsou popsány i obranné identitní 

strategie imigrantů reagujících na hrozbu různých druhů znevažujících projevů ze strany 

majoritní společnosti.48  

 

1.1.1.1 Rasa a rasismus 

S osobní identifikací a ztotožněním se se skupinou, jež se svými symbolickými 

ukazateli odlišuje od ostatních, tedy s etnickou identitou, souvisí i samotný koncept rasy 

a rasismu. 

 

„Rasa”49 jako historický, kulturní a sociálně vytvořený konstrukt je velmi silným 

konceptem, který je stále užíván jak v politice, tak mezi jednotlivci, čímž udržuje mýtus 

o různých „rasách” a status quo myšlenky nerovných rasových vztahů. „Rasa” je 

koncept, na němž je postaven samotný rasismus. 50 Příslušníci každé „rasové” skupiny 

vnímají a uvědomují si specifické vlastnosti své vlastní skupiny a odlišnosti ve 

vlastnostech jiných „rasových” skupin. Toto historicky dlouhodobé vnímání „rasových” 

odlišností vedlo k vytvoření poměrně stabilních sociálně-psychologických stereotypů 

a postojů. Rasismus obecně předpokládá fyzickou a duševní nerovnost lidských „ras” 

a rozhodující vliv rasových odlišností na dějiny a kulturu lidstva. Všechny rasové teorie 

                                                
48 CAMILLERI, Carmel. Stratégies identitaires. 1re éd. Paris: Presses universitaires de France, c1990. 
ISBN 2130428584. 
49 Jak je v akademické literatuře běžné, budu termín „rasa” užívat v uvozovkách, čímž zdůrazňuji koncept 
„rasy” jako sociálního konstruktu bez biologického základu (Gesslbauer,2003) 
50 Podle Danicse a Kamína dnes existují dva směry přemýšlení o „rasách”. Zastánci té první tvrdí, že 
rozdělení na „rasy” je v pořádku a s rasismem nemá nic společného (nehovoří-li se o nerovnosti „ras”), 
této teorie je pak rasisty zneužíváno. Ta druhá naopak tvrdí, že dělení lidí do „ras” je základní složkou 
rasismu, bez kterého by nebyl, čím je. DANICS, Štefan a Tomáš KAMÍN. Extremismus, rasismus 
a antisemitismus. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-204-8. 
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jsou podloženy představou, že lidstvo je původně rozděleno na nižší a vyšší „rasy”. 

Vyšší jsou pak nositeli pokroku a určení k vládnutí, zatímco nižší je třeba vést.51 Toto 

přesvědčení bylo v průběhu historie často užíváno jako ideologický základ pro agresivní 

chování, expanzi, ovládání a vykořisťování. Rasismus je tedy založen na tom, že 

připisuje lidským skupinám dané či trvalé rozdíly a užívá těchto odlišností 

k ospravedlnění rozdílného zacházení s těmito skupinami.52 V obecné rovině se jedná 

o souhrnné označení pro takové jednání, které překračuje pouhé vnímání rasových 

odlišností a přetváří se na nepřátelské aktivity vůči příslušníkům jiné „rasy”, jež se 

projevují v diskriminaci, v agresivním chování (verbálním nebo fyzickém).53 

 

Aplikujeme-li konstruktivistický pohled na chápání rasismu, můžeme konstatovat, že 

stav, kdy určitá skupina lidí je na základě svých fyzických rysů podřízena skupině 

druhé, je součástí objektivní reality (i když opět pramení z konstrukcí pojmů jako je 

národ a rasa). Ovšem to, jakým způsobem se společnost k problému staví, už je 

vytvářeno na základě interakcí jejich členů.  Obecně lze říci, že jisté typy vzájemného 

vymezování a dělení na „my” a „oni” jsou patrné ve všech historických etapách a lze ji 

vysvětlit jako instituci v sociálně konstruktivistickém smyslu. Je zde patrné vzájemné 

působení reálného základu a konstrukcí vytvářených v sociálním prostředí. To, že je 

nějaká skupina odlišná se v procesu typizace stane relevantním důvodem pro vytváření 

úsudku o skupině. Tento proces pak působí i zpětně, tedy i odlišující se skupina danému 

úsudku začne podřizovat své chování (to se odehrává v delším časovém úseku 

přesahující jednu generaci a ve větších sociálních skupinách).54  

 

Etnické předsudky a ideologie jsou převážně osvojovány a potvrzovány v rozličných 

typech diskurzu, či komunikace, jako je výchova v rodině, zákony, učebnice, vládní 

publikace, akademický diskurz, reklama, filmy a reportáže. Ideologie a etnické 

předsudky nejsou v žádném případě vrozené a nevznikají spontánně při vzájemné 

komunikaci různých etnik. Jsou získávány a nabývány skrze komunikaci, tedy řeč 

                                                
51 David Hume v 18. století černochy popisoval jako právě nižší rasu, jež je třeba vést (Hiro 2009:4) 
52 Rasismus nemá jednu ucelenou definici. Teorií existuje bezpočet. Pro nastínění problematiky bylo 
použito pouze pár definic.  FREDERICKSON, Kristen a Sarah E WEBB. Singular women: writing the 
artist. Berkeley: University of California Press, c2003. ISBN 0-520-23165-1. 
53 PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie: [sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů] 3. 
vyd. Praha: Portál, 2010. Psychologie. ISBN 978-80-7367-709-1. 
54 HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních 
evropských národů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. Studijní texty. ISBN 978-80-7419-010-0. 
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a texty, tedy sociální konstrukce rasismu a způsob, jakým se s ním společnost 

vypořádává, se odvíjí od diskurzu o rasismu. 55 

 

1.1.2 Sociokulturní lingvistika 

Přenášením společných hodnot, postojů, přesvědčení a pohledů na svět, funguje jazyk 

jako součást identity. Jeho volba reflektuje identifikaci člověka jako takového v rámci 

společnosti.56 Jazyk nejen, že vyjadřuje identitu, ale také ji konstruuje. Jazyk a identita 

jsou tak úzce propojené, že ve slovech samotných je vrytý ideologický význam. 

Jednotlivá slova a jazyk vytváří významy v rámci diskurzů a jednotlivé diskurzy se liší 

ve své moci ovládat. Ty mocnější reprodukují silnější významy, ovládají jiné diskurzy 

a marginalizují, či umlčují nejslabší jazyky a kultury.57 V pojetí kolektivní identity je 

každý jazykový akt aktem identity, kterým jedinec vyjadřuje loajalitu skupině. Tudíž 

jedinec pro sebe vytváří vzory vlastního lingvistického chování tak, aby bylo v souladu 

se skupinou, či skupinami, se kterým se chce z času na čas identifikovat, nebo vůči 

kterým se chce občas vymezovat.58 Je zde ale několik omezení jedincovi schopnosti 

vykonávat úspěšný jazykový akt identity.59  

 

V samotném jazyce se odráží i zvyky národa a naopak je to do velké míry jazyk, který 

národ tvoří. Historicky, čelní postavení jazyka jakožto primárního znaku kolektivní 

identity je úzce spjato s rozšířením ideologie nacionalismu (konec 18. a začátek 19. 

století). Stejně tak jako etnicita, nacionalismus byl pojímán jako něco přirozeného 

a fixního k určitému teritoriu a určitým lidem (esencilialismus). Nacionalismus je tedy 

založen na paradigmatu jednoho národního jazyka, kde samotný jazyk je vnímán jako 

omezený systém, který lidi člení do sociálních skupin. Dá-li se do kontextu jazyk 

                                                
55 DIJK, Teun A. van. Racism and the press. New York: Routledge, 1991. ISBN 041504734X. 
56 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119.SEBBA, 
Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
57 EVANS, David. Language and identity: discourse in the world. New York: Bloomsbury Academic, An 
imprint of Bloomsbury Pub., 2015. ISBN 9780567566140. 
58 LE PAGE, R. B. a Andrée TABOURET-KELLER. Acts of identity: Creole-based approaches to 
language and ethnicity. New York: Cambridge University Press, 1985. ISBN 0521316049. 
59 Podle Le Page a Tabouret-Kellera se můžeme chovat podle behaviorálních vzorů skupiny, se kterou se 
chceme identifikovat do takové míry kdy za prvé můžeme identifikovat skupinu a za druhé, kdy máme 
jak adekvátní přístup ke skupině, tak ke vzorcům jejího chování. Za třetí motivace k připojení se ke 
skupině je dostatečně silná a je buď posilněná či zpětně sdílená skupinou/skupinami samotnými. Za 
čtvrté, v případě, kdy máme možnost měnit naše chování. LE PAGE, R. B. a Andrée TABOURET-
KELLER. Acts of identity: Creole-based approaches to language and ethnicity. New York: Cambridge 
University Press, 1985. ISBN 0521316049. 
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a etnická identita, jazyk nemusí představovat pouze symbol identity, ale také prostředek 

odporu, posílení, solidarity a diskriminace.60  

 

Sociální povahu jazyka a jeho propojení s identitou a kulturou zdůrazňuje obor 

sociokulturní lingvistika, přístup nahlížející za hranice formálního zájmu k sociálním 

a kulturním funkcím a významů jazykového užívání. Jedná se o interdisciplinární obor 

zabývající se prolínáním jazyka, kultury a společnosti. Je považována za široký pojem, 

jež pojímá sociolingvistiku, lingvistickou antropologii, již zmíněnou diskurzivní 

analýzu, sociologii jazyka, stejně jako určité proudy sociální psychologie, folklorních 

studií, mediálních studií, literární teorie a psychologie jazyka.61 Sociokulturní 

lingvistika se soustředí na to, jak diskurz zprostředkovává společenské normy a jak 

konstruuje společenský svět.  Zároveň přispívá výzkumu lingvistických struktur 

objasňováním, jak je selekce určitých lingvistických struktur konkrétního mluvčího 

ovlivněna sociálním a interakčním kontextem, ve kterém je zasazena. Sociokulturní 

lingvistika staví na učení amerického sociolingvisty Williama Labova, podle něhož je 

jazykové změny třeba vnímat v sociologickém kontextu a každá jazyková forma 

odkazuje na určitý společenský význam.62  

 

Předkládaná diplomová práce tedy vychází z rámce sociokulturní lingvistiky a stejně tak 

jako u identity obecně, pohlíží na jazyk z konstruktivistického pohledu jako na sociální 

konstrukt, tedy jako historicky, kontextuálně, sociálně a diskurzivně konstruovaný znak 

                                                
60 PAVLENKO, Aneta a Adrian BLACKLEDGE. Negotiation of identities in multilingual contexts. 
Buffalo: Multilingual Matters, c2004. ISBN 1853596477. 
61 Pravidelně během posledního století mnoho lingvistů navrhovalo přiblížit studie blíže k dalším 
oblastem sociálního výzkumu. Jedním z nich byl Edward Sapir, který tvrdil, že antropologie, sociologie, 
psychologie, filosofie a sociální věda budou obohaceny, budou-li čerpat z metodologií a objevů 
lingvistického výzkumu. Zároveň nabádal lingvisty k posuzování jazyka v jeho širším sociálním 
kontextu. Sapirův postoj byl sdílen dalšími lingvisty, pro které sociální interakce a lidské poznání bylo 
stejně podstatné jako struktury jazyka samotné. O tom svědčí i rozvoj sociolingvistiky 
a psycholingvistiky mezi třicátými a padesátými lety. Koncem šedesátých let však opět vyvstala debata 
o více sociálně orientované lingvistice, která podle amerického antropologa Della Hymese upadala 
a začala se od sociálních věd izolovat. To mělo za následek růst zájmu o obory etnolingvistiky 
a sociolingvistiky. Po dalších čtyřech dekádách akademici opět volali po revitalizaci sociálně a kulturně 
orientované lingvistické analýzy. NILEP, Chad. Code Switching in Sociocultural Linguistics. Colorado 
Research in Linguistics. Boulder: University of Colorado. [online]. 2006, June 2006(Vol. 19), 22 [cit. 
2019-05-14]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/239461967_Code_Switching_in_Sociocultural_Linguistics 
 
62  file:///C:/Users/Klára/Downloads/lingvisticka-antropologie_nahled.pdf 
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v diskurzu. Vycházet bude z následujících definic a pojetí a bude se soustředit 

především na jeho textovou podobu. 

 

V obecné rovině je jazyk dle učení švýcarského lingvisty Ferdinanda de Saussura 

jedním ze dvou složek řeči (tím druhým je mluva) a úhrn jazykových zvyků, které 

mluvčímu umožňuje dorozumět se.63 Dále jej Saussure charakterizuje jako sociální část 

řeči, jenž člověk sám o sobě nemůže ani vytvářet, ani modifikovat a jež existuje jen 

díky určité předchozí úmluvě mezi členy společenství. Jednotlivec musí projít učením, 

má-li poznat jeho funkci. Je to systém znaků, v němž to nejpodstatnější je jednota 

smyslu a akustického obrazu, a v němž obě části znaku jsou ve stejné míře psychické 

povahy. Jazykové znaky jsou psychické, avšak nejsou abstraktní. Asociace utvrzované 

kolektivním konsensem, jejichž souhrn tvoří jazyk, jsou realitami, které mají své sídlo 

v mozku. Na rozdíl od řeči jako takové ho lze fixovat a věrně graficky znázornit. Jazyk 

Saussure pojímá jako sociální instituci.64  Další definice jazyka jej představují jako 

základní prostředek lidské komunikace a v mozku uložený systém jednotek, pravidel, 

modelů a konvenčních kolektivních norem k tvorbě promluv.65 Lze na něj jednoduše 

nahlížet i v nejklasičtějším smyslu jako na verbální mluvu – slova, věty, atd. a jako na 

element sociálního života, který není izolovaný, ale je úzce spjatý s dalšími elementy. 

Jazyk jako takový je pohledem Normana Fairclougha a jeho diskurzivní analýzy 

příkladem sociální praxe ovlivněné sociálními strukturami.66 Konstruktivistickým 

pohledem Monicy Heller je jazyk definovatelný jako sada zdrojů cirkulující nerovnými 

způsoby v sociálních sítích a diskurzivním prostoru, jejichž význam a hodnota jsou 

sociálně konstruovány v rámci omezeních daných sociální organizací a procesy ve 

specifických historických podmínkách.67 

 

Zásadní je právě znakovost jazyka. Znak je definován jako něco, co reprezentuje něco 

jiného. Samotný znak se skládá ze dvou složek. Tou první je znakový nosič 

                                                
63 Ferdinanda de Saussure byl jedním ze zakladatelů strukturalistické lingvistiky a velmi významně 
ovlivnil vývoj lingvistiky, sémiotiky, antropologie, literární vědy a estetiky. Jeho nejvýznamnějším dílem 
je Kurs obecné lingvistiky z roku 1906. 
64 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. (1. vyd. v nakl. Academia). Praha: 
Academia, 1996. ISBN 80-200-0560-9. 
65 ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda: přehled a slovníky. Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl. Praha: 
Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1946-0. 
66 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. London: Longman, 1989. ISBN 0-582-03133-8. 
67 HELLER, Monica. Bilingualism: a social approach. New York: Palgrave Macmillan, 2007. Palgrave 
advances. ISBN 9781403996787. 
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(vehiculum), označovaný jako signifikant, označující, či jednoduše výraz. Jedná se 

o materiální prvek vnímatelný většinou zrakem, či sluchem, jež má svůj protějšek 

v lidské mysli. Druhou složku pak tvoří signifikát, označované nebo obsah, či význam. 

Ten se v lidském vědomí váže na znakový nosič poukázání na nějaký vnější objekt 

(referent), vlastnost, činnost, atd. Kód, neboli jazykový systém potom představuje relaci 

mezi označujícím a označovaným (signifikátorem a signifikátem).68 Jazyk je tedy 

znakový systém vyjadřující ideje a je tak srovnatelný s písmem, abecedou 

hluchoněmých, symbolickými rituály, zdvořilostními formami, vojenskými signály atd. 

Je však z těchto systémů nejdůležitější. Jazyk nikdy neexistuje vně sociálního faktu. 

Jeho sociální povaha je jedním z jeho vnitřních rysů.69 

 

Konkrétním užitím jazyka, respektive sémiotického kódu, skládajícího se ze 

systematicky uspořádaného souboru znaků je text.70 Ve své podstatě jakýkoliv příklad 

užití jazyka je text, ačkoliv některé mohou být silně limitovány (televizní programy 

totiž obsahují i vizuální a zvukovou stránku).71 Užití jazyka (jakýkoliv text) je vždy 

i konstitutivním vzhledem k sociálním identitám, sociálním vztahům a systému vědění 

a přesvědčení. Každý existující text přispívá k utváření těchto aspektů společnosti 

a kultury. Užití jazyka je navíc konstitutivní jak v konvenčním slova smyslu, tedy že 

pomáhá reprodukovat a udržovat již existující sociální identity, vztahy a systémy vědění 

a přesvědčení, tak v kreativním slova smyslu, kdy přispívá k jejich 
                                                

68 Jazyky potom můžeme klasifikovat jako přirozené, umělé, smyšlené, neofázie (individuální vytváření 
umělých jazyků), univerzální, pomocné (esperanto), formální (matematické, počítačové), národní 
(etnické), verbálně-vokální či znakové.  Znakový systém, jež jazyk představuje, má řadu 
charakteristických rysů, mezi něž patří například arbitrárnost, lineárnost a diskrétnost, hierarchičnost 
a dvojí artikulace, produktivnost, kreativita, naučitelnost, reflexivnost a prevarizace. MAREŠ, Petr. Úvod 
do lingvistiky a lingvistické bohemistiky. Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, 2014. 
ISBN 978-80-246-2640-6. 
69 SAUSSURE, Ferdinand de. Kurs obecné lingvistiky. 2. vyd. (1. vyd. v nakl. Academia). Praha: 
Academia, 1996. ISBN 80-200-0560-9. 
70 REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-926-7. 
71 Texty jakožto elementy sociálních událostí mají schopnost přinášet změny. Změny v našich znalostech, 
našich přesvědčeních, postojích, hodnotách a tak dále. Mají často dlouhodobější dopad, který se může 
odrazit ve změnách ve školství, či pracovních vztazích, ale i ve změnách v materiálním světě (trendy 
v designu a architektuře), mohou i vyprovokovat války. Texty tedy mají vliv na lidi, akce a činy, 
společenské vztahy a materiální svět. Je ale třeba zdůraznit, že nejde o mechanickou kauzualitu. Nelze 
například říci, že určitý znak textu automaticky vyvolává změnu ve znalostech lidí a jejich chování, či má 
nějaký konkrétní sociální, politický efekt. Nelze též zaměňovat kauzualitu s pravidelností. Nemusí 
existovat pravidelný vzorec příčina-následek spojený s určitým typem textu, nebo znakem, to však 
neznamená, že tam neexistuje příčinná souvislost. Texty mohou vliv i bez toho, aby byl tento vliv nějak 
pravidelný, protože mnoho dalších faktorů v daném kontextu určují, zda zkoumaný text daný efekt má 
a může dokonce vést k tomu, že těchto efektů bude mít více například odvíjejících se od různých 
interpretů. FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
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transformaci.72Prostřednictvím textu lze konstruovat sociální svět určitými způsoby, ale 

jestli tato konstrukce a reprezentace má efekt měnit jeho konstrukci záleží na mnoha 

kontextuálních faktorech, včetně toho, jaká sociální realita je, kdo ji vytváří atd. 

 

Součástí pojímání textů jako elementů sociálních událostí je to, že nejsou pojímány 

pouze texty jako takové, ale jsou také zkoumány v jejich interaktivním procesu 

vytváření významů, čili tzv. „meaning-making”.  Existují tři analyticky oddělitelné 

elementy v procesu tvorby významů. Tím prvním je produkce textu, tím druhým text 

samotný a třetí představuje přijímání textu. Produkce textu zaměřuje pozornost na 

autora (mluvčího, spisovatele), přijetí textu klade důraz na interpretaci (posluchači, 

čtenáři). Významy jsou vytvářeny skrze interakci mezi těmito třemi elementy. Je třeba 

brát v potaz institucionální pozici, zájmy, hodnoty, záměry a přání producentů, vztahy 

mezi elementy textů na různých úrovních a také institucionální pozici, znalosti, úmysly 

a hodnoty příjemce. Vytváření významů však není závislé pouze na tom, co bylo řečeno 

explicitně v textu, ale i na tom, co z něj implicitně vyplývá – co se předpokládá, že tím 

bylo myšleno. Fairclough však upozorňuje na problematičnost této interpretace textů. 

Sociální efekt textů je tedy závislý na výše zmíněném procesu tvorby významů.73   

 

1.1.2.1 Přepínání kódů 

Nejvlivnějším sociokulturním lingvistou byl John J. Gumperz. Jeho práce vztahující se 

k přepínání kódů („code-switching”) a kontextualizaci byla významná pro obory 

sociolingvistiky, lingvistické antropologie a sociologie jazyka.74 Gumperz na bázi 

několika výzkumů a srovnávání tvrdí, že jazykový repertoár je definovatelný z hlediska 

účastníků konverzace, prostředí a tématu a potom popisován z hlediska fonologických 

                                                
72 FAIRCLOUGH, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language. New York: 
Longman, 1997. ISBN 0-582-21984-1. 
73 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
74 Gumperzova prvotní práce byla tvořena v severní Indii, zaměřená na hindštinu a její dialekty. Grumperz 
definoval tři úrovně – vesnické dialekty, regionální dialekty a standardní hindštinu, přičemž většina 
mužských obyvatel, především těch, co často cestují, ovládají a užívají jak vesnické, tak regionální 
dialekty (Grumperz, 1958). Gumperz přišel se závěrem, že vztah mezi mluvčími ovlivňuje výběr variace 
jazyka a že určitý dialekt je užíván doma a obyvateli dané vesnice a další zase v komunikaci s lidmi 
zvenčí. GUMPERZ, John J. Dialect Differences and Social Stratification in a North Indian 
Village. Postprints from Department of Anthropology, UC Berkeley [online]. 1958, 08-01-1958(1), 16 
[cit. 2019-05-14]. Dostupné z: http://web.stanford.edu/~eckert/Courses/ParisPapers/Gumperz1958.pdf 
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a morfologických charakteristik. 75   K pragmatice přepínání kódů přistupuje Gumperz  

sledováním sociálního významu každého jazyka nebo kódu, obsahem sdělení a kódu 

tohoto sdělení. Podstatou tohoto myšlení je přesvědčení, že pro většinu komunit má 

každý kód vlastní symbolickou hodnotu ve smyslu „my” versus „oni”. Kód „my” je 

obecně ten spojovaný s komunitou, s jazykem vlastním dané komunitě, zatímco kód 

„oni” je pro komunitu nový jazyk, jazyk pro širší komunikaci se světem. V přepínání 

kódů je symbolická hodnota každého z jazyků spojená se sdělením v něm obsaženém, 

dávající jim speciální význam v kontextu, v kontrastu se sdělením s podobným 

obsahem, ale v jiném kódu.76  

 

Přepínání kódů se stalo jakožto studium jazykových alternací plodným konceptem 

podmětným pro celou řadu prací věnujících se syntaxi, morfologii a fonologii. Jedná se 

o pojem, který nemá jednotnou definici. Lze jej chápat jako „užití více než jednoho 

jazyka v průběhu jedné komunikační části.”77, také jako „střídavé užívání více než 

jednoho jazyka”,78nebo jako „užívání dvou nebo více jazyků ve stejné konverzaci.”.79 

Přepínání kódů je tak praktika členů rozmluvy sloužící k signalizaci změn v kontextu 

změnou gramatického systému, subsystému nebo kódu. Kódy vznikají interakcí 

a stávají se relevantními, jsou-li stranami rozmluvy debaty za takové považovány.80 

Mark Sebba považuje přepínání kódů za běžný typ chování mezi bilingválními 

mluvčími v mnoha komunitách, kde je užívání dvou a více jazyků rozšířeno a relativně 

stabilně zažito. Tato praktika předpokládá existenci alespoň dvou jazyků, či alespoň 

jazykových variací. Jedinec potom mixuje tyto jazyky, nebo variace (kódy) přepínáním 

                                                
75 Myšlenka, že forma jazyka je ovlivněna prostředím a účastníky stejně tak jako předmětem konverzace, 
vychází částečně i od americké lingvistky Susan Ervin-Tripp, jejíž definice prostředí, předmětu a funkce 
poskytla důležitý základ pro práci nejen Grumperze, ale i dalších.NILEP, Chad. Code Switching in 
Sociocultural Linguistics. Colorado Research in Linguistics. Boulder: University of Colorado. [online]. 
2006, June 2006(Vol. 19), 22 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/239461967_Code_Switching_in_Sociocultural_Linguistics 
 
76 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
77 HELLER, Monica. Codeswitching: anthropological and sociolinguistic perspectives. New York: 
Mouton de Gruyter, 1988. ISBN 0899254128. 
78 AUER, Peter. Bilingual conversation. Philadelphia: J. Benjamins Pub. Co., 1984. Pragmatics & 
beyond, V:8. ISBN 0915027496. 
79 MYERS-SCOTTON, Carol. Duelling languages: grammatical structure in codeswitching. New York: 
Oxford University Press, 1993. ISBN 0198240597. 
80 NILEP, Chad. Code Switching in Sociocultural Linguistics. Colorado Research in Linguistics. Boulder: 
University of Colorado. [online]. 2006, June 2006(Vol. 19), 22 [cit. 2019-05-14]. Dostupné z: 
https://www.researchgate.net/publication/239461967_Code_Switching_in_Sociocultural_Linguistics 
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mezi nimi. Občas jev nastává v rámci dvou užitých vět, někdy však i v rámci jedné 

jediné. 

 

Předchůdcem lingvistické analýzy přepínání kódů („code-switching”) je fenomén 

„diglossie”, poprvé popisovaným Charlesem A. Fergusonem (1959) a později 

vylepšeným Joshua Fishmanem (1967). Ferguson tento fenomén popisuje jako existenci 

odlišných, vysoce kodifikovaných variací jazyka, který je užíván pouze v určitých 

situacích. Přestože Ferguson omezil „diglossii” variacemi stejného jazyka, Fishman 

popsal stejné funkcionální rozdělení mezi vzájemně nesouvisejícími jazyky.81 Ani 

Ferguson ani Fishman nezmiňovali příklady střídání mezi jazykovými variantami 

v rámci jediné interakce, nicméně jejich popis zahrnuje i zmínky o situačním přepínání 

(„situational switching”). Podobný konceptu code-switching je i tzv. „footing” Ervinga 

Goffmana. Rozdíl v těchto dvou konceptech je takový, že zatímco u prvního zmíněného 

je nutná změna jazyka z jednoho na druhý, v Goffmanově konceptu dochází ke změnám 

různými dalšími způsoby (výška hlasu, hlasitost, rytmus, tónina, atd.).82 

 

Je obecně prokázáno, že mluvčí se přizpůsobují dalším mluvčím, jinými slovy, že je řeč 

přizpůsobována té, kterou mluví partner v dialogu, což má celou řadu sociálních 

významů. Podle Petera Trudgilla jsou to nejvýraznější rysy cílové variace jazyka83, 

kterým se mluvčí přizpůsobuje. Trudgill identifikuje jako nejvýraznější rysy různé 

faktory spojené s akcentem (tedy jen s fonologií), kde podle něj dva jsou nejdůležitější. 

Míra fonetického rozdílu a ještě důležitější hladina fonetického kontrastu.84 To 

znamená, že nejvýraznější znaky přízvuku, které jsou imitovány, nebo kterým se mluvčí 

přizpůsobuje, jsou za prvé znaky zahrnující fonetický kontrast. Jinými slovy místa, kde 

zvukové systémy dvou variací, spíše než samotné zvuky, jsou odlišné. A za druhé místa 

výslovností, kde systémy jako takové nejsou odlišné, ale zvuk reprezentující konkrétní 

foném jsou výrazně odlišné.85  Kromě adaptace na úrovni fonologie je také velký 

                                                
81 Ibidem 
82 GOFFMAN, Erving. Forms of talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981. ISBN 
081221112X. 
83 „salient features of the target variety” TRUDGILL, Peter. Dialects in contact. New York, NY, USA: 
B. Blackwell, 1986. Language in society Oxford (England), 10. ISBN 063112733X. 
84 „degree of phonetic difference” a „surface phonetic contrast” 
85 TRUDGILL, Peter. Dialects in contact. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1986. Language in society 
Oxford (England), 10. ISBN 063112733X. 
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předpoklad, že mluvčí dvou odlišných variací jazyka, kteří přijdou do vzájemného 

kontaktu, přizpůsobí i nějaké gramatické znaky. 

 

Mimo fonologických kontrastů a fonetických odlišností je to ale sociální hodnota 

přikládaná významnému znaku (o to více, je-li součástí nějakého stereotypu), jež hraje 

podstatnou roli v procesu imitace, či přizpůsobení se. Tedy sociální hodnota 

významného rysu, co se týče s ním asociovaného stereotypu, může fungovat jako brzda 

přizpůsobení se řeči tam, kde mluvčí chce, nebo se bojí o udržení si vlastní identity. 

Naopak ale může podpořit přizpůsobení se v situacích, kdy se mluvčí naopak chce 

identifikovat s mluvčími jiného dialektu. Teorie přizpůsobování se je teorií tvrdící, že se 

mluvčí přizpůsobuje ve své mluvě mnoha různými způsoby, aby ji měl podobnější, či 

naopak odlišnější od svého protějšku. Konvergence či divergence řeči pak záleží na 

vztahu mluvčích, okolnostech (formálnost, neformálnost situace), atd.86 Přizpůsobování, 

či imitace je nejvíce patrná v dialogu, nicméně takové chování lze vztáhnout i na projev 

individuální, kdy si je jedinec vědomý charakteristických rysů jazyka, jemuž se chce 

buď vymezit a udržet si vlastní identitu, tedy tyto rysy schválně opomíjí (brzda 

přizpůsobování se řeči), nebo se chce naopak ztotožnit a snaží se dané znaky a rysy 

užívat. Může docházet ale k chybám v užití. 

 

1.2 Karibská komunita ve Velké Británii 

Výše zmíněná teoretická východiska sociálního konstruktivismu a z něj vycházející 

pojetí a definici identity, rasismu a jazyka a jejich vzájemného propojení a působení, 

jsou podstatnými koncepty pro způsob nahlížení na zkoumanou problematiku a výzkum 

této diplomové práce. 

 

1.2.1 Dvojí identita britských karibských černochů 

Touto studií sledovaná druhá generace migrantů se již narodila na britských ostrovech, 

avšak kvůli barvě své pleti a převládajícímu rasismu většinové společnosti jim pozice 

a identifikace jako Britů byla odpíraná. Naděje první generace osadníků byla taková, že 

jejich děti se budou mít lépe a že se budou moci pohnout ze spodní vrstvy 

ekonomického žebříku, když získají britské vzdělání. Naneštěstí se v Británii narozená 

                                                
86 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
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generace ocitla v pasti tohoto nízkého statusu bez možnosti uniknout (až na vzácné 

výjimky). Dvě strategie byly černošské komunitě v této situaci přístupné. Tou první 

bylo předpokládat, že budou předsudky postupně překonány, přijmou hodnoty 

hostitelské společnosti a přijmou jejich životní styl, zkrátka stát se černými Brity ve 

všech směrech. Za druhé naopak odmítnout mainstreamovou společnost (nebo alespoň 

jejích hodnoty) a přiklonit se k černošskému lifestylu, a pěstovat výrazně odlišnou 

černošskou, neevropskou identitu. Existují individuální případy, kdy se jedinci rozhodli 

pro jednu z variant, nicméně komunita jako celek se pravděpodobně přiklonila k tomu, 

co se většina černošských komunit na různých místech po světě rozhodla udělat 

v menší, či větší míře, tedy udržet si dvojí identitu. To zahrnovalo osvojení si sady 

chování typickou pro bílé a zároveň i tzv. „Afro” sadu. 

 

Tyto sady zahrnují způsoby uctívání, oslavování, zábavy, hudby, jídla a oblékání, 

motoriku, oční kontakt, způsoby vtipkování, smíchu, způsoby vedení rozhovoru, 

i cenzurování, či manipulování s druhými a co je zde největším zájmem – formy 

dialektu. Černošské komunity v Británii potom udržují celou škálu jazyků od variací 

lokální angličtiny, po výrazně od angličtiny se lišící černošskou mluvu vycházející 

z karibských kreolštin.87 Tato situace přijímání  dvou sad chování je příkladem tzv. 

situační „chameleon identity” Malewska-Peyreové, kdy i přepínání jazyků („code-

switching”) v případě londýnské jamajské kreolštiny/jamajské kreolštiny a standardní 

angličtiny u černých migrantů a jejich potomků může být vnímáno jako zmíněná 

strategie situačního užití hodnotových systémů. Nejedná se ale pouze o přepínání 

jazykových kódů, ale i o celé sady chování dané komunity.  

 

V této diplomové práci je kladen důraz na kolektivní složku identity, která zdůrazňuje 

potřebu ztotožnění se a příslušnosti. Z pohledu definice Jana Assmana (viz výše) je to 

obraz, jež si černošská komunita o sobě vytváří a se kterým se příslušníci této komunity 

identifikují. Tato identita tedy existuje v míře, ve které se k ní jedinci hlásí. Práce tedy 

vychází z tvrzení, že jedinci se sami podílí na tvorbě identity, nejedná se tak o něco, co 

je objektivně dáno, ale o něco tvárného a neustále konstruovaného. Také z tvrzení, že 

rasismus stejně jako kolektivní identita představuje sociálně konstruovaný pojem. 

Vzhledem k objektivně existujícímu rasismu ve Velké Británii vznikla potřeba afro-

                                                
87 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
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karibských imigrantů vymezit se vůči většinové bílé společnosti a sdílet tak identitu 

marginalizované menšiny v Británii již narozených, avšak černošských (tedy 

neplnohodnotných) občanů. Jedním z prostředků k vymezení se, k adresování rasismu 

a s ním spojených sociálních problémů se stal tedy jazyk, respektive jamajská kreolština 

a londýnská jamajská kreolština. 

 

1.2.2 Kreolština. Jamajský patois. 88 Londýnská jamajská kreolština 

Karibik, i když bereme v potaz kdysi britské oblasti, není lingvisticky homogenní. 

I přesto bývalá britská karibská teritoria sdílí značnou část sociální a jazykové historie, 

což umožňuje nazývat je pro jisté účely jednotnou jazykovou komunitou. V každém 

tomto teritoriu je standardní angličtina oficiálním jazykem a jazykem vzdělávání, 

a ačkoliv se délka jejího užívání v těchto oblastech liší, je zde přítomná natolik dlouho, 

aby měla zásadní vliv na jazykovou praxi zkoumaných komunit. Tak jak je standardní 

angličtina užívána v úřední a veřejné sféře, je lokální kreolský jazyk užíván 

v každodenní interakci převážnou většinou populace.89V lingvistice představuje 

kreolština technický termín referující o třídě jazyků, jež mají původ v kontaktu mezi 

dvěma, či několika již existujícími jazyky.90 Kreolština obecně vychází z prvotního 

stádia pidginu.91V západoafrickém obchodě s otroky sloužil pidgin vzniklý z angličtiny 

(portugalštiny, španělštiny, či nizozemštiny) ke komunikaci mezi anglickými otrokáři 

a jejich africkými protějšky. Tyto jazyky byly také přebírány otroky před, během i po 

                                                
88 Jamajský patois, či patwa a jamajská kreolština představují synonymní výrazy, proto je v práci budu 
používat libovolně.  
89 To je případ existence tzv. „diglossie” (striktního oddělení ve funkci a statusu lokální kreolštiny tzv. 
nízkého typu a standardní angličtiny, tzv. vysokého typu, je patrné ve všech oblastech, kde se kreolština 
užívá). SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. 
ISBN 0582080959. 
90 Kreolština je výraz pro jazyk, jež byl změněný vlivem jiných jazyků. Jsou to jazyky, které vznikaly 
převážně mimo Evropu, kde se usazovali osadníci z Evropy a stýkali se s domorodým obyvatelstvem. 
Kreolizovaných forem evropských jazyků je celá řada a bývají velmi podobné původním jazykům, tudíž 
srozumitelné.  
91 Častý, či dlouhodobý kontakt mezi dvěma skupinami mluvícími vzájemně nesrozumitelnými jazyky 
může vyústit ve vznik pidginu, tj. jazyka, který není ničí původní jazyk, ale slouží k vzájemnému 
dorozumívání se v omezené míře a konkrétním účelům spojeným s kontaktními situacemi. Pidgin čerpá 
většinu své jazykové zásoby z jednoho konkrétního jazyka, zatímco gramatika je tvořena z vícero 
vstupních jazyků na jedné straně a z univerzálních tendencí lidí zjednodušovat rodné jazyky za účelem 
jejich větší srozumitelnosti pro cizince. SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in 
interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 0582080959. 
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cestě přes Atlantik do Ameriky.92 Tento původ karibských kreolských jazyků v otroctví 

mu předurčil nízký status i ve vlastní komunitě.93  

 

S příchodem první generace migrantů z Karibiku byla karibská kreolština a její variace 

představeny ve Velké Británii. Nejvíce se rozšířila díky velmi početné jamajské 

menšině jamajská kreolština či jamajský patois patřící do západní skupiny kreolských 

jazyků odvozených od angličtiny. Jedná se o jazyk etnické identifikace primárně 

užívaný na Jamajce.94 

 

Navzdory očekávání a přes prvotní lingvistickou asimilaci a integrační opatření 

jednotlivé variace kreolštiny přežily. Během několika let se kreolština z Jamajky, 

ovlivněná lokálními formami angličtiny, transformovala ve specifickou londýnskou 

adaptaci tzv. londýnskou jamajskou kreolštinu („London Jamaican”), kterou jako první 

zmiňují John P. Burgess a Gideon Rosen v roce 1980.95 Moment vzniku tohoto nového 

dialektu není zdokumentovaný ani historiky, ani lingvisty, avšak neoficiální dokumenty 

tvrdí, že se jedná o fenomén, jež se objevil začátkem 70. let. Existují i tvrzení spojující 

jeho rozvoj s příchodem reggae hudby do Británie.96 

 

Tento charakteristický jazyk druhé generace černošských (karibských)97 migrantů je 

modifikací jamajské kreolštiny. Londýnská jamajská kreolština je často považována 

(i samotnými mluvčími) spíše za systém adaptací se stereotypickou hodnotou, která je 

                                                
92 Přechod z pidginu na kreolštinu nastává ve chvíli, kdy se pidgin stává rodným jazykem pro některé 
z jeho mluvčích. K tomu dochází ve chvíli, kdy se komunita mluvící pidginem usadí natolik, že se 
v komunitě rodí děti obklopené tímto jazykem. 
93 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
94 Je ovlivněn jazykem původních indiánů Jižní Ameriky a Karibiku zvaných Aravakové a taktéž jazykem 
španělských conquistadorů a je důsledkem již výše zmíněné kreolizace v období otroctví. PATRICK, 
Peter L. Jamaican Patwa (Creole English). In: Creolica [online]. 2007, s. 32 [cit. 2019-05-15]. Dostupné 
z: http://www.creolica.net/jcpp.pdf 
95 Na začátku 70. letech byla již jazyková problematika Západních Indiánů studována a diskutována 
pedagogy a politiky, nicméně stále bylo jen málo hodnotných výzkumů jazyka karibských přistěhovalců. 
Nejpočetnější menšina se však vytvořila v Londýně, kde je Brixton pravděpodobně nejznámější karibskou 
oblastí. Lewisham, Deptford, New Cross, Leyton, či Harlesden patří mezi další známé čtvrti. SEBBA, 
Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
96 S hudbou je za vlivný považován i první v Británii široce rozšířený reggae film Perryho Henzella „The 
harder they come”z roku 1972.  
97 Kreolština je jazyk vycházející z Karibiku a jeho kulturního dědictví, proto jeho užívání a spolu s ní 
i variace LJ je charakteristická hlavně pro karibské migranty a jejich potomky. Nicméně LJ je stala 
jazykovou variací, jež užívala černošská mládež i jiného než karibského původu jako symbol společné 
identity, proto tato skupina je též brána v potaz.  
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aplikovaná právě na londýnskou angličtinu, než za samostatný jazyk.  Kreolština totiž 

často již není rodným jazykem sledované druhé generace migrantů. Její jednotlivé prvky 

jsou osvojovány převážně v průběhu adolescence, od vrstevníků, jako druhý jazyk 

(jedinci, jejichž prvním jazykem standardní (hovorová/londýnská) angličtina).98 Proto 

i když referujeme o londýnské jamajské kreolštině jako o jazyku, není to jazyk ve zcela 

stejném smyslu jako samotná jamajská kreolština.  

 

Podle Marka Sebby tedy všichni mluvčí karibského původu rozeznávají alespoň dva 

různé kódy, ten kódy označuje za kreolštinu/Patois, či černou mluvu („Black Talk”) 

a londýnskou angličtinu (běžně označovanou za standardní hovorovou angličtinu). 

Užívání londýnské jamajské kreolštiny (kreolštiny/Patois) se často děje stylem 

přepínání („code-switching”) mezi ní a londýnskou angličtinou.99 Mluvčí jsou schopní 

přepínat mezi těmito kódy způsobem, který jejich vrstevnická skupina určuje za 

vhodný. Jaký ze stereotypních elementů bude v mluvě, textu, aplikovaný záleží na 

konkrétním mluvčím a konkrétní situaci. Zde může postačit užití pouze jednoho 

výrazného jamajského rysu k identifikaci s komunitou, který bohatě postačí a užití 

dalších rysů již není potřeba.100  

 

Marka Sebba tvrdí, že je potřeba oddělit dvě odlišné aktivity. Mluvení kreolštinou může 

znamenat užívání kreolské gramatiky, fonologie a slovní zásoby. Naopak akt nazývaný 

„talking black” či „chatting Patois” může být považován za sociální akt, kdy mluvčí 

sdílejí podobný model stereotypizované kreolštiny, ale odlišnou úroveň její kompetence 

ji užívat a odlišné množství motivace k jejímu užití. Zde se projevuje její symbolická 

hodnota. Každá strana konverzace užívá tolik symbolů kreolštiny, s kolika se cítí 
                                                

98 Velmi podstatným faktem je, že karibská komunita ve Velké Británii nebyla tvořena pouze jamajskými 
přistěhovalci, tudíž jamajská kreolština nebyla jazykovým dědictvím všech přistěhovalců z Karibiku. 
Zajímavá je také skutečnost, že i přesto se jamajská kreolština stala nejčastěji užívaným dialektem 
i v místech, kde jamajská komunita nebyla tak početná. S. Tate ve své studii z roku 1984 zmiňuje, že 
druhá generace migrantů (z Dominikánské republiky užívající francouzskou kreolštinu) užívají jamajskou 
kreolštinu taktéž jako svůj jazyk uvnitř komunity.  Jazyková kompetence v tomto dialektu proto souvisela 
s mírou identifikace a integrace do černošské komunity. SEBBA, Mark. Contact languages: pidgins and 
creoles. New York: St. Martin's Press, 1997. ISBN 031217571X. 
99 Specifická pozice v Británii narozených mluvčích vychází tedy z jejich schopnosti dělat prostředníka 
jak jazykově, tak i kulturně mezi Karibikem a Británií. Jakožto rodilí mluvčí LE a disponující alespoň 
zběžnou znalostí kreolštiny mají relativně blízko k oběma stranám. Na rozdíl od dalších členů komunity 
mohou lépe užívat tyto jazyky, nebo kódy, s možností lépe využít jejich symbolickou hodnotu strategicky 
v rámci konverzace. 
100 SUTCLIFFE, David a Ansel WONG. The Language of the Black experience: cultural expression 
through word and sound in the Caribbean and Black Britain. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1986. 
ISBN 978-0631148166. 
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komfortně. Přidává určité znaky (může být gramatická forma, fonologie, či slovní 

zásoba) k tomu, co je jejich přirozená mluva (standardní londýnská angličtina). Při 

konverzaci dochází často ke přizpůsobování se, a to nejvýraznějším rysům (ty se stávají 

stereotypickými). Podle Trudgilla jsou těmito rysy hlavně faktory spojené s akcentem. 

To znamená, že jsou napodobována taková slova, či jejich části, které mají největší 

fonetický kontrast oproti standardní angličtině. To, že výsledek komunikace je 

považován za daný dialekt, je výsledkem sociálního, nikoliv lingvistického procesu, ve 

kterém dva protichůdné kódy – standardní angličtina a patois jsou konstruovány tak, 

aby alespoň do určité míry existovaly v repertoáru mluvčího. Fonologická adaptace 

akcentovaná Peterem Trudgillem, jazyka užívaného v textech reggae písní, bude 

zkoumaná v analytické části práce. 

 

Jednotlivá slova jsou nejvíce mobilními částmi jazyka, takže slova karibského původu 

byla nejčastěji užívána a přejímána jak bílými, tak černými v rámci londýnské 

angličtiny. Hewitt ve své studii identifikoval okolo 30 slovních jednotek v mluvě bílých 

adolescentů v oblasti vysoce početné karibské komunity. Některá slova jsou podle 

Hewitta pouze specifické užíváním již existujících slov, které tak nabývají jiných 

významů v rámci kultury mladých (například „hard”, „soff (soft)”, „dread”, „star”, 

„sweet”). Některé z nich („soff”, „tief”, „cruff”) jsou identifikovatelné jako kreolského 

původu způsobem jejich výslovnosti. Tyto výrazy totiž nenabývají v angličtině žádného 

specifického významu. Existují i další kreolské výrazy, které nemají protějšek ve 

standardní angličtině („bambaclaht”, „renk”). Kromě nich Hewitt definoval ještě 

„bahty”, „bamba”, „cha/cho”, „chip”, „facety”, „go deh”, „guy”, „innit”, „Irie”, „mash-

up”, „murder/ation”, „rass”, „ress”, „sad”, „shame”, „stylinʼ”, „tarra/tid”, „waʼappen”, 

„wicked”, „wickedness”. 

 

Kreolským výrazům, jež nemají protějšek v angličtině a jsou charakteristická pro 

londýnskou jamajskou kreolštinu, se věnuje i Mark Sebba (ten na základě svých 

výzkumů definoval sadu adaptací vycházejících z jamajské kreolštiny, které mohou být 

aplikovány, či mohou naopak chybět, nebo mohou být špatně aplikované na formu 

londýnské angličtiny.) Mezi nimi jsou již Hewittem zmíněná tabu, vulgární slova jako 

„raas” (zadek, „kretén”), „blodklaat”, „bomboklaat”101, „raasklaat”102.  Další 

                                                
101 Hewitt a Sebba užívají odlišné přepisy slov. 
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charakteristické výrazy jsou způsoby oslovení, jako například: „man”, „bwai” („boy”), 

„star”, „spa” (přítel). Co se týče gramatiky, mezi nejvíce rozšířené patří zájmena 

jamajské kreolštiny „mi” a „dem”, která jsou historicky odvozená od anglických zájmen 

„me” a „them”. Ve standardní angličtině jsou ve větě postavené jako předměty věty, 

v jamajské kreolštině mohou být užity jako podměty.103 

 

Všechny tyto výrazy a rysy jsou součásti stereotypu Jamajčanů a jejich mluvy a mohou 

svým užitím klasifikovat daný úsek jazyka jako „jamajský”. Slova karibského původu 

se do londýnské angličtiny dostávají dvěma způsoby. Buď si udrží kreolskou výslovnost 

jako symbol jejich etnického původu a odlišnost od slov standardní angličtiny stejné 

formy, nebo se anglicizují, přizpůsobí svou formu pravidlům londýnské angličtiny. 

Slova v první zmíněné kategorii mají ve své podstatě větší pravděpodobnost stát se 

součástí slovníku kultury mladistvých, a to právě proto, že jsou zřetelně vymezující se 

proti mainstreamové kultuře skrze svou kreolskou výslovnost.104  

 

1.2.3 Kreolština jako symbol černošské identity 

Podle Sutcliffa byla v Británii jamajská kreolština jazykem chyceným v dialektickém 

kontinuu s britskou angličtinou. Většina jamajského jazyka na Jamajce, stejně jako 

v Británii, není ani extrémní kreolštinou ani angličtinou, ale zapadá někam mezi, do tzv. 

kontinua (podle Davida de Campa).105 Je ale téměř jisté, že jamajská kreolština je 

jazykem odděleným, nebo alespoň oddělitelným, od angličtiny jako abstraktní systém, 

                                                                                                                                        
102 Všechny výrazy označují v doslovném překladu hygienickou dámskou vložku, avšak v hovorové řeči 
se vyskytují často jak u mužů, tak u žen v průběhu jejich mluvy, jako způsob obecného zdůraznění 
nějakého faktu Je velmi těžké popsat funkci těchto výrazů, v českém prostředí by se daly tyto výrazy 
srovnat s hovorovým „ty  vole”. Jedná se však o tak hluboce zakořeněné kreolské výrazy, že ještě 
v dnešní době se velmi hojně vyskytují v mluvě nejen Jamajčanů. 
103 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
104 HEWITT, Roger. White talk black talk: inter-racial friendship and communication amongst 
adolescents. New York: Cambridge University Press, 1986. Comparative ethnic and race relations series. 
ISBN 0521338247.SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: 
Longman, 1993. ISBN 0582080959. 
105 Post-kreolské kontinuum Davida De Campa z roku 1971 představuje široce přijímanou teorii popisující 
komplexní jazykovou situaci v oblastech, kde existuje dlouhá historie kontaktu rodilých mluvčích britské 
angličtiny v kontaktu s mluvčími anglické kreolštiny. Podle De Campa (popisujícího situaci na Jamajce), 
neexistuje ostré rozmezí kreolštinou a standardní formou jazyka. Je zde spíše jazykové kontinuum, široká 
škála různých variant jazyka, které se pohybují od formy nejvzdálenější od lokální standardní formy, tedy 
silné kreolštiny, kterou označuje za tzv. basilekt, k formě téměř totožné lokálnímu standardu, tz. akrolekt, 
skrze tzv. mezolekt, formě situované někde mezi jednotlivými variantami, užívaný především střední 
vrstvou. HYMES, Dell H. Pidginization and creolization of languages: proceedings of a conference held 
at the University of the West Indies, Mona, Jamaica, April, 1968. Cambridge [Eng.]: University Press, 
1971. ISBN 0521078334. 
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psychologická realita pro jeho mluvčí, a dokonce jako skutečná mluvená variace.106 

Existují podle něj variace uvnitř kreolštiny, variace uvnitř angličtiny, stejně jako 

přepínání mezi nimi.107 

 

V pojetí Davida De Campa a na základě situace v karibských oblastech byl daný jazyk, 

či jeho variace spojen s určitou sociální třídou. Britští černošští mluvčí se často 

soustředí na výraznou kreolskou variaci jazyka a přepínají kódy mezi ní a britskou 

angličtinou do různé míry lišící se od jedince k jedinci a od situace k situaci. Zatímco 

tedy v Karibiku je užívání basilektu108 spojováno s nízkým společenským statusem 

(a zřejmě s venkovským původem), v Británii je to symbol etnické identity a solidarity, 

poskytující tzv. „in-group” jazyk pro adolescenty.109 Totožný názor zastává i Sutcliffe, 

který tvrdí, že reálnou motivací pro upřednostnění jednoho dialektu před druhým má jen 

málo společného s britským třídním systémem jako hlavně s kulturní a etnickou 

identifikací.110  

 

Jak již bylo výše uvedeno, jazyk slouží jako přenašeč společných hodnot, postojů, 

přesvědčení a pohledů na svět, tím funguje jako podstatná součást identity. Na tomto 

základě se jamajská kreolština stala významným symbolem černošské identity a odporu 

proti asimilaci, obzvláště pak pro mladou generaci britských afro-karibských 

obyvatel.111 Standardní angličtina jako jazyk bývalé koloniální mocnosti se potom 

z tohoto pohledu stala mediem reflektujícím sociální a rasovou předpojatost prostupující 

britskou společností. Role jamajské kreolštiny (londýnské jamajské kreolštiny) je 

některými autory zdůrazňována jako obrana proti asimilačním krokům společnosti.112 

 
                                                

106 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
107 Je známo, že i Londýn sám o sobě má svou specifickou mluvu charakterizovanou akcentem 
a gramatikou, je však až překvapivě málo studií zabývajících se různými dialekty. Pravdou je, že samotná 
londýnská angličtina není jediný homogenní dialekt, ale je jich více, které mohou pro outsidera být těžko 
rozeznatelné, avšak liší se oblast od oblasti. 
108 Variace kreolštiny nejvíce vzdálená od standardní angličtiny (König, 1994) 
109 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
110 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
111 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
112 GESSLBAUER, Carmen. Creole: Language & Black Identity in Britain. Stichproben. Weiner 
Zeitschrift fur kritische Afrikastudien [online]. 2003(5), 16 [cit. 2018-12-06]. Dostupné z: 
https://stichproben.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_stichproben/Artikel/Nummer05/Nr5_Gessl 
SUTCLIFFE, David a Ansel WONG. The Language of the Black experience: cultural expression through 
word and sound in the Caribbean and Black Britain. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1986. ISBN 
978-0631148166. bauer.pdf 
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Toto tvrzení koliduje s identitním vytvářením linií mezi uvnitř a vně, tedy vytvářením 

hranic a vymezováním se skupin vůči nečlenům definovaným Eisenstadtem 

a Giesenem, kdy jazyk jako takový a zde konkrétně londýnská jamajská kreolština 

potom může představovat jimi zmíněný obřad, či kolektivní rituál v němž se 

symbolicky konstruuje a definuje atribut podobnosti příslušníků karibské komunity 

v kontrastu k cizosti, odlišnosti a nepřátelskosti většinové britské bílé společnosti. 113 

Londýnská jamajská kreolština ve zkoumaném případě působí jako významný prvek 

similarity a zároveň diference, skrze který si o sobě karibská komunita vytváří obraz 

a s nímž se identifikují příslušníci této komunity.114 Londýnskou jamajskou kreolštinu 

(i reggae jako hudební žánr) lze označit jako tzv. identitní aktivitu definovanou D.A. 

Snowem, která se kolektivně využívá a tím komunita vyjadřuje kdo je, právě v již 

zmíněném kontrastu s jinou a dominantní skupinou. Jednotlivé symboly, v tomto 

případě charakteristické rysy londýnské jamajské kreolštiny, jsou uchovávány a užívány 

k vymezení kolektivu jak zevnitř, tak zvenčí. 115 Simmelovo pravidlo popisované 

Eriksenem se zde taktéž uplatňuje a je patrné, jelikož s rostoucím tlakem britské 

společnosti rostla i míra etnické identifikace karibských černochů, pocitů pospolitosti 

a posilování sdílené identity právě skrze zmiňovaný jazyk, jehož užívání se velmi 

rozšířilo v druhé polovině 70. let., promítající se  nejen do samotného užívání jazyka 

(jamajské kreolštiny/ LJ) ale i  umělecké hudební reggae tvorby, kde obsah a forma 

sdělení hrály stěžejní roli. 

 

                                                
113 U druhé generace migrantů situace není tak jednoznačná. Pro tuto komunitu totiž jak londýnská 
jamajská kreolština (případně jamajská kreolština jako taková), tak londýnská angličtina představuje kód 
„my”. Oba tyto jazyky jsou užívány doma i mezi vrstevníky i v diskuzích o nejintimnějších záležitostech. 
Sebba však na základě svých zjištění tvrdí, že ve sledovaných konverzacích byly podstatné části sdělení 
vyjádřeny v kreolštině, proto je zde označení kreolštiny/londýsnké jamajské kreolštiny jako kód „my” 
relevantní. SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 
1993. ISBN 0582080959. 
114  Berger a Luckmann a Jan Assman, definice kolektivní identity, viz. výše. ASSMANN, 
Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Praha: 
Prostor, 2001. Obzor. ISBN 80-7260-051-6. Dostupné také z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html., 
BERGER, Peter L a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii 
vědění[online]. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 1999 [cit. 2018-12-06]. ISBN 
80-85959-46-1. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html 
115 Například v případě mladistvých černých karibského původu v Británii se jednalo o celou řadu výrazů 
kreolského původu, které byly srozumitelné exkluzivně zasvěcené komunitě a dělaly problém policistům, 
jež mluvu, potažmo nadávky nemohly rozluštit. Jamajská komise (Jamaican High Comission) musela 
spolupracovat s britskými policisty a vytvořit příručku výrazů, což do jisté míry prolomilo jazykovou 
bariéru, avšak zmíněná černošská komunita v takových případech výrazy měnila. SUTCLIFFE, David 
a Ansel WONG. The Language of the Black experience: cultural expression through word and sound in 
the Caribbean and Black Britain. New York, NY, USA: B. Blackwell, 1986. ISBN 978-0631148166. 
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V tomto smyslu se v Británii pro druhou generaci karibských migrantů stal jazyk 

vhodným médiem pro symbolický a interaktivní odpor. Pro lepší pochopení toho, jak 

kreolština získala prominentní postavení jako nejvíce hmatatelný, pevný výraz síly 

komunity a smyslu pro solidaritu je jej ale potřeba dát do kontextu s reggae 

a rastafariánským hnutím. Schopnost mluvit jamajskou kreolštinou stále více uznávanou 

rostoucí popularitou reggae hudby, se vyvinula v jeden z nejviditelnějších znaků 

oddanosti komunitě. Vkořeněný jazyk, středobod rozvíjející se černošské subkultury 

začal získávat vlastní charakteristické rysy, definované zkušenostmi vlastní pouze 

britské černošské (karibské) komunitě. 

 

Hudební žánr reggae vzniklý na Jamajce v roce 1968, tedy popularizoval převážně v 70. 

a 80. letech karibský jazyk mezi nekaribskou mládeží nejen v Británii, ale i v mnoha 

dalších zemích.116 Reggae, rastafariánství a toasting představují tři kulturní formy, které 

můžeme považovat za významné, a to ne pouze pro jejich atraktivitu a přilákání 

pozornosti k jamajské kultuře mezi černými mladistvými v různých obdobích, ale také 

v poskytnutí přístupu k modelům jamajské kreolštiny skrze sociální sítě a jejich 

relativně vysoké mediální profily. 

 

K popularizaci jamajské kreolštiny a jejího užívání, jakožto společného jazyka afro-

karibské (černošské) komunity, přispělo i rastafariánství vzniklé v první polovině 20. 

století. Hnutí usilovalo o osvobození černých lidí po celém světě a poskytlo kulturní, 

spirituální a politickou odpověď na útlak a rasismus.117 S karibskou migrací bylo toto 

                                                
116 Kořeny reggae lze nalézt již v kulturních a hudebních projevech otroků transportovaných z Afriky 
a jeho vzniku předcházelo několik významných jamajských hudebních žánrů. Tím prvním bylo v 50. 
letech mento. To vzniklo smíšením amerického rhythm&blues s lokální tvorbou. V letech 60. bylo mento 
obohaceno o prvky charakteristické pro jazz a vznikl hudební žánr ska, považovaný za výraz jamajské 
nezávislosti. Jeho zpomalením se postupně vyvinul žánr zvaný rocksteady a v roce 1966 se rozmohla éra 
tzv. „rude boys”, kteří zpívali o těžkém životě v jamajských ghettech plných zločinu a chudoby. V roce 
1968 dochází znovu ke zvýšení tempa hudby a dveře (postupně do celého světa) se otevírají reggae. Toto 
období je charakteristické nespokojeností vyjadřovanou příznivci hnutí Black Power, které mělo dosah 
i na Jamajku a které šlo ruku v ruce s vzestupem hrdosti černochů, pramenící mimo jiné i ze vzniku 
nových nezávislých států v Africe. 
117 Za svého mesiáše a Boha (Jah) hnutí považovalo etiopského císaře Hailieho Selasieho, rozeného Lidže 
Tafariho Makonnena. Halie Selasie nebyl jenom Rastafarián, Negus, Král králů, žijící Bůh, ale také 
dobývající lev kmene židů, začala se pro něj užívat zkratka Jah. V tomto smyslu rasové a náboženské 
problémy, které trápili černé Jamajčany po staletí se sbíhaly a našly okamžité a souběžné řešení. Největší 
podpora tohoto kultu pramenila ze slumů Kingstonu. První studie U.C.W.I. z roku 1960 zabývající se 
rastafariánským hnutím definovala základ víry Rastafariánů ve 4 základních bodech. Za prvé Ras Tafari 
je žijícím Bohem, za druhé Etiopie je domov černého muže (Etiopie je pravé jméno Afriky), za třetí 
repatriace je cesta spásy pro černého muže, byla předpověděna a nastane zanedlouho a za čtvrté cesty 
a způsoby bílého muže jsou ďábelské, především pro černé.  



45 
 

jamajské hnutí představeno i ve Velké Británii. Zkušenost se všudypřítomným 

rasismem často stála na pozadí příklonu mládeže k rastafariánství, jako alternativě 

dominantní bílé kultury. Nabízelo totiž pocity sounáležitosti, solidarity a společné 

identity. V rastafariánské náboženské kultuře (která má v Londýně mnoho 

následovatelů) hraje jazyk obecně velmi významnou roli.118 Podle rastafariánské 

doktríny a uvažování musí mít jazyk velký význam ve smyslu jeho slov. Jamajčané, 

kteří nejsou rastafariány, se často určitým způsobem za patois stydí (mluví dialektem 

pouze proto, že neumí jinak). Naopak rastafariáni samotní považují jazyk za vlastní 

africkému lidu, tedy za kulturní dědictví a tudíž jsou na něj velmi hrdí. 

 

Londýnská variace jamajské kreolštiny sice obsahuje slova, která mohou mít původ 

v rastafariánské mluvě, neexistují však žádné důkazy, že by vliv rastafariánů na 

strukturu kreolštiny byl hlubší. Začátkem 80. let byla image rastafariána populární, a to 

především pro chlapce, kteří napodobovali styl oblékání i řeči, nicméně jen málokomu 

toto vydrželo do dospělých let.119  

 

Aspekt deejayingu je základem pro další uměleckou formu nazývanou „toasting”, 

neboli veřejná recitace metrického, rytmického verše. DJ na diskotékách 

zprostředkovával spojení mezi hudbou a publikem skrze jeho vlastní komentáře do 

hrané hudby, což se stalo postupně integrální součástí vystoupení. Tento improvizovaný 

komentář umožňoval DJ svobodně se vyjádřit, často i k politickým tématům. 

S „toustingem” je spojena další forma tzv. „dubbing of poetry”. Tedy recitace 

poetických veršů na instrumentální podklad se stala v Británii velmi populární v druhé 

polovině 70. let a začátkem 80. let. Pravděpodobně nejznámějším umělcem se stal 

Linton Kwesi Jones, jehož básně vyšly také v knižní podobě.120 

 

Rastafariánství, reggae a „toasting” jsou jedny z hlavních elementů hrajících stěžejní 

roli v prosazování vlivu jamajských kulturních elementů v rámci karibské komunity ve 

Velké Británii i mimo ni.  

                                                
118 Neexistuje zatím publikovaný lingvistický popis jazyka rastafariánské komunity, kromě popisu Velmi 
Pollard.  
119 GILROY, Paul. There ain't no black in the Union Jack: the cultural politics of race and nation. 
London: Hutchinson, 1987. ISBN 0009167951. 
120 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
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1.3 Kritéria výzkumu. Metodologie 

Podle Sutcliffa bylo užívání angličtiny a jamajské kreolštiny závislé na dané situaci. 

Mladí vykazují výběr mezi angličtinou a jamajskou kreolštinou na základě domény 

(domov/škola, hřiště/třída), partnera dialogu (bílý/černý) a typu interakce (+/- konflikt). 

Koncept domény je centrální pro „diglossický” pohled na bilingvismus. V této konkrétní 

situaci by se dalo očekávat, že kreolština bude fungovat v kontaktu s rodinou 

a neformální komunikaci, standardní angličtina potom ve formálních rozhovorech. 

Situace však není zcela jednoznačná a otázka užívání kreolštiny v rámci domova je 

problematická.121 Obecně však lze říci, že kreolština byla omezena na privátní sféru, na 

neformální situace. I v těchto situacích však první generace karibských imigrantů 

užívala spíše variaci blízkou lokální standardní angličtině rodné karibské oblasti, než 

hovorovou basilektickou kreolštinu. Druhá generace naopak používá londýnskou 

angličtinu spíše, než konkrétní formu kreolštiny. Pokud je variace kreolštiny užívaná 

mladší generací, je téměř vždy užívaná v kombinaci s londýnskou angličtinou způsobem 

přepínání kódů.122 

                                                
121 Prvním problematickým bodem je tvrzení, že kreolština je jazykem generace rodičů. To je ale pravda 
pouze ve chvíli, kdy generace rodičů mluví variací jazyka, která je maximálně odlišná od standardní 
angličtiny (basilekt). Na Jamajce, jak už bylo zmíněno, se mluvčí takové variace nacházeli pouze 
v nejnižší ekonomické vrstvě, u těch, kterým jejich podmínky a vzdělání neumožňovaly přílišný kontakt 
se standardní angličtinou. Migranti z Karibiku, kteří dorazili v hlavních vlnách migrace v 50. a 60. letech 
však zdaleka nebyly z nejnižších ekonomických vrstev společnosti, přestože práci, která pro ně byla 
v Británii dostupná byla většinou manuální a nižšího společenského statusu. Předpokládáme tedy, že 
většina migrantů byla vystavena vícero stylům mluvy někde uprostřed kontinua. Navíc, většina 
z příchozích se považovala za anglicky mluvící a Británii si zvolili protože nepředpokládali žádné 
jazykové problémy, které by je mohli čekat na Kubě, či Panamě (Sebba, 1993). Dalším problémem 
s paradigmatem „diglossie” je fakt, že kreolština má jiný význam pro první a druhou generaci. Zatímco 
pro první generaci kreolština představuje dialekt určitého teritoria například Trinidadu, Barbadosu, 
Guyany, či právě Jamajky. V některých případech se jedná i o na francouzštině založenou kreolštinu 
z Dominikánské republiky, či Sv. Lucie. Pro druhou generaci kreolština, či Patois je soustředěna právě na 
jamajskou kreolštinu. V mnoha případech to nebyl rodný dialekt rodičů, proto by ani nebylo vhodné jej 
používat v komunikaci s nimi. Dalším podstatným bodem byl fakt, že jazyk byly pro Brity podstatný 
prvek britského kulturního dědictví  a pro modifikace, či akcenty nebyla přílišná tolerance, proto se 
migranti snažili co nejvíce se britské standardní angličtině přiblížit a své děti od malička vést k jejímu 
užívání, což znamenalo mnohokrát i odmítání konverzace v kreolštině, aby jim bylo do budoucna 
zajištěno lepší společenské postavení 
122  Někteří karibští rodiče jsou známí tím, že neschvalují užívání kreolštiny svých dětí. To může 
reflektovat obecně negativní pohled na kreolštinu v Západní Indii především v rámci vzdělávacího 
systému, podpořeno o přesvědčení, že britská angličtina je nezbytně nutná pro děti, aby se jim dobře 
dařilo v Británii ve škole, ale i obecně v životě. Proto někteří rodiče užívali v konverzaci s dětmi 
výhradně britskou angličtinu. Je tedy obecně známo, že užívání kreolštiny je vhodnější a bylo i častější 
mezi kamarády, než v komunikaci se starší generací. Shrneme-li daná fakta, kreolština je užívaná 
rodičovskou generací proměnlivě, ale není časté její užívání v přítomnosti s osobou zvenčí. Většina 
rodičů má silně negativní postoj k užívání kreolštiny svými dětmi, avšak někteří mají obavy spíše 
u mladších dětí, zatímco jsou laxnější k jejímu užívání mezi náctiletými. Mezi adolescenty je pak 
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S ohledem na Suttcliffův koncept domény, který předpokládá jeho užívání v privátní 

sféře, se práce zaměřuje na analýzu textů, které mají identitní charakter a význam pro 

karibskou komunitu, avšak jsou mířeny k většinové bílé britské společnosti.  Předpoklad 

tedy je, že se kreolské znaky vyskytovat v textech příliš nebudou, nebo jen minimálně 

a výhradně formou přepínání kódů. Výzkum vychází z tvrzení Sebby, Sutcliffa 

a Geslbauer, že užívání jamajské kreolštiny a potažmo londýnské jamajské kreolštiny 

v Británii je symbolem etnické identity a solidarity a poskytuje tzv. „in-group” jazyk 

nejen pro adolescenty ale širší černošskou komunitu. Upřednostňování dialektu je 

spojeno s kulturní a etnickou identifikací. Role kreolštiny je také zdůrazňovaná jako 

obrana proti asimilačním krokům společnosti. Vzhledem k specifičnosti tohoto jazyka 

užívaného v textech reggae a jeho odchylkám od standardní angličtiny, bude jazyková 

analýza esenciální částí práce. V kontextu diskurzů britské společnosti, především tedy 

diskurzu rasismu se bude studie soustředit na to, jak se uplatňuje tzv. „code-switching”, 

kdy (v jakém kontextu, o jakých tématech) a jak se tento kreolský jazyk užívá, na 

lexikální, gramatické a fonologické rovině. Pro výzkum přepínání kódů a užívání 

gramatických a lexikálních prvků londýnské jamajské kreolštiny je zvolena kritická 

diskurzivní analýza Normana Fairclougha, kdy výzkum klade důraz na formální aspekty 

přepínání kódů, především gramatické mechanismy, pomocí nichž bilingvální jedinci 

mohou produkovat větu částečně v jednom a částečně v druhém jazyce, kdy se ale 

podstatné části sdělení řídí pravidly jednoho z jazyků a na pragmatické a diskurzivní 

aspekty přepínání kódů, respektive jaké faktory uvnitř konkrétního střetu motivovaly 

mluvčího k přepnutí a jaký význam podtrhuje přepnutí mluvčího.123 

 

Cílem předkládané diplomové práce je zjistit, vyskytuje-li se londýnská jamajská 

kreolština stylem přepínání kódů v rámci reggae písní v letech 1976-1981, v textech 

produkovaných druhou generací migrantů z karibské oblasti. Ve výše zmíněném smyslu 

je cílem výzkumu odpovědět na to zda a jakým způsobem ve sledovaném vzorku 

                                                                                                                                        

vnímáno za normální mluvit dialektem s vrstevníky, ne ale s rodiči. SEBBA, Mark. London Jamaican: 
language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 0582080959. 
123 Jedná se o dvě oblasti výzkumu fenoménu přepínání kódů. Třetí oblasti je potom etnografický popis 
přepínání kódů, který Auer popsal, jako makro-sociologický přístup často spojovaný s otázkou kdo mluví 
jakým jazykem s kým a kdy (Fishman, 1995). Většina výzkumníku se soustředí pouze na jednu z oblastí, 
avšak někteří jako jsou Gumperz, Poplack, či Mayers-Scotton kombinují všechny oblasti v různém 
rozsahu. 
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fungují prvky kreolštiny jako prvek kolektivní identity a jako reakce a obrana proti 

asimilačním a rasistickým tendencím britské společnosti jak na lexikální, gramatické 

a fonologické úrovni, tak na symbolické rovině jazyka.  

 

1.3.1 Kritéria výzkumu 

Na základě vytyčených cílů jsou výzkumnými kritérii práce: 

 

Lexikální, gramatická a fonologická rovina jazyka. 

Symbolická rovina jazyka 

Reprezentace sociálních událostí v textech. Intertextualita.  

 

První kritérium výzkumu sleduje lexikální, gramatickou a fonologickou rovinu jazyka 

vybraných reggae textů. Na lexikální rovině jazyka se sleduje vrstva, kterou mluvčí 

užívá.124 Vyjadřuje-li se pomocí spisovného či nespisovného jazyka, či jsou-li pro text 

charakteristické určité výrazové prostředky, které lze určit jako společné sledované 

karibské skupině a na jejichž základě je možné tuto skupinu identifikovat.125 Lexikální 

prostředky pomáhají rozpoznat hlavní témata o nichž text pojednává. Na této úrovni 

bude práce sledovat konkrétní užití výrazů jamajské kreolštiny. Identifikované 

a popsány budou takové výrazy, které se opakují a jsou pro tento dialekt 

charakteristické.  

 

Na úrovni gramatiky tato diplomová práce bude vycházet ze sady nejvýznamnějších 

gramatických znaků londýnské jamajské kreolštiny, jež mají původ v kreolštině 

zaznamenaných Markem Sebbou: 

 

Nenastává změna tvaru slovesa při užití minulého času u nepravidelných sloves, ani 

přidání koncovky -ed  u sloves pravidelných. Nenastává shoda ani v přítomném čase ve 

třetí osobě jednotného čísla přidáním koncovky -s. 

Pokud je minulý čas užit, tak výhradně označený užitím anglického slovesa „do” 

respektive jeho minulého času tedy „did”. 

                                                
124 Zda se jedná o spisovné, či nespisovné útvary: nářečí, slangy, argot. 
125 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
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Průběhový čas, který je v angličtině tvoře sponou „to be V+ing”, je zaměněn za 

samotné a stojící před slovesem v základním tvaru 

Výraz negace „not” zaměněn za „no”, zároveň pasivní forma slovesa tvořená bez 

spony, či koncovky „-ed” 

Změna v zájmenech: 

„I → mi” 

„my → mi” 

„your → yu” 

„he → him” 

„his → him” 

„they → dem/them” 

„their → dem/them” 

„dem/them užíváno v plurálu” 

 

Samotná výslovnost hraje podstatnou roli v přepínání a může představovat stereotypní 

znak. Jeho změnou, přidáním, může být míněna změna kódu celého výrazu, případně 

sdělení. Jako základní fonetické znaky, změny ve výslovnosti oproti standardní 

angličtině patrné u mluvčích londýnské jamajské kreolštiny, budou v textech sledovány 

následující: 

 

ay [ɛɪ] → ie [ɪə] 

ow [aw] → ou [ow] 

th [ө] → t [t] 

th [ð] → d [d] 

u [ᴧ] → o [ɔ] 

[ɔ:] → [a:] 

[æ] → [ɐ]  

 

Druhým sledovaným kritériem výzkumu je symbolická rovina jazyka. Pozornost je 

zaměřena na užití idiomů, klišé a metafor, také na způsoby pojmenování, čili zda je 

nějaký aktér představen pomocí nějakého expresivního prostředku, jako například 

zdrobněliny, přezdívky nebo pejorativní výrazy, čímž mluvčí poukazuje na vztah, který 

k aktérovi zaujímá – intimní, neformální, nepřátelský atd. Podstatné je soustředit se i na 

stereotypní zobrazení – kategorie, jež mluvčí užívají, aby realitu učinili srozumitelnější, 
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a které zároveň poskytují vhled do vzorců uvažování v daném diskurzu a do způsobu, 

jak je v něm realita uchopována.126 Dále se symbolická rovina bude soustředit na 

biblické a náboženské reference, přičemž bude práce sledovat jaké z těchto prvků jsou 

užity a v jakém významu, jak lze jejich užití interpretovat. 

 

Třetím kritériem výzkumu je vztah textu a sociálních událostí a intertextualita. Mají-li 

texty společenský charakter a mohou sloužit jako materiál vhodný ke zkoumání širších 

společenských struktur, musí mezi nimi existovat spojitost. Analýza však vyžaduje 

vztah konkretizovat, zaměřit se na konkrétní realizaci tohoto vztahu a demonstrovat jej 

na příkladu. Při výzkumu vztahu textu a sociálních událostí je třeba zabývat se řetězcem 

sociálních událostí, jejichž součást text tvoří. Je také potřeba pátrat po sociální praxi, 

k níž se vybraný text vztahuje, k níž odkazuje a kterou je ovlivněna výsledná podoba 

komunikačního produktu. Zároveň se zkoumá, zda je text součástí nějakého řetězce, či 

sítě dalších textů.127 S tím je svázán koncept intertextuality, jelikož texty existují vždy 

ve vztahu k jiným textům, které jsou vůči sobě relevantní. Nové texty mohou obsahovat 

části starších textů, či na ně odkazovat. V touto prací sledovaném případě jde o síť, či 

řetězec textů roots reggae militantního charakteru, jež se často vyjadřovaly k sociální 

realitě černošské komunity ve Velké Británii 70. a 80. let.  

 

Reprezentace sociálních událostí je zároveň jejich rekontextualizací, tedy událost je 

během svého zobrazení zasazovaná do kontextu jiné společenské události, kterou je 

sama reprezentace. Rekontextualizace se řídí pravidly, jež se mohou lišit v závislosti na 

určité sociální praxi a diskurzu.128  Při zkoumání reprezentace sociálních událostí je 

třeba se soustředit na to, které události byly do zobrazení zahrnuty a které byly 

vyloučeny. V prvním případě lze též zkoumat, kterým prvkům je dána prominence 

a které jsou spíše upozaděny. Významné je, jsou-li z konkrétních sociálních událostí 

vyvozovány obecné soudy – tedy předmětem výzkumu je i to, jaká míra abstrakce je 

událostem v textech přisuzovaná. Další otázkou je, jaké procesy a jací aktéři jsou 

nejvíce zobrazováni a jakým způsobem. Hraje důležitou roli při zpracování společenské 

události personalizace a jsou tedy sociální události zobrazeny především skrze aktéry? 
                                                

126 FOWLER, Roger. Language in the news: discourse and ideology in the press. New York: Routledge, 
1991. ISBN 0415014190. 
127 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
128 Ibidem 
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Jsou aktéři specifikování, nebo jsou jednotlivé procesy přisuzovány všeobecným 

lidským konatelům? Zde je příznačné užití nominalizace a větných konstrukcí 

s pasivními formami sloves.129  

 

1.3.2 Kritická diskurzivní analýza Normana Fairclougha 

Diskurzivní analýza („discourse analysis”, DA) je pojem zastřešující přístupy 

zabývající se rolí jazyka při konstrukci sociální reality.130 Z pohledu metodologie 

zahrnuje systematické postupy sběru, transkripce a analýzy kvalitativních dat (psaných 

textů a verbální komunikace).131 DA se zaměřuje na jazyk a jeho vztah ke světu, 

přičemž jejím cílem je identifikovat činitele skrývající se za daty a jejich interpretce za 

pomoci teorie na societální úrovni.132 Spočívá nejčastěji v identifikaci tzv. 

interpretačních repertoárů, diskursů, nebo ideologie v závislosti na typu DA. Wetherell, 

Taylor a Yates (2001a) popisují šest tradic diskurzivně analytického výzkumu jimiž 

jsou: 1. konverzační analýza a entometodologie, 2. interakční sociolingvistika 

a etnografie komunikace, 3. diskurzivní psychologie, 4. kritická diskurzivní analýza 

a kritická lingvistika, 5. bachtinovský výzkum, 6. foucaultovský výzkum. DA lze 

definovat jako skupinu přístupů zaměřujících se na hledání pravidelností, objevujících 

se při utváření významu psychické a sociální reality v psaném a mluveném jazyce.133   

 

Přístup, jež byl pro tuto práci zvolen, je kritická diskurzivní analýza (dále jen CDA) 

a kritická lingvistika. Existují dva významy kritické diskurzivní analýzy. První je CDA 

Normana Fairclougha, což je specifická metoda. Druhý význam pojímá celé široké 

hnutí DA, jež sdružuje více rozdílných přístupů. Těmi jsou francouzská strukturální 

diskurzivní analýza, kritická lingvistika, sociální sémiotika, již výše zmíněná CDA N. 

Fairclougha, socio-kognitivní analýza, diskurzivní historická analýza, analýza čtení 
                                                

129 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
130 WILLIG, Carla. Introducing qualitative research in psychology: adventures in theory and method. 
Philadelphia, PA: Open University Press, 2001. ISBN 0335205356. 
131 DA tedy představuje celou řadu interdisciplinárních přístupů, které se potom liší z hlediska 
teoretických východisek i analytických konceptů a postupů. Někdy se hovoří i o diskurzivních studiích, 
jakožto specifické společensko-vědní disciplíně na pomezí lingvistiky, psychologie, sociologie, etnologie, 
kulturologie, filosofie a dalších. ŘIHÁČEK, Tomáš, Ivo ČERMÁK a Roman HYTYCH. Kvalitativní 
analýza textů: čtyři přístupy. Brno: Masarykova univerzita, 2013. ISBN 978-80-210-6382-2. 
132 BECKER, Saul a Alan BRYMAN, ed. Understanding research for social policy and practice: themes, 
methods and approaches. Bristol: Policy Press, 2004. Understanding welfare. ISBN 1-86134-403-1. 
133 BAČOVÁ, Viera. M. Wetherell, S. Taylor, S.J. Yates: Discourse as data. A guide for 
analysis. Československá psychologie: časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academie, 
2003, 47(2), 189-190. ISSN 0009-062X. 
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a Duiburská škola.134 Tato práce je postavena na N. Faircloughovi a jeho pojetí CDA. 

Ten analyticky rozděluje CDA do tří samostatných i když vzájemně propustných oddílů. 

Těmi jsou deskripce, interpretace a explanace.135 První zmíněná deskripce se zaobírá 

formální stránkou textu. Jedná se ve své podstatě o klasickou lingvistickou analýzu 

textu, kde jsou zkoumány klasické lingvistické znaky, mezi něž patří slovní zásoba, 

gramatika, tón řeči atd. Sám Fairclough rozlišuje slovní zásobu, gramatiku a strukturu 

textu jako tři hlavní tematické bloky.  

 

Interpretace se posléze zabývá analýzou intertextuální. Aby totiž šlo o kritickou 

diskurzivní analýzu, samotný lingvistický rozbor nestačí, teprve s analýzou 

intertextuální tvoří komplementární dvojici v rámci textové analýzy.136 Interpretace se 

konkrétněji zabývá jak produkcí, tak interpretací, tedy co a jak je skrze texty 

produkováno a co a jak je nacházeno. Na této úrovni zkoumáme samotnou diskurzivní 

praxi, snažíme se identifikovat a interpretovat různé diskurzivní typy spojené s určitými 

typy situací a způsob jakým ovlivňují ideje, subjekty a vzájemné vztahy. Fairclough se 

v první řadě zaměřuje na to o co vlastně jde, potom o koho jde, a nakonec na vztahy 

mezi subjekty a jejich spojení (role jazyka v tom o co jde) a to tak, abychom byli 

schopní referovat o kontextu (interpretacích vztahujících se k situačnímu kontextu), 

diskurzivnímu typu (jaké diskurzivní typy texty obsahují, jaké diference a změny – zda 

se liší dva již zmíněné okruhy v závislosti na různém aktérovi, zda jsou změny 

v průběhu dané interakce).137 Třetím oddílem je explanace, jež se zabývá sociální 

determinací procesu produkce a interpretace a jeho sociálními efekty. Pojímá tedy 

diskurz jako součást sociálních bojů v rámci mocenských vztahů.138  

 

Diskurz (a diskurzivní analýza) je v sociálních vědách silně ovlivněn prací Michela 

Foucaulta, v jehož pojetí představuje způsob komunikace o určitém tématu, který svými 

parametry přesahuje horizont vnímání jednotlivce a zároveň formuje jednotlivcův 

pohled na problém. Tím, co je součástí diskurzu a co ne pak určuje a formuje společnost 

samotnou. Kritická diskurzivní analýza může čerpat ze široké škály přístupů k analýze 
                                                

134 JØRGENSEN, Marianne a Louise PHILLIPS. Discourse analysis as theory and method. Thousand 
Oaks, Calif.: Sage Publications, 2002. ISBN 0761971122. 
135  FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. London: Longman, 1989. ISBN 0-582-03133-8. 
136 FAIRCLOUGH, Norman. Discourse and social change. Cambridge, MA: Polity Press, 1992. ISBN 
0745606741. 
137 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. London: Longman, 1989. ISBN 0-582-03133-8. 
138 FAIRCLOUGH, Norman. Language and power. London: Longman, 1989. ISBN 0-582-03133-8. 
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textu. Sociální vědci pracující a navazující na tuto tradici však věnují jen málo 

pozornosti jazykovým rysům textu. Sám Fairclough klade velký důraz na gramatickou 

a sémantickou analýzu textu, protože jak se domnívá, může být tato analýza velmi 

produktivní v sociálním výzkumu, avšak je velmi složité pro výzkumníka bez zázemí 

a zkušenostech v lingvistice ji pořádně uchopit.139 Pro tuto práci je tedy stěžejní pojetí 

diskurzu a diskurzivní analýzy Normana Fairclougha, jehož snahou bylo překročit 

hranice rozdělení mezi větví inspirovanou sociální teorií, která však neměla ve zvyku 

brát v úvahu analýzu textů a větví, která se zaměřovala na jazyk textů, avšak nezabývala 

se problematikou sociální teorie. Ve Faircloughově pojetí hraje textová (jazyková) 

analýza esenciální roli, proto je pro tuto práci klíčovým východiskem.140. 

 

1.3.3 Výběr vzorku  

Předmětem práce jsou roots reggae141 písně a texty hudebních skupin STEEL PULSE, 

ASWAD, MISTY IN ROOTS, MATUMBI a BLACK SLATE produkované v letech 

1976-1981 v takzvané militantní éře britského roots reggae. Některé texty byly součástí 

kompilace Donʼt Call Us Immigrants. Kompilace byla představena v roce 2000 

hudebním vydavatelstvím PRESSURE SOUNDS s celkem 12 skladbami vydanými 

v letech 1976-1980 (včetně písní od ASWAD, STEEL PULSE, MATUMBI, BLACK 

SLATE a MISTY IN ROOTS), jež jsou popisované jako ryzí vhled do domácí reggae 

scény a originálního zvuku černošské Británie.142   

 

Sledované období je charakteristické tím, že britská tvorba začíná fungovat odděleně od 

jamajské a soustředí se na lokální kontext, nikoliv přebranou zkušenost z Jamajky.143 

Britské roots reggae tak získává osobitý zvuk i samotnou myšlenku a poselství. Celkem 

se jedná o analýzu 62 textů. U MATUMBI se jedná o 4 texty, u MISTY IN ROOTS o 8 

                                                
139 Ve své publikaci Analysing discourse: Textual analysis for social research (2003) 
140 FAIRCLOUGH, Norman. Analysing discourse: textual analysis for social research. London: 
Routledge, c2003. ISBN 978-0-415-25893-7. 
141 Reggae písně byly samotnými rastafariány rozdělované podle užívaných slov na tzv. „churchical” se 
spirituální tématikou na tzv. „earthical” jejichž účelem byl čisté pobavení a požitek z hudby. Tato práce 
se zaměřuje na proud roots reggae charakterizovaný uvědoměním a spirituální tématikou.  
142 Zakladatelem vydavatelství a tvůrcem kompilace je anglický hudebník, producent a skladatel Adrian 
Sherwood, který svou hudební kariéru zahájil koncem 70. let. Adrian Sherwood [online]. [cit. 2019-05-
16]. Dostupné z: www.adriansherwood.com 
143 Dlouhou dobu se skupiny a interpreti v Anglii inspirovali jamajskou tvorbou a chtěli ji napodobit. Zde 
přichází zlom, kdy se tematicky a do jisté míry i hudebně začínají britské skupiny a jejich tvorba od té 
jamajské odlišovat, a to zejména na základě rozdílné sociální skutečnosti. Druhá generace karibských 
černochů přestává přebírat identitu, ale začíná si vytvářet svou vlastní 
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textů, u STEEL PULSE 26 textů, u BLACK SLATE 4 texty, u ASWAD 20 textů. 

Skupiny ASWAD a STEEL PULSE se těšily velké popularitě široké britské veřejnosti 

a vyčnívaly pro autenticitu svých textů vzhledem k sociální realitě. Tato skutečnost se 

odráží i v počtu analyzovaných textů. Kritériem výběru textů, kromě vytyčeného 

časového rámce, byly takové skladby, jejichž přepisy byly ve větším měřítku 

publikovány na internetu a sociálních sítích a které se dostávaly na vyšší příčky 

britských reggae hitparád, měly tedy dosah k širší britské společnosti. Přepisy textů 

z vícero zdrojů publikovaných na více webových stránkách svědčí o určitém významu 

a popularitě písní a jejich většímu dosahu přesahujícího britskou černošskou komunitu.  

 

ASWAD (z arabštiny – černý) je skupina vzniklá v roce 1975 zformovaná v Landbroke 

Grove v západním Londýně. Původními členy byli Brinsley ”Dan” Forde (člen Řádu 

britského impéria za služby umění, původem z Guyany, narozen v Londýně) vedoucí 

vokalista a kytarista, Angus ”Drummie Zeb” Goye bubeník a vokalista (narozen 

v Londýně, původem z Grenady), kytarista Donald ”Benjamin” Griffiths (narozen na 

Jamajce), George ”Ras Levi” Oban basista a hráč na klávesy Courtney Hemmings (oba 

narození v Londýně, ale také karibského původu). V roce 1976 se ASWAD stala první 

britskou reggae skupinou, která podepsala smlouvu s velkou nahrávací společností 

Island Records. Jejich debutový singl Back to Africa se v roce 1976 stal hitem č.1 

v britském reggae žebříčku singlů. Jejich debutové album ASWAD je charakterizovaný 

jako kolekce popisující zkušenosti komunity londýnských imigrantů ze Západní Indie. 

ASWAD byla nejúspěšnější britskou reggae skupinou jak co se popularity, tak délkou 

působení týče.144  

 

STEEL PULSE vzniklo v roce 1975 v Birminghamu v oblasti Handsworth, kde je 

početná afro-karibská, indická a asijská minorita. Založena byla Davidem Hindsem 

hlavním vokalistou a kytaristou (narozen v Birminghamu, jamajského původu), 

kytaristou a vokalistou Basilem Gabbidonem (narozen na Jamajce) a baskytaristou 

Ronaldem McQueenem, spolu s bratrem Basila Gabbidona, který hrál na bubny 

a Michaelem Rileym (v 90. letech založil Reggae filharmonický orchestr) hrajícím na 

bicí. STEEL PULSE se stalo prvním nejamajským uskupením, které získalo cenu 

                                                
144 HUEY, Steve. Aswad [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.allmusic.com/artist/aswad-
mn0000603590/biography 
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Grammy za nejlepší reggae album (1986). První album HANDSWORTH 

REVOLUTION je považováno některými kritiky za mezník a špička britského reggae. 

Nikdy však nezískali takovou míru komerčního uznání jako ASWAD, či známí INNER 

CIRCLE.145 

 

BLACK SLATE vzniklo v roce 1974 v Londýně tvořená basistou Elroyem Baileym 

a hráčem na klávesy George Brightly (pocházejícími z Londýna), kytaristou 

Cledwynem Rogersem (z Anguilly) a vokalistou Keithem Drummondem, kytaristou 

Chrisem Hansonem a bubeníkem Desmondem Mahoneym (z Jamajky). Skupina začala 

hudebním doprovodem jamajských interpretů a v roce 1976 se jejich hit Sticks Man 

dostal do britských reggae hitparád. BLACK SLATE reprezentovali britskou reggae 

tvorbu v 70. a 80. letech, nicméně jejich působení skončilo v druhé polovině 80. let.146 

 

MISTY IN ROOTS se zformovali v roce 1975 v Londýně a začali jako hudební 

doprovod jamajského umělce Nickyho Thomase. Zakladateli uskupení byli hlavní 

zpěvák a autor textů Delbert ”Ngoni” Tyson a jeho bratr hráč na trumpetu Wolford 

”Porko” Tyson (ještě s Delvinem ”Duxie”Tyson, který brzy zemřel). V roce 1979 vydali 

první album inspirované ekonomickým úpadkem, zvyšujícím se zájmem o svou 

africkou kulturu a spirituálním uvědoměním. Toto album je některými hudebními 

kritiky proklamované jako nejlepší živé reggae album všech dob. Velmi aktivně se, 

stejně jako ASWAD a STEEL PULSE, angažovali v hnutí RAR, kde však hráli 

mnohem více koncertů, než kterákoliv jiná skupina. Skupina strávila v 80. letech mnoho 

času v Africe.147 

 

MATUMBI (z afrického slova znovuzrození) vznikli v roce 1972, proto se jim také 

často říká vůdčí hlas britského reggae. Zakládajícím členem byl Tex Dixon a součástí 

skupiny byli bubeník Euton Jones, kytarista Errol Pottinger, baskytarista Eaton ”Jah” 

Blake, vokalisté Bevin Fagan a Nicholas Bailey a nejznámějším členem byl kytarista 

Dennis Bovell (producent, narozen na Barbadosu). Singly After Tonight a Man in Me 

přinesly skupině zásadní komerční uznání, přičemž druhý jmenovaný byl 
                                                

145 HUEY, Steve. Steel Pulse [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 
https://www.allmusic.com/artist/steel-pulse-mn0000745584/biography 
146 GREENBERG, Adam. Black Slate [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 
https://www.allmusic.com/artist/black-slate-mn0000080385/biography 
147 Misty in Roots [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: http://www.mistyinroots.ws/home.html 
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nejprodávanějším reggae singlem roku 1976. Uskupení se brzy rozpadlo následováno 

individuálními kariérami jednotlivých členů.148 

 
STEEL PULSE (album, rok vydání): 

1. Ku Klux Clan (Handsworth Revolution,1978) 

2. Handsworth Revolution (Handsworth Revolution,1978) 

3. Bad Man (Handsworth Revolution, 1978) 

4. Sound Check (Handsworth Revolution, 1978) 

5. Soldiers (Handsworth Revolution, 1978) 

6. Prediction (Handsworth Revolution, 1978) 

7. Prodigal Sound (Hadsworth Revolution, 1978) 

8. Makka Splaff (Hadsworth Revolution, 1978) 

9. Sound System (Tribute To The Martyrs, 1979) 

10. Unseen Guest (Tribute to The Martyrs, 1979) 

11. Tribute to Martyrs (Tribute to the Martyrs, 1979) 

12. Babylon makes the rules (Tribute to The Martyrs, 1979) 

13. Jah Pikney – R.A.R. (Tribute to The Martyrs, 1979) 

14. Bikoʼs Kindred Lament (Tribute to The Martyrs, 1979) 

15. Uncle George (Tribute to The Martyrs, 1979) 

16. Blasphemy (Tribute to The Martyrs, 1979) 

17. Harassment (Reggae Fever, 1980) 

18. Drug Squad (Reggae Fever, 1980) 

19. Shining (Reggae Fever, 1980) 

20. Reggae Fever (Reggae Fever, 1980) 

21. Rumours (Reggae Fever, 1980) 

22. Heart of Stone (Reggae Fever, 1980) 

23. Burning Flame (Reggae Fever, 1980) 

24. Caught You Dancing (Reggae Fever, 1980) 

25. Nyahbinghi Voyage (Reggae Fever, 1980) 

26. Higher Than High (Reggae Fever, 1980) 

 

 
                                                

148 AllMusic. Matumbi [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: https://www.allmusic.com/artist/matumbi-
mn0000328268/biography 
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ASWAD 

1. I A Rebel Soul (Aswad, 1976) 

2. Concrete Slaveship (Aswad, 1976) 

3. Back To Africa (Aswad, 1976) 

4. Canʼt Stand The Preassure (Aswad, 1976) 

5. Behold (Hulet, 1979) 

6. Judgement Day (Hulet, 1979) 

7. Sons Of Criminals (Hulet, 1979) 

8. Not Guilty (Hulet, 1979) 

9. Playing Games (Hulet, 1979) 

10. Rainbow Culture (Showcase, 1981) 

11. Candles (New Chapter, 1981) 

12. Love Fire (New Chapter, 1981) 

13. Zion (New Chapter, 1981) 

14. Ina Your Rights (New Chapter, 1981) 

15. Tuff We Tuff (New Chapter, 1981) 

16. Didnʼt Know At The Time (New Chapter, 1981) 

17. I Will Keep Lovin You (New Chapter, 1981) 

18. He Gave The Sun To Shine (New Chapter, 1981) 

19. African Children (New Chapter, 1981) 

20. Ways Of The Lord (New Chapter, 1981) 

 

MATUMBI  

1. Hook Deh (Seven Seals, 1978) 

2. Guide Us JAH (Seven Seals, 1978) 

3. Point of View (Point of View, 1979) 

4. Ordinary Man (Point of View, 1979) 

 

BLACK SLATE: 

1. Sticks Man (Single 1976, v albu Black Slate v roce 1980) 

2. Boom Boom (Amigo, 1980) 

3. Amigo (Black Slate i Amigo, 1980) 

4. Reggae Everytime (Sirens in the City, 1981) 
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MISTY IN ROOTS 

1. Mankind (1979, Misty Over Sweeden) 

2. How Long Jah (1979, Live at The Counter Eurovision) 

3. Ghetto In The City (1979, Misty Over Sweeden) 

4. Oh Wicked Man (1979, Misty Over Sweeden) 

5. Judas Iscariote (1979, Misty Over Sweeden) 

6. Sodome And Gomorrah (1979, Misty Over Sweeden) 

7. See Dem A Come (1979, Live at The Counter Eurovision) 

8. Wise And Foolish (1981, Wise and Foolish) 
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2 Lexikální, gramatická a fonologická rovina jazyka. Prvky 
kreolštiny 

V této kapitole se bude jednat o lexikální, gramatickou a fonologickou analýzu 

vybraných 62 reggae textů. V případě lexikální analýzy budou v textech přímo 

vyhledávány kreolské výrazy, odlišné od standardní angličtiny a jejich význam 

konzultován s několika kreolskými slovníky. U gramatické a fonologické analýzy bude 

postup opačný, tedy budou v textech vyhledávány předem vytyčené gramatické 

a fonologické prvky již definované v teoretickém rámci.  

 

2.1 Lexikální rovina textů 

V rovině lexikální byl zvolen induktivní postup výzkumu. Na základě kritéria 

vytyčeného v první teoretické části byly opakovaným čtením textů hledány takové 

výrazy, které lze jednoznačně určit jako společné sledované karibské komunitě. 

Nalezené výrazy jsou popsány a je sledované konkrétní užití těchto výrazů a jejich 

význam. 

 

Identifikovány byly tyto výrazy: 

De/Deh. Má dva významy, v prvním nahrazuje „there” – tam, ve druhém znamená být 

situován. Ve zkoumaných textech jde hlavně o první význam slova, ve kterém je 

používán.  

 

„Man you better stop (stop,stop,stop) and hook deh, hook right deh”149 

„A weh dem deh, Heh”150 

 

Di. Nahrazuje člen určitý „The”. 

  

„di right up JAHOVA”151  

 
                                                

149 MATUMBI. Hook Deh [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-hook-deh 
150 STEEL PULSE. Tribute to Martyrs [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-tribute-to-the-martyrs-lyrics  
151 MISTY IN ROOTS. Wise And Foolish [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/phorum/read.php?2,7742 
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Dis. Používá se opět ve dvou významech. V prvním případě se jedná o „This” – tohle, 

ten, tenhle. Ve druhém označuje příslovce „Just”- právě, zrovna. Ve sledovaných 

textech se jedná převážně o první význam.   

 

„Dis ya”152 

 

Fyah. Odlišný přepis a výslovnost původního anglického „fire”-oheň. Výraz velmi 

charakteristický pro jamajskou kreolštinu a v běžném užívání mezi Jamajčany. 

 

„They shall burn in fyah”. „In a Sodom and Gomorrah Brimstone, fyah”153 

 

Fe/Fi. Tento výraz má tři různé významy. V prvním představuje anglické „should”- měl 

by/měla by/kdyby. Ve druhém nahrazuje „to” – do (směrem k)/za/na/k. Ve třetím potom 

označuje „for”- kvůli/za/pro. V textech se převážně objevují druhý a třetí význam. 

 

„Want I fe beg fe what I know”154. (První užití výrazu ve významu „to” a druhé    ve 

významu „for”) 

 

Seh/Se. Tento výraz se taktéž používá ve třech významech. V prvním označuje slovo 

„say” - říci. Ve druhém, specificky v londýnské jamajské kreolštině se užívá místo slova 

„that” – to, ten, tenhle a v posledním případě indikuje, že bude následovat citace.  

 

„A who seh.”155 

„I and I seh.”156 

„Now I seh.”157 

„mi seh.”158  
                                                

152 MISTY IN ROOTS. Wise And Foolish [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/phorum/read.php?2,7742 
153 V přepisu těchto textů je standardní anglická verze slova „fire”, avšak na základě poslechu a znalosti 
fonologie jamajské kreolštiny je jasné, že se jedná o špatný přepis. Výslovnost slova jasně ukazuje na 
kreolskou verzi slova.  
154 STEEL PULSE. Heart of Stone [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-heart-of-stone-chant-them-lyrics  
155 MATUMBI. Guide Us JAH [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-guide-us-jah  
156 Ibidem 
157 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics  
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Sah/Sa. Znamená anglické oslovení „sir” - pane. Často se však v jamajské kreolštině, 

nebo londýnské jamajské kreolštině užívá jako zvolání. 

 

„Yes, sah”159 

 

JAH. Tento výraz je bezesporu nejpoužívanějším výrazem a je kromě pár výjimek 

v každém textu. V rastafariánské terminologii je to označení pro Boha, ten je vtělený do 

etiopského vladaře Haile Selassieho.   

 

„Gift of Jah is eternal love”160 

„Leave it to Jah and he will guide you.”161 

 

Dread. Výraz znamená vynikající, zasluhující respekt v rastafariánské víře. Jedná se 

o jedno z 29 lexikálních jednotek určených Rogerem Hewittem, které byly přebírány 

bílými adolescenty. Ve sledovaných textech je toto slovo skutečně jedno 

z nejfrekventovanějších.  

 

„Dem dread seh”162 

„Dread we are for a cause”163 

 

Ya/Yah. Výraz označující za prvé umístění tady, zde - „here”. Za druhé se může užívat 

jako částice, bez sémantického významu.  

 

„Come ya”164 

                                                                                                                                        
158 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics 
159 STEEL PULSE. Blasphemy [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-blasphemy-lyrics 
160 MISTY IN ROOTS. Mankind [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-mankind-lyrics 
161 BLACK SLATE. Amigo [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Black-
slate-amigo-lyrics 
162 STEEL PULSE. Bad Man [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-bad-man-lyrics 
163 STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
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„Beware ye among us”165 

 

A. Zde existuje hned několik významů. Prvním je „I” – já, mnohem častější je však 

druhé užití, kdy písmeno nahrazuje průběhový čas. Toto užití je charakteristickým 

gramatickým rysem jamajské kreolštiny. Ve třetím případě může označovat předložky 

„at/in” – v. Ve čtvrtém označuje sloveso být a v pátém se může jednat o neurčitý člen.  

 

„A who seh”166 

„a man seh”167 

„a weh dem a go do”168 

 

Dem. Jedná se o výraz opět velmi rozšířený a charakteristický pro jamajskou kreolštinu. 

Má vícero významů užití. V nejzákladnějším smyslu slova se jedná o zájmeno 

„Them/Their/They” – je, jim, jich/jejich/ oni. Dále může nahrazovat ukazovací zájmeno 

„Those”- ti, ty, ta, oni, tamti. Ve třetím případě se jedná o určitý člen „the”, ale 

v množném čísle. Dále se v některých případech výraz používá za určitými podstatnými 

jmény v plurálu. V poslední řadě lze výraz užít za vlastním jménem, což označuje 

společnost člověka, o kterém se mluví. Jedná se o jeden z nejpoužívanějších výrazů ve 

sledovaných textech. 

 

„Hear what dem say”(ve smyslu „they”)169 

„dem people” (ve smyslu „those”)170 

„Taking dem pills”(ve smyslu třetího zmíněného případu nahrazující „the” v plurálu)171 

„Them take him life” (ve smyslu „they”)172 
                                                                                                                                        

164 MISTY IN ROOTS. Ghetto In The City [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-ghetto-of-the-city-lyrics 
165 MISTY IN ROOTS. Sodome And Gomorrah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/song/misty-in-roots-sodome-and-gomorra 
166 MATUMBI. Guide Us JAH [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-guide-us-jah 
167 MATUMBI. Hook Deh [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-hook-deh 
168 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
169 ASWAD. Back To Africa [online]. In:1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/aswad-back-to-africa  
170 MISTY IN ROOTS. Judas Iscariote [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-judas-iscariote-lyrics  
171 MATUMBI. Hook Deh [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-hook-deh 
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Backra. Jedná se o výraz označující šéfa, pána, bohatého člověka, velmi často 

synonymem bílého majetného člověka. 

 

„Rasta seh guidance. But Backrah seh different still.”173 

„The system of backra corruption.”174 

 

Ire. Jedná se o výraz, který se užívá k pozdravu (Mám se dobře, jak se máš ty?), nebo 

referuje o něčem, co je skvělé, dobré. Zároveň výraz dobré nálady, dobrého pocitu.  

 

„Things used to be Ire before the soldiers came.”175 

„Block up feelings Ire in I self”176 

 

Weh. Výraz „Weh” může znamenat jak místo, tedy „where”- kde, tak otázku kdo, či co - 

„who/what”.  

 

„Weh dem gone, weh dem deh”177 

„A weh dem a go do” (zde nahrazuje „what”- co)178 

 

Herbs, ganja, collie. Všechny tři výrazy se používají pro marihuanu. První dva jsou 

jamajského původu a velmi zažitě se užívají uvnitř i mimo jamajskou komunitu. 

„Collie, collie man” se objevuje v písni od Steel Pulse – Makka Splaff a lze jej nalézt na 

internetovém slovníku městského slangu.179V žádném ze tří slovníků jamajské 

                                                                                                                                        
172 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament 
173 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
174 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament 
175 STEEL PULSE. Soldiers [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-soldiers-lyrics 
176 STEEL PULSE. Makka Splaff [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-macka-splaff-lyrics 
177 STEEL PULSE. Tribute to Martyrs [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-tribute-to-the-martyrs-lyrics 
178 Ibidem 
179 Collie Man [online]. [cit. 2019-05-16]. Dostupné z: 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=collie%20man 
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angličtiny se však tento výraz nevyskytuje, proto je zde předpoklad, že vznikl v Británii 

v komunitě černých mladistvých a příliš se neuchytil.  

 

„Mister collie, collie collie man. Me want some herbs to smoke [..]Ganja smoke 

tonight.”180 

 

I and I. Výraz často se objevující v reggae textech. Jedná se o symbolické označení pro 

my. Já a já jsme jeden člověk, my jsme jeden člověk. Toto spojení užíval ve svých 

textech i Bob Marley (Foehr, 2008). 

  

„I and I know Jah is on I and I side”181 

„I and I know the truth of it all.”182 

 

No/Noh/Nuh  a  Noah/Naa. Oba výrazy a jejich různé přepisy představují slovesné 

zápory. První tři zmíněné jsou slovesné zápory vycházející z anglického „do not”. 

Druhé dva označují zápor „not” + „a” (tedy v průběhovém čase, viz výše)  

 

„no trust dem”183 

„mi nuh run”184 

„See them ah come, see them ah come, but me naa run”185 

 

Mi. Znamená „me”, „I” – já, mě, mně. Opět se jedná o charakteristický rys jamajské 

kreolštiny a velmi a často užívaný prvek i ve sledovaných textech.  

 

„Rock against Nazism mi seh smash it Iʼve”186 

                                                
180 STEEL PULSE. Makka Splaff [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-macka-splaff-lyrics 
181 ASWAD. Judgement Day [online]. In:1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-
judgement-day-lyrics 
182 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
183 STEEL PULSE. Heart of Stone [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-heart-of-stone-chant-them-lyrics  
184 STEEL PULSE. Bad Man [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-bad-man-lyrics 
185 MISTY IN ROOTS. See Dem A Come [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Culture-see-them-a-come-lyrics 
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„If you still coming mi nah run”187 

 

Pon/Pan. Vzniká přidáním p k „on” – na, o. Opět se jedná o jeden z velmi 

charakteristických rysů jamajské kreolštiny, avšak ve sledovaných textech se nepoužívá 

tolik.  

 

„Who say thi pon the wise and foolish”188 

 

Nuff/Nof, Tuff. „Nuff/Nof” jsou formy slova „enough”- dost, „Tuff” je potom kreolskou 

formou slova „tough” – tvrdý, drsný. Opět rozšířené charakteristické jednotky jamajské 

kreolštiny.  

 

„Tuff we tuff, Nuff it nuff.”189 

 

Wicked/Wickid. Výraz má ve standardní angličtině negativní význam označující něco, 

co je zlé, hříšné, špatné, či brutální. Ve slangové podobě „wickid”, však nabývá úplně 

opačného významu, tedy dobré, skvělé, úžasné. Velmi často užívané jamajskou 

komunitou.  

 

„When I catch up on them wicked wretch”,190 

 

Watchi watchi. Slovní spojení označující velkou zvědavost. Strkání nosu do cizích 

záležitostí, až šmírování. 

 

„Watchy watchy why”191    

                                                                                                                                        
186 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics. V přepisu je spisovné „me” a britské „say”, ovšem 
ve spisovné britské angličtině by místo „me” bylo na tomto místě „I” a výslovnost slova „say” také 
odpovídá jamajské výslovnosti slova. Z toho důvodu jsem zde změnila přepis slov.  
187 STEEL PULSE. Bad Man [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-bad-man-lyrics. Opět je zde přepis slova „me” nepřesný, vzhledem k jeho postavení ve větě, je zde 
správný přepis „mi”. 
188 MISTY IN ROOTS. Wise And Foolish [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/phorum/read.php?2,7742 
189 ASWAD. Tuff We Tuff [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-
tuff-we-tuff-lyrics 
190 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics 
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Skank. Sutcliff ve svém slovníku britské černošské angličtiny definuje „skank” jako 

specifický tanec do reggae hudebního základu. 

  

„So skank away your troubles”192 

„A children skank (like so)”193 

 

 Vex. Tento výraz označuje naštvanost. Znamená být naštvaný, či naštvat se. 

 

„Get I vex yes sah”194 

 

Mash up. Znamená „to break” – rozbít. V metaforickém smyslu se užívá jako být opilý, 

nemocný. Zároveň podat dobrý výkon (ve smyslu hraní – pustí-li DJ dobrou písničku, či 

tanečník podá výjimečně dobrý výkon). Tento výraz zmiňuje i Hewitt ve svém seznamu 

výrazů, jež se začaly užívat i mezi bílými adolescenty.  

 

„If anything should mash up my head, Sah”195 

 

Pickney. Označení pro dítě. 

 

„Jah Pickney show them, Jah Pickney know them”196Zde má výraz symbolickou 

hodnotu. Samotný název písně Jah Pickney – R.A.R., označuje hnutí Rock proti rasismu 

(Rock Against Racism) za boží dítě.  

 

Sticksman. Tento výraz není v slovnících jamajské angličtiny, ani britského 

černošského slangu. Na internetovém slovníku městského slangu lze nalézt výraz „Stick 

                                                                                                                                        
191 ASWAD. Sons Of Criminals [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Aswad-sons-of-criminals-lyrics 
192 STEEL PULSE. Reggae Fever [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-reggae-fever-lyrics 
193 STEEL PULSE. Sound Check [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-sound-check-lyrics 
194 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics 
195 STEEL PULSE. Sound Check [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-sound-check-lyrics 
196 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics 
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it to the man”, což označuje akt vandalismu, či obecné občanské neposlušnosti, často 

vůči utlačovatelské autoritě.197 Ansel Wong popisuje výraz „dropping sticks”, jako 

výraz, který karibská mládež užívala pro krádež se stylem a elegancí, zakódovaně, aby 

jim policisté nerozuměli (výraz nahradil rozluštěný kód „to beagle”, jež mu předcházel 

a označoval to samé) (Sutcliffe, Wong, 1986). V písni od Black Slate přímo nazvané 

Sticksman (jež se dokonce dostala na dobovou kompilaci Donʼt call us immigrants toho 

nejlepšího z britské reggae tvorby 70. let) se dané označení používá spolu s „robber 

man” – zloděj, v synonymním smyslu.  

 

„Sticks Man, why you do that. Robber man, why you do that?” 

 

Ve sledovaném vzorku textů bylo nalezeno 28 výrazů, které neodpovídají standardní 

angličtině. 27 z nich (kromě posledního, který se užíval v 70. letech i v karibské 

komunitě, avšak nelze potvrdit jeho kreolský původ) je zřetelně kreolského původu. 

Jejich významy byly konzultovány se třemi slovníky (A-Z of Jamaican Patois od T. P. 

Blair198, Jamaican Word Dictionary od D. S. Johnson199 a hlavně z Dictionary of 

Jamaican English od F.G. Cassidy a R.B. Le Page200), dále slovníkem britské černošské 

angličtiny D. Sutcliffa201 i výzkumy Marka Sebby202 a Rogera Hewitta203.  

 

2.2 Gramatická rovina jazyka textů 

Na úrovni gramatiky byl zvolen opačný postup výzkumu než v rovině lexikální. 

Analýza vycházela ze sady nejvýznamnějších gramatických znaků londýnské jamajské 

kreolštiny, jež mají původ v kreolštině, které definoval Mark Sebba.204  

                                                
197 Stick it to the man [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 
https://www.urbandictionary.com/define.php?term=stick%20it%20to%20the%20man 
198 BLAIR, Teresa P. A-Z of Jamaican Patois (Patwah): Words, Phrases and how we use them. 1. 
Bloomington: AuthorHouse, 2013. ISBN 978-1481752343. 
199 JOHNSON, Deeta S. Jamaican Word Dictionary. 1. Great Britain: Arthur A. Stockwell, 2015. ISBN 
978-0-7223-4489-7. 
200 CASSIDY, Frederic G. a R. B. LE PAGE. Dictionary of Jamaican English. 2d ed. New York: 
Cambridge University Press, 2002. 
201 SUTCLIFFE, David. British Black English. Oxford: Blackwell, 1982. ISBN 0631127119. 
202 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
203 HEWITT, Roger. White talk black talk: inter-racial friendship and communication amongst 
adolescents. New York: Cambridge University Press, 1986. Comparative ethnic and race relations series. 
ISBN 0521338247.  
204 SEBBA, Mark. London Jamaican: language systems in interaction. New York: Longman, 1993. ISBN 
0582080959. 
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Ve zkoumaných textech byly analyzovány následující gramatické prvky: 

Shoda ve třetí osobě chybí. V textech často není shoda ve třetí osobě jednotného čísla 

přidáním koncovky -s. 

„Only Jah know, only Jah know”205(Chybí zde koncovka s, shoda ve třetí osobě 

jednotného čísla.) 

„Wise man build his house on rock, foolish man builds his house on sand”206 

 

Minulý čas. Minulý čas v některých případech zcela chybí, tj. sloveso není změněno do 

minulého tvaru (v rámci jednoho verše je jedno sloveso změněno a další nikoliv), 

případně je užito „did” jako indikátor minulého času. 

 

„They provoke him, they arrest him, They took him life away”207 (Zde první dvě slovesa 

nejsou v minulé formě, třetí ano) 

„Rain came down, flood stay raw, house on the sand it fall ”208(V tomto případě je první 

sloveso v minulém tvaru, další dvě v přítomném)  

„Whole heap a man deh, did come put him down”209  

 

A. Časté je užívání „a” jako záměna za průběhový čas, který je v angličtině tvořen 

sponou to be V-ing. A stojí samotné před slovesem v základním tvaru.  

 

„A weh dem a go do”210(„What are they going to do”) 

„A who seh”211(„Who is saying”) 

 

                                                
205 ASWAD. Not Guilty [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-not-
guilty-lyrics 
206 MISTY IN ROOTS. Wise And Foolish [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/phorum/read.php?2,7742 
207 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament 
208 MISTY IN ROOTS. Wise And Foolish [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/phorum/read.php?2,7742. Zde byl opět přepis nepřesný. „Flood ” bylo 
přepsáno jako „Floud” a sloveso „Stay” bylo uvedeno v minulosti, ještě špatně převedené, přitom v písni 
se jasně užívá v přítomném tvaru.  
209 ASWAD. Not Guilty [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-not-
guilty-lyrics 
210 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
211 MATUMBI. Guide Us JAH [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-guide-us-jah  
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Zájmena – mi, him, dem. V první řadě v jamajské kreolštině dochází ke změně zájmen. 

A to: „I/my →mi, he/his →him, they/their →dem”. Toto je běžně v textech objevuje 

(není to však pravidlem). Zájmena „mi” a „dem” jsou historicky odvozena z anglických 

předmětných zájem „me” a „them”, ale v kreolštině mohou být užita stejně tak, jako 

zájmeno „him”, jako podměty (Sebba, 1993). Stejně tak jako alternace „I” a „me”, se 

jedná o velmi často užívané kreolské znaky. 

 

„They took him life away, But canʼt take him soul”212 

„Dem think is political joke, [...]Jah love will carry I home.”213 

„Ire in I self”214 

„Jah give I the knowledge now[…] Jah give I the wisdom”215 

„Set I free”216 

„Mi naa”217 

V případě gramatiky se tedy v textech objevují 4 kreolské znaky. Nejvíce se užívají 

zájmena mi, him, dem, které jsou stereotypní pro karibskou komunitu a velmi jednoduše 

imitovatelné, není třeba hluboká znalost kreolské gramatiky k jejich správnému užití. 

Dále se jedná o absenci shody ve třetí osobě, absenci minulého času, či jeho formování 

pomocí slovesa „did” a užití „a”, jakožto záměny za průběhový čas. V textech obecně 

nepřevažuje tato kreolská gramatika, avšak její výskyt není zanedbatelný. Obvykle je 

vmísena mezi standardní anglickou gramatiku. Často se jedná o její užití v takových 

větách, které jsou zažité.  

 

2.3 Fonologická rovina  

Fonologie hraje významnou roli v přepínání kódů. Změna výslovnosti totiž může 

znamenat změnu kódu výrazu i celého sdělení. Již výše zmíněný Peter Trudgill 

zdůrazňuje akcent jako nejvýraznější rys cílové variace jazyka, tedy imitace podle něj 
                                                

212 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament 
213 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
214 STEEL PULSE. Makka Splaff [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-macka-splaff-lyrics 
215 ASWAD. Candles [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-
candles-lyrics 
216 MISTY IN ROOTS. How Long Jah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-how-long-jah-lyrics 
217 MISTY IN ROOTS. See Dem A Come [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Culture-see-them-a-come-lyrics 
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často nejdříve nastává na rovině fonologické.  Výrazné fonologické a fonetické znaky 

nesou sociální hodnotu a jejich užívání či imitace vhledem k s ním asociovanému 

stereotypu poukazují na více či méně vědomou identifikaci se sledovanou skupinou. 

V analyzovaném vzorku reggae písní je sledováno sedm fonetických znaků, které jsou 

charakteristické pro mluvčí londýnské jamajské kreolštiny, jež jsou výslovností výrazně 

odlišné od standardní angličtiny. Na tomto základě je možné určit do jaké míry se 

interpreti snaží identifikovat s karibskou komunitou prostřednictvím užívání 

stereotypických fonetických znaků jamajské kreolštiny. 

  

V textech nalezené fonetické znaky jsou následující: 

ow [aw] → ou [ow] 

 

Tuto změnu lze nalézt v užívání slova „about”, změna nastává ve výslovnosti 

⁄abaut⁄→⁄about/bout⁄218 

Dále v užívání slova „now”, změna z ⁄nau⁄→⁄nou⁄. 219 

 

th [ð] → d [d] 

 

Tento znak se občas objevuje. Například ve slovech „mother” změna výslovnosti ze 

standardní [ð] na kreolské [d] → ⁄mada⁄ a „father”, kde nastává identická změna jako 

v předchozím případě  →⁄fada⁄. 220 

 

u [ᴧ] → o [ɔ] 

 

Zde se jedná o typickou výslovnost záporu „no”. Kdy z dlouhého ⁄nou⁄ se stává krátké 

⁄no⁄ 

[æ] → [ɐ]  

 

                                                
218 BLACK SLATE. Sticks Man [online]. In:.1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Black-slate-sticks-man-80-lyrics 
219 STEEL PULSE. Ku Klux Clan [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-ku-klux-klan-lyrics 
220 BLACK SLATE. Sticks Man [online]. In:.1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Black-slate-sticks-man-80-lyrics 
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Tento znak je v textech objevuje poměrně často, a to nejčastěji ve slově „man”, kde se 

z původního anglického [mæn] mění na kreolskou variaci [mɐn].221 Dalším 

identifikovaným slovem s touto změnou je slovo „another”, zde nastává změna jak 

v první samohlásce, tak v „th”, výslovnost se tedy mění z ⁄enaða⁄ na ⁄anada⁄. Dalším 

příkladem je slovo „matter”, kde se výslovnost mění z ⁄metr⁄ na ⁄mata⁄ 

 

Fonologické změny v textech nejsou příliš časté. Jedná se o pár znaků, které lze 

vypozorovat. Čtyři, ze Sebbou definovaných adaptací byly identifikovány 

v analyzovaných textech. Zbytek (ay [ɛɪ] → ie [ɪə], th [ө] → t [t], [ɔ:] → [a:]), ale 

v textech není přítomný. V žádném z těchto textů, ale kreolské fonologické znaky jinak 

nepřevažují. Nejméně znaků, tedy nejčistější standardní angličtina je v textech od 

skupiny ASWAD, není jich příliš ani u MATUMBI. BLACK SLATE. Skupiny MISTY 

IN ROOTS a STEEL PULSE jich užívají o něco více.  

 

Analýzou vybraného vzorku reggae textů bylo zjištěno užívání prvků jamajské 

kreolštiny. Co se týká lexikální roviny, 28 nalezených jednotek, které se více, či méně 

objevily u všech analyzovaných skupin, je poměrně velké číslo. Ve většině případů byla 

užívána taková slova, která jsou velmi charakteristická, dokonce stereotypní, pro 

jamajskou kreolštinu. Interpreti si tedy často vybírají takové jednotky, které jsou 

nejvýraznější pro identifikaci jamajské kreolštiny. 

 

V gramatické rovině na základě sady nejvýznamnějších znaků vycházejících 

z kreolštiny, zaznamenaných Markem Sebbou z jeho konverzačních analýz lze potvrdit 

shodu v prvním bodě týkajícím se změn tvaru slovesa v minulém čase, které chybí, či je 

nahrazeno užitím slovesa „do” v minulém čase, tedy „did”. Průběhový čas nahrazený 

výrazem „a”, který Mark Sebba popisuje je také často užívaný. Velmi častými znaky 

jsou i modifikace zájmen „I/me/he/his/they/their”. Podle určitých vzorců užívání, 

definovaných Markem Sebbou a Rogerem Hewittem se jejich modifikace i záměna 

v užití jako větného členu (podmět/předmět) užívají stejně i ve studiích sledovaných 

textech. Pouze jeden bod definovaný Sebbou, týkající se užití negace „not” a jeho 

změny na „no” a pasivní formou sloves spony, či koncovky -ed, není v textech patrný. 

Není také zastoupen ani jeden případ užití hovorového vulgárního výrazu v textech.  
                                                

221  Ibidem 
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Nejvíce kreolských znaků pak bylo identifikováno v textech STEEL PULSE, kde pouze 

ve čtyřech písních nebyl nalezen ani jeden znak (Shining, Rumours, Caught you 

dancing, Higher than high). Nutné je zde podotknout, že ne ve všech textech jsou 

kreolské znaky užity. U všech zkoumaných skupin existují i texty, které neobsahují ani 

jeden kreolský rys, jak lexikální, gramatický, tak ani fonologický. Je v nich užita 

standardní angličtina, bez odchylek.  Jedná se buď o zamilované, či velmi komerčně 

cílené texty. Podle samotného vedoucího zpěváka skupiny Davida Hindse je tvorba 

komerčních a zamilovaných písní cílená a říká se jim tzv. „návnady”. Tyto „návnady” 

měly album prodat široké veřejnosti. Takové byly dvě, tři písně na albu a zbytek byl 

pro-politicky orientovaný, aby se skutečná zpráva a poselství rozšířilo (Foehr,2008). 

Největší počet komerčních písní a zároveň písní neobsahujících žádné, či pouze 

minimum kreolských znaků má skupina ASWAD. Zde je deset písní neobsahujících 

žádné kreolské prvky, pouze u dvou z nich je zmínka a odvolávání se na Boha (Jah). 

U MATUMBI jsou dvě písně zamilované, bez kreolských znaků. U BLACK SLATE 

a MISTY IN ROOTS jsou ve všech analyzovaných textech patrné prvky kreolského 

původu, ať už gramatické, či lexikální.  

 

U užitých kreolských znaků lze hovořit o sadě adaptací, které v některých případech 

užity jsou a někde nikoliv. Jak bylo již výše zmíněno i v rámci jednoho textu, či 

dokonce verše, je například sloveso v minulosti užito jak podle pravidel standardní 

angličtiny, tak dle kreolského zvyku užívání. To samé platí i o zájmenech, kdy někdy 

dochází k jejich modifikaci, či užití jako podmětu/předmětu, někdy nikoliv. Jelikož jsou 

zkoumané texty z převážné většiny tvořené standardní angličtinou a kreolské prvky jsou 

přidané a jak již bylo zmíněno mění se v rámci jednoho textu, dá se zde hovořit 

o přepínání kódů. Není zde patrné žádné pravidlo, podle něhož by docházelo ke 

změnám kódů.  

 

U textů písní je třeba brát v potaz fakt, že jsou účelově tvořeny. Prvky, které jsou v nich 

užity jsou tak cíleně zvoleny, a ne užity spontánně tak, jak v konverzačních analýzách 

Marka Sebby, Davida Sutcliffa, či Rogera Hewitta. Z toho vychází přesvědčení, že se 

skupiny s těmito prvky a jamajskou kreolštinou, či modifikovanou londýnskou 

jamajskou kreolštinou identifikují schválně. I v textech určených široké britské 

veřejnosti se identifikují s černošskou /karibskou komunitou (není to ani způsobeno tím, 

že by standardní angličtinu interpreti zcela neovládali, jelikož podle určitého segmentu 
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textů, které jsou nejen bez jakéhokoliv kreolského prvku, ale zároveň bez sebemenšího 

akcentu, či fonetických odchylek od standardní angličtiny, je jasné, že výběr kódu byl 

založen na preferencích, myšlence, zprávě, poselství textu). Na základě výběru znaků 

odlišné kreolské variace anglického jazyka tak skupiny posilují etnickou identitu 

britských afro-karibských černochů situováním svých textů mezi tzv. identitní 

práce/aktivity, čímž kolektiv vymezují zdůrazňováním odlišností v jazyce. Na druhé 

straně zde lze mluvit o tzv. „chameleon identity” Malewska-Peyreové, jelikož 

v některých textech je užitá čistá standardní angličtina, která je motivovaná přijetím 

textů širokou britskou veřejností a jejich srozumitelností. Na druhé straně jsou v jiných 

textech změřených na negativními prožitky a nepříznivé životní podmínky užity 

výrazné kreolské znaky, čímž naopak skupiny posilují kolektivní etnickou afro-

karibskou identitu. Tímto způsobem tak interpreti využívají obě dostupné sady chování, 

jak tu typickou pro bílé, tak tzv. „Afro” sadu, podle toho, jak se jim hodí. 

 

Je třeba upozornit na některé špatné přepisy textů, které mohou být způsobeny jejich 

přepisem osobou, která není seznámena s pravidly a kódem jamajské 

kreolštiny/londýnské jamajské kreolštiny. V použitých příkladech je na nesrovnalosti 

upozorněno v poznámce pod čarou. 
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3 Symbolická rovina jazyka 
V symbolické rovině jazyka se jedná o dva sledované okruhy zájmu. Tím prvním jsou 

idiomy, metafory a klišé. Ty jsou v textech využívány zejména 

prostřednictvím biblických referencí a odkazů na rastafariánské hnutí. Tyto symboly 

budou představeny a jejich význam užití rozšifrován. Druhým okruhem zájmu jsou 

aktéři a jejich reflexe, kdy způsob, jakým jsou označováni, tj. expresivní prostředky, 

pejorativní výrazy užité pro jejich označení, poukazují na vztah, který k nim mluvčí 

zaujímá. Jedná se především o černochy, černoškou komunitu a bílou společnost, 

potažmo celou západní civilizaci.  

 

3.1 Biblické reference a rastafariánství 

V textech bylo nalezeno 12 významných biblických a náboženských metafor, opět 

induktivní metodou analýzy. 3 výrazné motivy odkazují k hříšným biblickým městům 

Babylonu, Sodomě a Gomoře. Dalších 6 výrazů se týká biblických osobností, jejichž 

příběhy a osudy se často dávají do spojitosti s aktuální situací černošské komunity 

a západní civilizací obecně. Poslední tři výrazy souvisí přímo s rastafariánstvím a bývají 

nejčastějším motivem užívaným v textech.  

 

1) Babylon 

Jedním z poměrně často se opakujících odkazů je na Babylon, a to zásadně 

v negativním smyslu.  

 

„No more life in a Babylon.”222 

„Got to get free. From the wicked Babylon.”223 

„Babylon is falling.[..] Hatred Babylon brings. […] Only Babylon prospers, and 

humble suffer”224 

„Babylon makes the rules”225 

                                                
222 MISTY IN ROOTS. Sodome And Gomorrah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/song/misty-in-roots-sodome-and-gomorra 
223 ASWAD. Back To Africa [online]. In:1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/aswad-back-to-africa 
224 STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
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Babylon je i v jamajském reggae velmi často užívanou frází a spojení „chant down 

Babylon” se v reggae tvorbě stalo klišé (užívaným i Bobem Marley, Buju Bantonem, 

Beenie Manem a dalšími velikány jamajské tvorby). Město Babylon je rozvrácené 5000 

let staré město situované na řece Eufratu, v dnešním Iráku.226O Babylonu jsou zmínky 

v osmnácti knihách Bible. Ve Zjevení se Babylon popisuje jako poslední pozemské 

město, město velikosti a slávy a úspěchu, bohatství a proslulosti, a jeho moc je 

srovnatelná pouze s Bohem a vítězným lvem kmene Juda.227 V bibli je Babylon 

ztělesněním všeho, co je špatné a ničivé vůči světu. Podle Janovy Apokalypsy přijde 

apokalyptické zničení Babylonu (to je stálým tématem rastafariánů). Babylon však byl 

také první vlajkovou lodí kapitalismu, tím se stal symbolickým pro fundamentální 

pohyb, jež permanentně měnil společnosti a kultury. Historicky znamenal posun od 

agrární k obchodní společnosti, se všemi změnami hodnot, dominujícími životu dnes. 

Čili především nastávaly změny od humanistických ideálů k příslibům a honbou za 

ziskem.228 Reggae texty jsou tak promluvou k babylonským skutečnostem, jimiž jsou 

historická zvěrstva, ekonomická dravost, duševní otroctví a politická prohnanost. 

Babylon a jeho hodnoty a síly jsou namířeny proti Bohu a spravedlivým (v reggae jsou 

zosobněním spravedlivých Haile Selassie, rasta, utlačení a chudí celého světa). 

Rastafariáni vidí Babylon jako symbol spoutání všech lidí držených v otroctví a útlaku 

a zejména pak černochů. Veškerý zmiňovaný ochod, nebo odpoutání se od Babylonu 

tedy znamená vytvoření vlastní alternativní kultury, jež odráží cit pro jejich africké 

dědictví, pro spravedlnost a lásku. Babylon je tedy v texech reggae je tedy symbolické 

označení sil, které se snaží (nejen) černé zašlapat.229 

 

                                                                                                                                        
225 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
226 Během vlády amurejských králů (asi 2050-1750 př.n.l.) se Babylon stal hlavním obchodním centrem 
Mezopotámie. Za vlády nejvýznamnějšího amurejského krále Chamurapiho, jenž dal sepsat první psaný 
zákoník, byl Babylon hlavním městem. Zákoník stanovoval vlastnická práva a zásadu toho, že 
spravedlnost neznamená stejná práva lidem, kteří si přirozeně nejsou rovní, ale každému, co jeho jest.  
227 FOEHR, Stephen: Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny a kultura. Brno: Nakladatelství Jiří 
Vaněk, 2008. ISBN 8591098202787  
228 Myšlenka, že honba za ziskem ničí smysl pro společenství je společná i Karlu Marxovi a s ní spojený 
boj o přežití nejschopnějších potom i darwinovským rysem kapitalistické společnosti. FOEHR, Stephen: 
Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny a kultura. Brno: Nakladatelství Jiří Vaněk, 2008. ISBN 
8591098202787 
229 Zde je však otázka, kde stojí reggae a jeho populární komerční podoba, kdy interpreti stojí tváří v tvář 
tomu, co kritizují. V tom však vidí dobrý prostředek, jak šířit svou myšlenku a ideály.  



76 
 

V textech britských skupin je třeba dekódovat Babylon ve stejném smyslu, kde pojem 

představuje především Velkou Británii jakožto součást systému a symbol 

a vykořisťování černých. ASWAD ve své písni Back to Africa, vybízí „move ya”,  

„you„ and „me”, „we” (tedy černé), dříve než bude zcela pozdě, přesunout se do Afriky, 

kde konečně čeká štěstí a úspěch. Osvobodit se od hříšného a zkaženého Babylonu 

(„From the wicked Babylon”).230 STEEL PULSE potom zpívají o tom, že Babylon 

vytváří pravidla, ve kterých „naši” lidé trpí. Ti jsou v rozkladu, jelikož bojují z nejnižší 

vrstvy, ze které mohou. I tak by neměli klesat na duchu, měli by znovuzískat svou 

kulturu. Věřit v to, že otcova ruka (Boží) nikoho neopustí. Babylon vytváří pravidla, 

avšak boží láska („Jah Love”) nás dovede domů (opět odkaz na Afriku).231 Další text 

STEEL PULSE hlásá, že Babylon prosperuje, zatímco skromní trpí, že přináší pouze 

nenávist. Černí musí stát spolu, jeden za všechny všude po světě. STEEL PULSE zde 

nabádají k revoluci. Černí se musí spojit proti bezpráví, vrátit úder a už neprosit, 

Babylon pomalu ale jistě upadá („Babylon is falling”).232 MISTY IN ROOTS potom 

mluví o Babylonu ve spojitosti s biblickými městy hříchu a božího hněvu Sodomou 

a Gomorou. V jejich souvislosti mluví o totálním zničení, které je nevyhnutelné. Jak 

byla Sodoma a Gomora zničené ohněm a sírou, tuto civilizaci nečeká nic jiného 

a zanikne stejným způsobem (opět není explicitně řečeno, avšak jde především 

o Velkou Británii a celou na kapitalismu, vykořisťování a rasismu založenou 

společnost).233  

 

V britské černošské komunitě 80. let byl výraz Babylon synonymem policie 

a odkazoval tak na jejich brutalitu, bezcitnost a bezdůvodné zatýkání (SUS laws).234 

 

2) Sodoma a Gomora 

Dalším odkazem, který lze v textech nalézt a o kterém pojednává celá píseň od MISTY 

IN ROOTS, jsou biblická města Sodoma a Gomora. Podle Bible byla města situované 

                                                
230 ASWAD. Back To Africa [online]. In:1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/aswad-back-to-africa 
231 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
232 STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
233 MISTY IN ROOTS. Sodome And Gomorrah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/song/misty-in-roots-sodome-and-gomorra 
234 BRADLEY, Lloyd. Bass culture: when reggae was king. London: Viking, 2000. ISBN 0670855634. 
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na břehu Mrtvého moře a patřila mezi nejkrásnější a nejbohatší izraelská města. 

Bohatství a marnivost města vedly k pádu, jelikož sám Hospodin, když viděl, jaké 

hanebnosti se ve městech dějí, rozhodl se je srovnat se zemí. Jedinými čestnými lidmi 

v sídlech byl Abrahámův synovec Lot, jeho žena a dvě dcery, pro které se Hospodin 

rozhodl poslat anděly.235 Poté začal dštít oheň a síru, ve kterých města zanikla. 

 

Ve své písní MÍSTY IN ROOTS odkazují k těmto biblickým městům a k jejich totální 

destrukci ohněm a sírou. Tvrdí, že se nesmí zapomínat na to, jak tato města dopadla a že 

současná situace a civilizace je na tom ještě hůře. Destrukce (v textu taktéž ohněm 

a sírou) tedy čeká i současnou civilizaci za veškeré její hříchy.  

 

„No more life in a Babylon, No more life in a Sodom and Gomorrah.”236  

 

Význam výrazu Babylon již byl popisován, v tomto případě se jedná o symbol západní 

civilizace, a především tedy Velké Británie. Objevují se zde ale pouze odkazy na 

modláře a ty co pracují ve prospěch nespravedlnosti a na iluze, které se snaží vytvářet 

u lidí a zakrýt tak skutečnost. Proto nespravedlnost (předpokladem je rasová) je hlavním 

motivem písně.  

 

3) Elíša. Jidáš. Peter. Selah. Mojžíš. David 

V textech se naráží na tyto biblické postavy, či výrazy, které mají svou symboliku. Sv. 

Elizeus, či Elíša, je prorok jak v židovské, křesťanské, tak muslimské víře. Katolickou 

církví je považován za světce. V písni od STEEL PULSE, Prediction, se naráží na 

biblický příběh z hebrejského tanakhu o syrském vojevůdci Naamanovi a jeho 

malomocenství. Izraelská služebná poradila vojevůdci, aby se vypravil za Elíšou, který 

dokáže dělat zázraky. Elíša poradil Naamanovi vykoupat se sedmkrát v řece Jordán, což 

vojevůdce nejdříve pro svou pýchu odmítl. Později svolil a poté, co tak učinil, zbavil se 

nemoci a prohlásil izraelského Jehova za jediného pravého Boha.237 V tomto smyslu 

                                                
235 Podle Bible se neměli Lot a jeho rodina ohlížet za sebou. Lotova žena i tak toto varování porušila 
a když viděla hrůzu, která se za ní odehrávala, proměnila se v solný sloup. Sodoma a Gomora [online]. 
23.4. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.rozhlas.cz/cesky/puvoduslovi/_zprava/sodoma-a-
gomora--1348748	
236 MISTY IN ROOTS. Sodome And Gomorrah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/song/misty-in-roots-sodome-and-gomorra 
237 Holčička pomohla mocnému muži [online]. [cit. 2019-05-15]. 
Dostupnéz:https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/biblicke-pribehy/4/naaman-prorok-elisa/ 
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STEEL PULSE nejdříve mluví o Marcusu Garveym, Paulu Bogleovi a Williamu 

Gordonovi jako o mučednících svobody a jejich osvobození Bohem (Jah). Dále o tom, 

že je nám (černým) prorokováno trpět rukou těch, kteří se považují nadřazení naší 

(černé) barvě. Avšak STEEL PULSE zde přirovnávají černé k potomkům Naamana, 

kteří se mají zeptat samotného Elíši a soustředit se na zítřek a stejně jako Naaman 

nepropadat zoufalosti a věřit tomu, co řekl Elíša a to především věřit. Jedině s vírou 

totiž může nastat vítězství, úspěch v této zemi (Velká Británie). I nemožné totiž má ve 

zvyku se stát a jestli někdo pochybuje, ať se zeptá Elíši.238 V tomto smyslu srovnání 

s potomky Naamana znamená zázrak uzdravení se černých ze zdánlivě bezvýchodné 

situace, k čemu je však potřebná nezpochybnitelná víra.  

 

Jidášovi Iškariotskému je také věnovaná jedna píseň od MISTY IN ROOTS. Vrací se 

zde k Jidášovi, který zradil Ježíše, zaprodal ho za třicet stříbrných. Stejně tak se zde 

mluví o lidech, kteří se snaží zaprodat je (černé):  

 

 „Dem people try to sell I and I.”239  

 

„Těmi lidmi” je zde myšlena bílá společnost. Následně je v textu poznámka, že Jidáš 

zradu neunesl a oběsil se, nedokázal žít s černým svědomím. Zde lze opět tvrzení 

interpretovat jako něco, co se stane nevyhnutelně zrádcům. Na konci písně MÍSTY IN 

ROOTS prohlašují, že ti, kteří se považují za leadery, zrazují společnost a své lidi. 

K Jidášovi, respektive jeho potomkům, se odkazuje i text od STEEL PULSE – 

Blasphemy. Jidášovi potomci se zde dají interpretovat jako bílí lidé, tedy zrádci Ježíše. 

Jedná se zde o Krista, kterému byla vykonaná mnohá příkoří. Byl zapřen, ukřižován, 

nevěřili mu (zde odkaz i na Petra, který ač byl jeho následovníkem, tak měl 

pochybnosti), ale on si stále zachovával svou radost, štěstí a víru. To vše lze 

interpretovat jako stylizaci černých do role Ježíše. Ti také snášejí jednotlivá příkoří 

a snaží se udržet si víru. Poselství zde vystihuje poslední sloka: 

 

                                                
238 STEEL PULSE. Prediction [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-prediction-lyrics 
239 MISTY IN ROOTS. Judas Iscariote [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-judas-iscariote-lyrics 
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„Man betrayed him, Man denied him. So donʼt betray him, donʼt deny him.” Tedy aby 

černé bílá společnost nezapírala jako cizí, když jsou jedni z nich a aby je nezrazovala.  

 

Ve stejném textu se objevuje i biblický výraz Selah. Co přesně výraz znamená není 

známo a vede se o tom řada debat již po staletí, objevuje se však často v knize žalmů. 

Jedna z definic tvrdí, že slovo znamená buď odmlčet se, zastavit, nebo odrážet, či 

reflektovat (i rozmýšlet se, uvažovat). Kvůli nejasnému významu bývá často vyřazován 

z Bible, nebo přesunut do poznámky pod čarou. Podle jeho užití v knize žalmů se také 

hovoří o významu jakožto druhu hudebního termínu a objevuje se, aby určil hudební 

směr.240 V třiceti jedna z devětatřiceti žalmů, které obsahují výraz Selah, jsou 

pojmenovány pro sbormistra. Proto je velmi pravděpodobné, že představuje hudební 

výraz, či zápis, který uměli číst muzikanti a zpěváci. Co přesně znamená v smyslu 

poselství STEEL PULSE není zcela jasné, vhledem k tomu, že se v textu mluví 

o zpívání a radování, bude tento význam pravděpodobně spojený taktéž s hudbou.   

 

I postava Mojžíše je zmíněna, kdy se k němu odvolávají STEEL PULSE v textu 

Bikoʼs Kindred Lament a žádají Boha (Jah), aby jim seslal Mojžíše, který by je (černé) 

osvobodil. V tomto případě jsou myšleni Jihoafričtí černoši. Píseň se zabývá Stevem 

Bikem, jihoafrickým aktivistou, který zasvětil život boji proti apartheidu, pro rasovou 

rovnost.241 I David se objevuje, a to v textu písně Higher Than High od STEEL PULSE. 

Zde je hlavním motivem harmonie a svoboda. Dovolávání se Boha, aby mě (autor) vzal 

vysoko, kde už se žádné bitvy nevedou.  

 

„Sing sing O David, sing me your song, Harmony cry cry.”242 

 

Zde může postava Davida vystupovat v souladu s biblickými referencemi jakožto krále 

sjednoceného Izraele, básníka a hudebníka, autora mnoha žalmů. Poslední zajímavou 

biblickou referencí je v textu od ASWAD – Rainbow culture. Zde se hovoří o 12 

kmenech izraelských (12 synech Jákoba), kdy ke každému je přiřazená barva. Dvanáct 

                                                
240 What Does Selah Mean in the Bible & Why Is it Important? [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 
https://www.crosswalk.com/faith/bible-study/what-does-selah-mean.html 
241 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament  
242 STEEL PULSE. Higher Than High [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-higher-than-high-lyrics 
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Jakobových synů a jejich potomků, kteří každý mají svou barvu lze interpretovat jako 

společný původ a vztahy všech lidí, nezávisle na barvě kůže, kteří se usadili v jiných 

koutech světa. Na konci písně je v poslední sloce uvedeno: „Children of the Rastaman, 

Children get your culture.” Interpretovat lze tvrzení tak, že my (černí) jsme mysleli, že 

jsme ztracení, avšak to není pravda. Je to způsobeno pouze nedostatečnou znalostí 

vlastní kultury. Tím ASWAD poukazují na bohatou černou kulturu a dědictví, na které 

by se měli černí soustředit, získat potřebné znalosti a být na ni hrdí. Jsou totiž potomky 

duhové kultury.243  

 

4) Jah. Haile Selassie. Zion 

Jah, jak už bylo výše zmíněno, je v rastafariánské terminologii označení pro Boha. 

Etiopský císař Haile Selassie I. je považován za jeho vtělení a je mu vzdávána pocta 

téměř ve všech reggae písních. I tento rys je charakteristický pro britské reggae. 

Význam Haileho Selassieho vychází z historie. „Ethiopia” se ve staré literatuře i Bibli 

používá jako označení pro celý africký kontinent, či označení pro území jihovýchodně 

od Egypta. Bible poukazuje na spojení královny ze Sáby a jejího syna s územím Etiopie, 

kde Menelik I. údajně dokonce schoval ukořistěnou židovskou archu úmluvy. V Bibli se 

také často užívá výraz „Kúš”, který by měl označovat údolí Nilu, jižně od Egypta, 

Núbie (Súdán) a Abyssinie (Etiopie). Toto hebrejské slovo bylo ve 3. a 2. století př. n. l. 

v Septuagintě změněno na „aethipos” (Ethiop). „Etiopie” je řecký překlad hebrejského 

slova černoši. „Ethiop” znamenalo v řečtině spálený, nebo černý. V hebrejštině slovo 

„kúš” označuje černý (odsud kušité – lid černé Afriky).244 Haile Selassie se narodil 23. 

července 1892 jako Tafari Makonen (jeho otec byl první bratranec císaře Menelika II.). 

Císařem byl korunován v listopadu 1930 jako Negusa Nagast (Král králů) k němuž 

přidal křestní jméno Haile Selassie (síla Trojice).245 Byl to jamajský aktivista Marcus 

Garvey, skutečný tvůrce myšlenky „Back to Africa!”, který v roce 1912 na cestě po 

Západní Indii, Střední a Jižní Americe a západní Evropě hledal místo, ke kterému by se 

černý člověk mohl upnout, kde by našel svého krále a své království, který zjistil a začal 

hlásat, že taková země bývala v Africe a že onou zemí byla a je právě Etiopie. Etiopie, 
                                                

243 ASWAD. Rainbow Culture [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/aswad-rainbow-culture 
244 V Bibli je Kúš nejstarší syn Hamův. Byl považován za představitele černochů celého světa. Je otcem 
prvního mocného muže světa, Nimroda. FOEHR, Stephen: Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny 
a kultura. Brno: Nakladatelství Jiří Vaněk, 2008. ISBN 8591098202787  
245 Jeho úplný titul byl císař Haile Selassie I., síla svaté Trojice, 225 císař šalamounské dynastie, zvolený 
Bohem, Pán pánů, Král králů, Vítězný lev kmene Juda (Foehr, 2008)  
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skutečná říše černého lidu, staletá, nepodrobená. Právě Marcus Garvey byl rastafariány 

nazván prorokem a pravděpodobně by bez něj celé rastafariánství ani nevzniklo, kdyby 

nevyřkl proroctví, že právě v Africe bude korunovaný černý král, sjednotitel, se kterým 

přijde vysvobození černých. O několik let později garveyovci spatřili naplnění proroctví 

korunovací Ras Tafari Makonnena.246 

 

Zion potom jako geografický pojem je jméno hory (také hora Sion) nacházející se na 

východu Jeruzaléma v Izraeli. Původně bašta v Jeruzalémě, byla dobyta a v dávných 

dobách byla místem, na kterým byl postaven židovský chrám. Tímto pojmem může být 

označován i židovský lid a samotný Izrael. Pro židy jde o označení domoviny, symbol 

judaismu, či židovské národní aspirace. V přenesených významech označuje buď nebe, 

ráj, či utopii.247 Ve významu užívaném ve sledovaných britských reggae textech jde 

o symbol nebe, či ráje, kde existují rovné podmínky pro všechny, kde není rasismus, 

může být užit i ve smyslu utopie, kdy by si interpreti (potažmo černošská komunita) 

takový stav přáli, avšak jeho dosažení je nereálné. Častým motivem textů je víra, jejíž 

udržení je velmi náročné, ale nezbytné.  

 

„Your will is strong, threat not humble lion. You soon see Mount Zion.”248 

 

 Zde se například mluví konkrétně o hoře Zion, ale nejedná se o Židy, jedná tedy spíše 

o symboliku ráje. Něčeho, co by mělo držet naději v těžkých časech. 

Text písně od STEEL PULSE – Soldiers, se odkazuje k samotné Africe, k vojákům, 

kteří přišli černé zotročit. Odkazuje k věcem, které byly skvělé („Ire”), do doby, než 

přišli vojáci. Zotročili je technikou, jež disponovali, odloučili od přírody. Nasadili bílé 

vládce. Text volá po černých vládcích, kteří se mají vrátit. 

 

„Way down in Africa, where backra still rules day after day. The Black Man is suffering 

now far more, than when he was a slave. ”249 

                                                
246 HALAMA, Ota. Rastafari: pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Praha: Volvox 
Globator, 2008. Religio (Volvox Globator). ISBN 978-80-7207-669-7. 
247 Zion [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.merriam-webster.com/dictionary/Zion 
248 ASWAD. Zion [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-zion-lyrics 
249 STEEL PULSE. Soldiers [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-soldiers-lyrics 
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3.2 Aktéři 

Dalším zkoumaným prvkem analýzy v symbolické rovině jazyka jsou samotní aktéři. 

V textech lze vysledovat dva figurující aktéry. Tím prvním jsou černí, kteří většinou 

vystupují jako jednotný celek, ať už američtí černoši, karibští, či afričtí. Nejvíce odkazů, 

jak již bylo zmíněno, je k Africe, tedy otroctví a transportu černých mimo Afriku. Ke 

Karibiku, či konkrétně Jamajce přímo odkazy nejsou, pouze ve spojitosti s aktivisty jako 

je Marcus Garvey, Paul Bogle a G.W. Gordon. O černých texty referují jako o „nás” 

černých lidech, tedy v první osobě a zdůrazňovaná je jednota, „jeden černý reprezentuje 

všechny.”250 Kromě první osoby množného čísla se ještě užívá druhá osoba jednotného 

- „ty”, přičemž v takovém případě jde o adresování komunity, k někomu, kdo se 

s textem ztotožňuje. Kromě toho je v textech patrné vymezování se ve smyslu „my” 

versus „oni”. Označení černý muž, či muž černé kůže je užívání hojně.  

 

„Stand strong black skin and take your blow. Itʼs the Ku, the Ku Klux Klan. Here to 

stamp out blackman yah.”251 

 

Na druhé straně druhý aktér, tedy činitel způsobující problém a utlačující, není nikdy 

pojmenován konkrétně. Má několik různých pojmenování. V textu jsou nejčastěji užity 

tyto pojmenování: „bad man, evil/evil man, satan, sons of criminals, dictator/tyrant, 

Babylon, backrah, soldiers” i více specifický „Ku Klux Klan” (obecně vnímaný jako 

velký segment britské/západní bílé společnosti). Často se mluví i o systému jako 

takovém, či civilizaci. Všechny tyto výrazy lze interpretovat jako synonymní, někdy 

více abstraktní označení bílých lidí, bílé společnosti a civilizaci, nejen britské, ale 

celkově západní.  

 

„Sons of Criminals, find wanting. Oh, heroes gather, itʼs a crying shame. Hoods and 

pirates our heroes became. […] Itʼs so hard living in this country. Sons them sons of 

criminals.”252 

 

                                                
250  „One black represent all” – STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 
2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
251 STEEL PULSE. Ku Klux Clan [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-ku-klux-klan-lyrics 
252 ASWAD. Sons Of Criminals [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Aswad-sons-of-criminals-lyrics 
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Lze konstatovat, že v symbolické rovině jazyka textů nejsou patrné odkazy a kódy, 

které by byly srozumitelné pouze afro-karibské komunitě, čili specifické pro ni jako 

takovou. Texty sice pracují s rastafariánskou terminologií, ale spíše povrchně a ve 

smyslech, které jsou všeobecně známé. Mnohem více jsou užívány biblické reference, 

z čehož vyplývají nejsilnější motivy textů spojené se zkaženým a prohnilým, 

nespravedlivým systémem, reprezentujícím bílou společnost, jež existoval již v dávné 

minulosti a jehož blížící se konec je nezpochybnitelný. S tím je spojený silný motiv 

víry, která je akcentovaná jako něco, co by komunitu mělo držet při životě, protože lepší 

časy zcela jistě přijdou. I v tomto symbolickém smyslu texty představují prvek 

posilující etnickou identifikaci, jelikož se často odkazují k jednotě černého afrického 

národa obecně a vydělují ho oproti bílé společnosti a jím nastavenému systému, který 

skupinu marginalizuje, což je patrné i na tom, jak jsou označováni sami aktéři. Texty na 

základě užité tématiky lze chápat jako symbol společně sdíleného osudu, kdy však 

poskytují prvek naděje v lepší budoucnost podpořenou o historické příklady a příběhy 

z Bible. 
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4 Vztah textu a sociálních událostí 
Jedná-li se o výzkum zabývající se vztahem textů a sociálních událostí, je třeba zaměřit 

se na řetězec sociálních událostí jejichž součást text tvoří. Je potřeba pátrat po sociální 

praxi, k níž se text vztahuje. V daném smyslu se toto kritérium výzkumu zaměřuje na 

reprezentaci sociálních událostí ve smyslu jak sociálních procesů, tak konkrétních 

událostí a osobností. První analyzovanou kategorií je tedy zobrazení, rekontextualizace 

sociálních procesů britské společnosti 70. let 20. století a tou druhou jsou konkrétní 

události, aktéři a hnutí, ke kterým se texty vztahují a hlásí. Toto rozdělení je 

motivováno situací ve Velké Británii ve zkoumaném období, kde spíše, než konkrétní 

události působilo dlouhodobé rasové napětí, diskriminace a s ní spojené nepříznivé 

životní podmínky afro-karibských černochů. Toto kritérium by mělo přiblížit, zda je 

diskurz rasismu přítomný ve sledovaných textech a zda je na něj vázáno přepínání kódů 

užívaného jazyka.  

 

4.1 Násilí, diskriminace, chudoba 

Při zkoumání reprezentace sociálních událostí, či v tomto konkrétním případě spíše 

procesů ve vybraném vzorku textů, lze říci, že hlavními tématy zpracovávanými texty 

jsou taková, která jsou spojená, či reagují na diskriminaci, násilí, chudobu a utrpení. 

Témata je tedy možno rozdělit do tří základních okruhů – násilí, rasová nesnášenlivost 

a chudoba.  

 

Mezi často zobrazované procesy a v britské společnosti často se odehrávající události 

70. let patří za prvé násilí, zejména pak policejní násilí a brutalita. Většinou není přímo 

řečeno a ukázáno na aktéra, ale to vyplývá z kontextu.  

 

„Down here in Babylon, the youths will only suffer. […] Constant police brutality. 

Brutality is an everyday reality. Down here in Babylon. We canʼt walk on the streets in 

peace oh no.” 

„If I give dem the power they bring back the shackles. […] Captured by command of 

corrupted law. Not to be released till they beat I raw.”253 

                                                
253 STEEL PULSE. Harassment [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-harassment-lyrics 
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„Disguised in violence from head to toe […] Rape, lynch, kill and maim.” (Ku Klux 

Klan)254 

 

V druhé řadě s násilím je spojena nenávist a nesnášenlivost, jako častý motiv reagující 

na utlačování, nespravedlnost, pronásledování, nerovnost, oddělování a souzením na 

základě barvy pleti, omezování, podřízenost, tlak, obecně na nesvobodu. To vše se často 

objevuje v textech v různých obměnách, případech a odlišné intenzitě. 

 

„Make the way for our children. […] Ensuring that they get lifeʼs fair share of equality. 

Doesnʼt justice stand for all. […] We find society putting us down. […] A place of Evil. 

Handsworth means us the Black People.[...] Hatred Babylon brings.”255 

„Evil, what you, what you gonna do? Yeh, Jah Jah watch over I, yeh. Convicted and 

restricted still...” V tomto kontextu zlo představuje bílou britskou společnost 

a přesvědčení, že autor (reprezentující černošskou komunitu) je stále obviňován 

a omezován. 

„The system [..] Somethings got to be done. The system where black man get no, get no, 

get no recognition.The system of colour partition. The system should be yanked from 

creation.”256 

„My people are in mess. But nobody wants to know, cause when youʼre down and out 

and oppressed, youʼve got to fight your battles from the lowest of the low. […] Count 

the times weʼve been let down, and left us in despair, and woe betide thst evil man, who 

giveth not a care ”257 

„Injustice is in this human race. Some living big while others living small, and they donʼ 

hear when the children call.” Zde se jedná o silný text, o rovnosti lidí před Bohem, ale 

velké nerovnosti v životě, neochoty pomoct, když je někdo v nouzi. O velkých rozdílech 

ve společnosti.258 

                                                
254 STEEL PULSE. Ku Klux Clan [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-ku-klux-klan-lyrics 
255 STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
256 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament 
257 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
258 ASWAD. He Gave The Sun To Shine [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Aswad-he-gave-the-sun-to-shine-lyrics 
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„It doesnʼt matter what the Rastaman say. They want to crucify him anyway..[..] They 

read their books while looking at the cover.”259 

„For so many years, just blood, sweat and tears. […] Itʼs so hard living in this 

country.”260 

„Come ya to look for prosperity. What you found was hatred and oppression.”261 

 

V tomto smyslu se velmi často texty odkazují k zajetí a otroctví, které často považují za 

stále přetrvávající.  

 

„They put us in captivity. Many hundreds of years ago. They tol dus one day we would 

be free (a who seh?) But when, we just, just donʼt know.”262 

„Over four hundred years down here in captivity. Satan set I free, but Iʼm not free.”263 

„A bad man no want go back into captivity. A bad man no want go back to slavery. 

Uprising from the claws of the wicked.”264 

 

Třetí okruh je spojen s chudobou a mizérií, tedy i těžkou prací, nízkými platy, či 

dokonce žádnou prací, hladem a žízní. 

 

„I can hardly survive. In this existence. [..] They pay you just enough, On Friday. 

Getting you back there. On Monday. […] All the pains. Weʼre feeling. […] I never 

could survive. In this existence. I man now find redundant times.”265 

„Heʼs got everything. And theyʼve got nothing. And he knows theyʼre in need. Of 

something now. They want some food for their table. Their backs need some 

clothing.”266 
                                                

259 ASWAD. Not Guilty [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-not-
guilty-lyrics 
260 ASWAD. Sons Of Criminals [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Aswad-sons-of-criminals-lyrics 
261 MISTY IN ROOTS. Ghetto In The City [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-ghetto-of-the-city-lyrics. Jedná se zde o špatný přepis slova „here”, 
které se správně podle výslovnosti v písni přepisuje jako „ya”.  
262 MATUMBI. Guide Us JAH [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-guide-us-jah  
263 MISTY IN ROOTS. How Long Jah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Misty-in-roots-how-long-jah-lyrics 
264 STEEL PULSE. Bad Man [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-bad-man-lyrics 
265 ASWAD. Tuff We Tuff [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Aswad-
tuff-we-tuff-lyrics 
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„Youʼre taking dem pills (taking dem pills). Man, you canʼt afford to pay your bills (pay 

your bills)”267 

 

Podle Faircloughova popisu diskurzivní analýzy je třeba se zaměřit na to, jaké události 

byly do textů zahrnuty a které byly upozaděny, či naopak vypuštěny, kterým prvkům 

byla dána prominence. Diskriminace je prominentním prvkem většiny textů. Z něj 

potom násilí a chudoba vychází, jelikož jsou vždy (ve zkoumaných textech) svázány 

s nerovným postavením černých. Často se zmiňují špatné pracovní podmínky, avšak 

diskriminace v ubytování a vzdělání diskutované výše jsou upozaděny a není jim ve 

sledovaném vzorku věnovaná žádná pozornost. Dalším bodem analýzy jsou vyvozované 

obecné soudy. V tomto případě lze nalézt velké množství odkazů na hříšnou civilizaci, 

často dávanou do vztahu s násilím, odkazů na marnivou a ignorantkou společnost. Na 

utrpení od doby, kdy (bílý) voják vkročil do Afriky. Veškeré negativní věci a těžké 

životní situace. Veškerá zmiňovaná problematika je přímo, či nepřímo spojovaná se 

západní civilizací a bílou společností. Poměrně frekventovaným motivem je víra 

a přesvědčení v to, že za své hříchy bude civilizace, potažmo bílí lidé pykat. Často se 

zmiňuje soudný den. Lze zde nalézt i odkazy na Afriku a vztahování se k ní jako 

k domovu, což poukazuje na panafrické hnutí a myšlenku „Zpět do Afriky!” („Back to 

Africa!”). Tedy společný původ, jednotu a spojení všech černých. 

 

„Sodom and Gomorrah was destroyed by brimstone and fyah. This cilization shall be 

destroyed by brimstone and fire.”268 V tomto případě viz výše je civilizace srovnávána 

s biblickými hříšnými městy Sodomou a Gomorou. I její osud se očekává, že bude 

stejný. 

„And when soldiers came. Them say them come to make us tame. And from that day 

until now on. We were jeered nd laughed to scorn. […] One moment at peace with 

Nature. Now victims of a massacre.”269 

                                                                                                                                        
266 ASWAD. He Gave The Sun To Shine [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://genius.com/Aswad-he-gave-the-sun-to-shine-lyrics 
267 MATUMBI. Hook Deh [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/matumbi-hook-deh  
268 MISTY IN ROOTS. Sodome And Gomorrah [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné 
z: https://www.jah-lyrics.com/song/misty-in-roots-sodome-and-gomorra 
269 STEEL PULSE. Soldiers [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://genius.com/Steel-
pulse-soldiers-lyrics 
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„Babylon makes the rules but Jah love will carry I home.” Zde je domov myšlen 

Afrikou.  

„Africa is her name, A place, Where weʼll be free, Once again”270 

 

4.2 Patrioti černého kontinentu. Hnutí 

Co se týká konkrétních událostí, zejména osobností, hnutí a pojmů identifikovaných ve 

zkoumaném vzorku, zde je zmíněno několik nejvýraznějších, spolu s jejich vysvětlením 

v historické a symbolické rovině. Ty odkazují ke třem okruhům osobností. Marcus 

Garvey, George William Gordon a Paul Bogle odkazují k jamajskému dědictví, 

osobností bojující za práva černých. Toussaint LʼOuverture a Steve Biko odkazují ke 

Karibiku a Africe. Martin Luther King a Malcolm X jsou hlavními personami Hnutí za 

práva Afroameričanů ve Spojených státech amerických, George Jackson je vyobrazován 

jako oběť amerického rasistického systému. Nyahbinghi je potom silným symbolem 

afrického dědictví. K Británii odkazují Handsworthská revoluce a hnutí Rock Against 

Racism.  

 

1) Marcus Garvey  

„Marcus Garvey byl prvním mužem, který dal – v masovém měřítku a na vysoké úrovni 

– milionům černochů pocit hrdost” 

                                                                                                          Martin Luther King271 

Osvobození z otroctví pro Afroameričany neznamenalo zbavení se veškerých problémů 

pramenících z odlišností v barvě kůže. Nepřineslo jim ani práci ani půdu, proto začaly 

začátkem 20. století ve spojených státech vznikat organizace usilující o pozvednutí 

černého člověka. Již od konce 19. století se však objevují snahy o pochopení skutečné 

příčiny sociálně-kulturní situace Afroameričanů. Jediným logickým vysvětlením proto 

bylo, že černí jsou jednoduše černí a nachází se mimo svůj domov. Domov černochů je 

Afrika a pouze repatriace černochů do Afriky je klíčem k vyřešení problémů tzv. 

kulturního vakua černošského obyvatelstva. Jak již bylo zmíněno výše, tvůrcem této 

myšlenky a panafrického hnutí byl Jamajčan Marcus Garvey. Garvey skutečně udělal 

pro černoškou komunitu po celém světě mnoho. Založil organizaci UNIA (The 

                                                
270 ASWAD. Back To Africa [online]. In:1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/aswad-back-to-africa 
271 HALAMA, Ota. Rastafari: pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Praha: Volvox 
Globator, 2008. Religio (Volvox Globator). ISBN 978-80-7207-669-7. 
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Universal Negro Improvement Association), jejíž cílem bylo vytvoření celosvětového 

bratrství mezi příslušníky černé rasy, zvyšování hrdosti a příslušnost k této rase, ale 

i upevnění síly nezávislých černošských států Afriky.272 Dále Garvey založil noviny 

Negro World, píšící o hrdinech černé rasy, krásách africké kultury. Kromě toho založil 

i Universal Black Cross Nurses, Black Eagle flying Corps, Universal African Legion, 

organizace utužující a budující jednotu černé rasy. Vytvořil i The Negro Factory, 

řetězec tiskáren, továren, hotelů, restaurací, obchodů a čistíren, které patřily pouze 

černým majitelům. Aby návrat Afroameričanů do vlasti mohl být uskutečněn, založil 

Garvey lodní společnost Black Star Line.273  

 

2) George William Gordon. Paul Bogle.  

George William Gordon byl prohlášen jamajským národním hrdinou, narozený v roce 

1820 jako mulat, relativně dobře finančně zajištěný. Velmi intenzivně se zajímal 

o problematiku práv černých a mulatů na Jamajce. Stal se hlasem utlačované menšiny 

a bojoval za jejich práva vlastnit půdu, pracovat za přijatelnou mzdu, za rovný právní 

systém i volební právo. Tím se ale stal trnem v oku koloniálního guvernéra Jamajky 

Edwarda Johna Eyrea, který jej po známém povstání v Morant Bay odsoudil v rychlém 

a nespravedlivém procesu a nechal jej oběsit v říjnu 1865. Eyre byl z funkce odvolán, 

avšak nebyl za svůj čin souzen. Po této revoltě byla Jamajka navrácena pod přímou 

správu Velké Británie.274 Gordonovi STEEL PULSE také věnovali celou píseň. V této 

písni se k němu odkazují jako ke strýci Georgovi, který byl odsouzen neprávem.  

 

„Canʼt change him, no canʼt change him..[…] I want you all to know, They never let 

him go.”  

 

Čili text se dá interpretovat jako neúspěšnou snahu zlomit někoho, kdo se systému 

vzepřel a když se to nepovedlo, jednoduše se jej zbavil. Text poukazuje na příčiny jeho 

zatčení a chování vůči němu, které jsou banální a nespravedlivé. 

 

                                                
272 HALAMA, Ota. Rastafari: pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Praha: Volvox 
Globator, 2008. Religio (Volvox Globator). ISBN 978-80-7207-669-7. 
273 HALAMA, Ota. Rastafari: pozadí vzniku hnutí, vznik a vývoj hnutí, styl života. Praha: Volvox 
Globator, 2008. Religio (Volvox Globator). ISBN 978-80-7207-669-7. 
274 George William Gordon Voice of the [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.real-
jamaica-vacations.com/george-william-gordon.html 
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„Because he was emanding his rights, down there in the dungeon, granting him no 

pardon.”275 

 

S Gordonem je spojeno i jméno Paula Boglea, jamajského baptistického diakóna, 

narozeného v roce 1822, jako jeho věrného politického přívržence. Bogle byl lídrem 

onoho protestního pochodu v Morant Bay jako reakcí na chudobu a nespravedlnost ve 

společnosti a nedůvěru v centrální autoritu. Boglovi byl udělen řád národního hrdiny.276 

 

3) Toussaint LʼOuverture. Steve Biko 

Toussaint LʼOuverture, rodný Franҫois-Dominique Toussaint, byl haitský černošský 

vojevůdce a politik. Nejvýznamnější postavou haitské revoluce, kdy se jedná o vůbec 

prvního černošského vůdce, jemuž se podařilo porazit evropské koloniální mocnosti ve 

vlastní zemi. Několikrát porazil Španěly a vytlačil i Brity, až ovládl celý ostrov 

Hispaniola, na kterém oficiálně zrušil otroctví.277 

 

Bantu Stephen Biko narozený v roce 1946 v Jižní Africe byl významným aktivistou 

v boji proti Apartheidu. Založil Hnutí černého uvědomění – BCM (Black Consciousness 

Movement). Zemřel na následky zranění utrpěných v policejní vazbě v roce 1977, což 

z něj udělalo mezinárodního mučedníka jihoafrického černošského nacionalismu.278 

O Bikovi STEEL PULSE nahráli celou píseň. V textu věnovaném tomuto aktivistovi se 

věnují jeho smrti a jejím okolnostem, kdy zemřel v poutech a bylo k němu přistupováno 

brutálně. Je zde hodně zmínek o systému, se kterým je třeba něco udělat, o systému, kde 

černí nemohou získat žádné uznání, systém založený na rosovém dělení, systém, který 

je potřeba od základu vykořenit, který ho zabil. 

 

„The system is destroying my nation, the system…kill him.[..] Iʼll never forgive Iʼll 

always remember, Not, not only not only I no.” 

 

                                                
275 STEEL PULSE. Uncle George [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-uncle-george-lyrics 
276 Paul Bogle [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://jis.gov.jm/information/heroes/paul-bogle/ 
277 ROB, Abdul. Toussaint Louverture: The First Successful Slave Revolt Leader [online]. 28.2. 2016 [cit. 
2019-05-15]. Dostupné z: https://www.blackhistorymonth.org.uk/article/section/history-of-slavery/4324/ 
278 Steve Biko [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.britannica.com/biography/Steve-Biko 
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Nelze tedy systému odpustit. Systémem zde lze opět interpretovat jako bílou 

zkorumpovaná majetnou společnost („the system of backra corruption”) a její nastavení 

proti černým. Mohou si vzít jeho život, ale jeho duši nikdy nedostanou. 279 

 

4) Luther King, Malcolm X. George Jackson. 

Martin Luther King a Malcolm X jsou dvě nejvýznamnější postavy amerického hnutí za 

práva Afroameričanů. Baptistický kazatel King vybízel k boji formou občanské 

neposlušnosti a mírových pochodů, za což získal i Nobelovu cenu za mír (v roce 1954). 

Malcolm X byl do značné míry jeho opakem. Představitel hnutí Černých muslimů 

navazoval na myšlenky Marcuse Garveyho a byl mnohem radikálnějším aktivistou.280  

 

Posledním ze zmiňovaných aktivistů je George Jackson. Méně známá osobnost 

z Chicaga, člen Černých panterů, který byl v mládí odsouzen za loupež na benzínové 

stanici. Ve vězení se však začal věnovat revolučním aktivitám a založil maoisticko-

marxistickou Černou guerillovou rodinu (Black Guerilla Family). V roce 1970 byl 

odsouzen spolu s dalšími dvěma vězni z vraždy bílého dozorčího, který zemřel na 

následky zranění z vězeňské bitky. Ten samý rok Jackson sepsal a vydal bestseller 

Soledad Brother: The Prison Letters of George Jackson, kombinaci autobiografie 

a manifestu určeného černému publiku.281 

 

O Garvey, Gordnonovi a Boglovi pojednávají STEEL PULSE v textu Prediction., ve 

kterém o nich referují jako o mučednících svobody. V další písni, která je věnovaná 

přímo mučedníkům – Tribute to the Martyrs, STEEL PULSE zmiňují Martina Luthera 

Kinga, Malcolma X, Paula Boglea, Toussainta LʼOuvertura, George Jacksona, Marcuse 

Garveyho, jako bojovníky za svobodu.282 

  

 

                                                
279 STEEL PULSE. Bikos Kindred Lament [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.jah-lyrics.com/song/steel-pulse-biko-s-kindred-lament  
280 HOWARD-PITNEY, David, Martin Luther KING a Malcolm X. Martin Luther King, Jr., Malcolm X, 
and the civil rights struggle of the 1950s and 1960s: a brief history with documents. Boston: Bedford/St. 
Martin's, c2004. Bedford series in history and culture. ISBN 0312395051. 
281 PICKRELL, Luke. [online]. 21.8.2018 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 
https://socialistworker.org/2018/08/21/the-murder-of-a-soledad-brother 
282 STEEL PULSE. Tribute to Martyrs [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-tribute-to-the-martyrs-lyrics  
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5) Nyabinghi 

Původ slova vychází z Ugandy. Tam měli koloniální moc Britové od 80. let 19. století, 

až do roku 1962. Britové usilovali o rozšíření nucených prací a uvalovali nespravedlivé 

daně. Proti tomu vystoupil lid Kigezi z jihozápadní Ugandy a jejich královna 

Muhumusa, která nařídila svým bojovníkům bojovat proti utlačovatelům. Britové 

využili sousedního království Bugandy, skrze které se snažili nastolit nepřímou vládu (ti 

byli ovládáni britskou Východoafrickou společností). Kigei považovali černé 

Bugunďany a bílé Britx za rovnocenné utlačovatele. „Nyabinghi” znamená „smrt 

černým a bílým utlačovatelům”. Ačkoliv byla královna zajata, bojovníky „nyabinghi” 

nebyli schopní Britové vojensky porazit, proto zakázali hnutí zákonem o čarodějnictví 

(1919).283 Rastové se na sebe často dívali jako na „Nya lidi” a ztotožňovali se 

s protikoloniálním hnutím lidu Kigezi. Sami sebe vidí jako vedoucí spirituální 

a mystickou bitvu s kýmkoliv, kdo by se pokusil ukrást jim jejich důstojnost 

a identitu.284  

 

„Nyabinghi” je zároveň označení pro styl bubnování (druh bubnů), užívající se v reggae, 

zároveň i tanec. Ten v polovině 50. let představili v jamajském Kingstonu tehdejší černí 

muslimové – Youth Black Faith. Tanec představoval vytrvalé třesení a házení dreadů. 

Cílem bylo uvolnit „pozemskou sílu” z vesmírné energie, aby pronikla do vesmíru. Tato 

síla měla být namířena proti těm, kteří v historii utlačovali africký lid.285 

 

STEEL PULSE mají opět píseň nazvanou Nyahbinghi voyage (cesta Nyahbinghi). 

V tomto textu naráží na mladou generaci, která potřebuje domov. 

 

„Canʼt you see that ghetto streets they roam.”  

 

Divokost a nestabilita, která je na místě, kde žijí (Velká Británie) není místem, kde by 

mohli v klidu žít. Opět se odkazují na „Zion”, kde jsou chodníky vydlážděné zlatem. 

 

                                                
283 FOEHR, Stephen: Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny a kultura. Brno: Nakladatelství Jiří 
Vaněk, 2008. ISBN 8591098202787  
284 Ibidem 
285 Říká se, že i pohyby Boba Marleyho na jevišti, jeho švihání dreadů kolem hlavy, bylo spojeno 
s nyabinghi tancem. FOEHR, Stephen: Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny a kultura. Brno: 
Nakladatelství Jiří Vaněk, 2008. ISBN 8591098202787  
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„Nyahbinghi voyage can be no trail of tears, donʼt get weary no.”286 

 

STEEL PULSE hlásají, že by se měli osvobodit od všech pastí, nástrah, smyček, co je 

svírají a zlomit veškeré okovy, které je svírají. Cesta Nyahbinghi by neměla být cesta 

slz. V tomto smyslu celý text vybízí černou komunitu k oné spirituální bitvě s těmi, jež 

je utlačují a chtějí jim ukrást důstojnost a identitu.  

 

6) Handsworthská revoluce 

Handsworth revolution je název celého alba od STEEL PULSE, vydaného v roce 1978 

i název konkrétní písně. Tedy její myšlenka vede a prostupuje celým albem. 

Handsworth je předměstí města Birmingham v metropolitním hrabství středozápadní 

Anglie nazývaném West Midlands.287 Z této oblasti pochází zakládající členové skupiny 

David Hinds a Basil Gabiddon, oba děti jamajských imigrantů. V dané písni vybízí lidi 

Handsworthu, aby se spojili a vytvořili dobré podmínky a cestu pro své děti. Aby ti 

poznali rovnost a spravedlnost.  

 

„Handsworth means us the Black People. We are talking now. Speaking Jah Jah 

language.[..] Itʼs a long, long way weʼre coming from. To send this message across, 

across. Its hidden, forbidden, concealed, unrevealed ”288 

 

Text je poměrně silný a otevřený, odkazuje na Babylon a jeho pád, tedy na pád 

západního systému i Británie jako takové, že se cítí silní, s ambicemi: 

 

„Babylon is falling. It was foolish to build it on the sand. Handsworth shall stand, firm – 

like Jah rock – fighting back. We once beggarsare now choosers. No intention to be 

losers.” 

 

Odkazují zde i k mnoha deprivacím, které musí trpět – ochuzené platy, tvrdá práce, 

odsuzování nevinných, také k pokryteckým zákonům a nenávisti, jež Babylon šíří: 
                                                

286 STEEL PULSE. Nyahbinghi Voyage [online]. In:.1980 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.jah-
lyrics.com/song/steel-pulse-nyabinghi-voyage  
287 Handsworth je známý pro velké rasové nepokoje v letech 1981 a 1985.AUTHI, Jasbir. A look back at 
the Handsworth riots - 32 years on [online]. 9.9. 2017 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: 
https://www.birminghammail.co.uk/news/handsworth-riots-began-30-years-10013659 
288 STEEL PULSE. Hadsworth Revolution [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-handsworth-revolution-lyrics 
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„Cause there is still hunger. Innocent convicted. Poor wage, hard labour. Only Babylon 

prospers, and humble suffer.” 

 

Zajímavým rysem objevujícím se opět je soucítění se všemi utlačovanými černými 

komunitami po světě. Vnímání se jako jednoho celku. Proto se vyzdvihuje v textech 

i mnoho aktivistů pocházejících z různých zemí a kontinentů.  

 

„They are brothers in south of Africa. One Black represent all, all over the world.” 

 

7) Rock Against Racism  

Masové hnutí Rock Against Racism, fungující aktivně v letech 1976-1982, ve kterém 

reggae a rockové skupiny hrály prominentní roli a poměrně úspěšně adresovalo rasovou 

problematiku Velké Británie skrze kulturní, konkrétně hudební tvorbu. O politickém 

a kulturním hnutí Rock Against Racism, zformovaném v roce 1976 se tvrdí, že do 

značné míry eliminovalo rasismus z ulic Velké Británie a že jeho expanze a význačnost 

kolidovala s úpadkem krajně pravicové Národní fronty.289 Jednalo se o národní 

karnevaly, koncertní šňůry i lokální akce konající se mezi lety 1976-1982, jejichž 

účelem bylo přivést černé a bílé umělce na jedno podium a sblížit jejich různé fanoušky, 

aby odradili nejmladší generaci od uchylování se k rasismu. Funkce RAR spočívala 

především v zprostředkování informací o antirasismu a Národní frontě. Poskytla 

zároveň platformu, ze které mohla být informace získaná, a to podněcovalo touhu po 

zapojení se do společného úsilí. Rock a punk jsou žánry tradičně skloňované s tímto 

hnutím, avšak roli reggae v jeho rámci debata příliš nevěnuje, a to i přesto, že reggae 

hrálo velmi podstatnou roli ve formování identity afroamerické komunity Velké 

Británie v 70. letech a tyto témata adresovala a zpracovávala již předtím, než situace 

vygradovala ve vznik masového hnutí RAR.290 

RAR je podmětem pro další píseň STEEL PULSE. Zde již přímo v názvu je RAR 

označená jako „Jah Pickney”, tedy boží dítě dáno z hůry.  

                                                
289 Toto tvrzení je však kontroverzní a ti, co zastávají názor, že markantní pokles podpory rasistické 
politiky může být do značné míry zásluhou rozsáhlých aktivit hnutí RAR a ANL, jsou konfrontováni 
těmi, co trvají na názoru, že jde spíše o triumf Thatcherismu spojený s krajně pravicovou agendou strany, 
který ji sám zdiskreditoval. MANZOOR, Sarfraz. The year rock found the power to unite [online]. 20.4. 
2008 [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: https://www.theguardian.com/music/2008/apr/20/popandrock.race 
290 Rock Against Racism [online]. [cit. 2019-05-15]. Dostupné z: http://www.rockagainstracism.net/	 
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„Jah Pickney show them, Jah Pickney know them. [..] Rock Against Racism smash it. 

Rock against Fascism, smash it. Rock against Nazism, mi seh smash it Iʼve.”291 

 

Shrnou-li se získané poznatky, velmi častým motivem textů je hrdost (na černou kůži, 

kulturu, na významné a statečné aktivisty). Dále se často naráží na povstání černých, 

vrácení útoku, rebelství a vzpouru. To je reakce na tři nejzákladnější problémy, kterým 

černá komunita čelí a kterých se v různé míře a různými způsoby autoři v  textech 

dotýkají– násilí, rasismus a chudoba. Kromě negativních emocí jako zoufalství, smutek, 

ztrácení sil, které se dá interpretovat jako prvek ztotožňující pocity utlačovaných, zde 

lze ale nalézt i odkazy k víře (v lepší budoucnost, v soudný den, potrestání hříšníků, 

v boží spasení), k obraně sám sebe, nezlomení se v těžkých situacích, k získávání si 

respektu. Velmi často se hovoří i o svobodě a touze po ní. Je ukradená a tím jsou černí 

zbavení veškeré identity. 

 

„I see my freedom over yonder. But they steal it away, yes they steal it away.[..] To save 

my face, shave of disgrace, I keep laughing like a clown, stripped of all identity…”292 

 

Jak již bylo zmíněno, v textech je patrné vymezování se „nás” jako černých, vůči „jim”, 

utlačovatelskému systému. Nejedná se ale nikdy o příliš radikální, či urážlivé texty. Vše 

je zpracováno poměrně delikátně. Účel tohoto zpracování je dvojí. Na jedné straně má 

působit jako útěcha, povzbuzení a dodání sil, prvek integrující postiženou komunitu. 

Nejedná o tématiku zaměřenou na jednu geografickou oblast, ale plošně pro černou 

komunitu, bez důrazu na jejich původ, všichni černí jsou totiž jeden a pocházejí 

z Afriky. Texty tedy působí na jednu stranu dovnitř komunity. Na druhé straně jde 

o přiblížení situace širšímu publiku, včetně bílé populace. Na základě popularity 

vybraných skupin, především ASWAD a STEEL PULSE na britské hudební scéně, 

v různé míře až do dnešní doby, lze tvrdit, že jejich hudba a texty byly přijímány 

a oceňovány i širší veřejností. Každá skupina má několik skladeb, které nemají 

s politickou a sociální tématikou nic společného, jak jazykově, tak obsahově. To se dá 
                                                

291 STEEL PULSE. Jah Pikney - R.A.R. [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-jah-pickney-rar-lyrics. Užitá věta opět obsahuje špatný přepis. Přepsáno je 
spojení „me say”, ovšem podle výslovnosti jde jasně o kreolské „mi seh” 
292 ASWAD. I A Rebel Soul [online]. In:1976 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: https://www.karaoke-
lyrics.net/lyrics/aswad/i-a-rebel-soul-658769 
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takticky vysvětlit jako adaptace na infrastrukturu nahrávacího průmyslu a toho, co chce 

široká veřejnost slyšet. Tato tzv. hudba-návnada, která měla album prodat, byla již 

popsána v lingvistické analýze práce.293  

Zmínit je třeba zobrazení hudby v textech. Ke kultuře samotné a hudbě konkrétně je 

projevována velká hrdost. Je zobrazovaná jako jediné vlastnictví, jako něco, co je 

potřeba znovu získat, jakýmikoliv prostředky.  

 

„Take Rastaman culture for instance. Dem think is political joke. But we people know 

better then that, ʼcause what keeps us together is Jah Herb that we smoke.”294 (Zde je 

jako silný projev kultury pojímáno i kouření marihuany)  

 

Muzice je věnováno několik samostatných textů. V nich se o ní mluví jako o jediném 

léku na situaci. Jako něco, co dává život, co představuje samotný ráj. 

 

„Play the music me canʼt dead. Jah in music prolongs gives me life to Praise Jah. […] 

No burdens to haunt me. No pressures to taunt me, ʼcause Zion is..”295 

„Youths in the ghetto, they canʼt get no job, looing for the job, is a hard-days job. What 

keeps their spirits high, when the food is getting dry, reggae everytime-”296 

  

                                                
293 FOEHR, Stephen: Jamajka a její bojovníci – Reggae, kořeny a kultura. Brno: Nakladatelství Jiří 
Vaněk, 2008. ISBN 8591098202787  
294 STEEL PULSE. Babylon makes the rules [online]. In:.1979 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-babylon-makes-the-rules-lyrics 
295 STEEL PULSE. Sound Check [online]. In:.1978 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://genius.com/Steel-pulse-sound-check-lyrics  
296 BLACK SLATE. Reggae Everytime [online]. In:.1981 [cit. 2019-06-14]. Dostupné z: 
https://www.musixmatch.com/lyrics/Black-Slate/Reggae-Everytime 
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Závěr 
Cílem této práce bylo analyzovat jazykovou a diskurzivní stránku 62 textů populárních 

britských reggae skupin ASWAD, STEEL PULSE, BLACK SLATE, MISTY IN 

ROOTS a MATUMBI.  Z hlediska lingvistické analýzy byly primárně hledány prvky 

jamajské kreolštiny, respektive dialektu, či systému adaptací přezdívaného londýnská 

jamajská kreolština, charakteristického pro 70. a 80. léta nejen v Londýně, ale 

i v dalších velkých městech Velké Británie s početnou černoškou, především karibskou 

menšinou, rozšířeného v užívání především touto komunitou lidí a nositele silného 

prvku kolektivní identity. Dostupné konverzační analýzy zkoumaného období 

poukázaly na jeho časté užívání mezi adolescenty (potomky karibských migrantů) avšak 

kvůli vícero faktorům (mezi něž patří standardní angličtina jako rodný jazyk, tedy snaha 

užívat stereotypické kreolské znaky, avšak nedostatečná kompetence kreolský jazyk 

používat, či snaha dostat texty písní ve srozumitelné formě mezi co nejširší publikum), 

byl užíván prostřednictvím fenoménu tzv. přepínání kódů., tedy přepínáním mezi 

standardní angličtinou (hovorové londýnské angličtiny) a londýnskou jamajskou 

kreolštinou.  

 

Předpokladem práce vzhledem k Suttcliffově konceptu domény tedy bylo, že se 

londýnská jamajská kreolština ve stylu přepínání kódů v roots reggae textech 

produkovaných druhou generací karibských migrantů vyskytovat nebude, či bude pouze 

minimální. Analýza textů však ukázala opak a její poměrně rozsáhlý výskyt, kdy 

v textech působí jako silný prvek kolektivní identity a vymezování se vůči dominantní 

bílé britské diskriminující společnosti. Roots reggae hudba a její texty totiž lze vnímat 

jako tzv. identitní práce/aktivity („identity work”), skrze něž komunita vyjadřuje kdo je, 

čili vymezuje kolektiv jak zevnitř, tak zvenčí, přičemž může užít i určitých symbolů. 

Takovým symbolem je i jazyk samotný, který má-li být prvkem kolektivní identity 

a podle některých autorů prostředkem boje proti rasismu, by měl být v textech zkoumán 

v jeho formě a významech. Lingvistická analýza skutečně potvrdila přítomnost 

kreolských prvků ve zkoumaných textech jak na lexikální úrovni, kdy bylo analyzováno 

dvacet sedm jednotek kreolského původu (plus jeden výraz charakteristický pro 

komunitu a období, avšak bez kreolského původu), tak na úrovni gramatiky, kde byly 

potvrzeny čtyři pro kreolštinu a londýnskou jamajskou kreolštinu charakteristické 

gramatické rysy. I čtyři stereotypické fonologické rysy byly v textech identifikovány, ty 
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jsou však oproti ostatním rysům v menšině. Rozsah užití londýnské jamajské kreolštiny 

v textech, který se na tomto základě jeví značný, ovšem velmi opatrně užívaný 

vzhledem k cílení reggae písní široké britské společnosti, nikoliv pouze dovnitř 

komunity. Škála používaných výrazů je relativně velká. Lze tvrdit, že čím více se text 

zabývá nerovností, odkazy na černošské aktivisty, na otroctví a násilí, tím více 

kreolských výrazů je použito. Jsou identifikovány výrazy, jež jsou v textech ojedinělé 

a potom výrazy, které jsou velmi stereotypické pro karibskou komunitu, užívány stále, 

například zájmena „mi⁄dem”, či člen určitý „di”, slovo říci - „seh” a další.  

 

Potvrdit lze podle definic Heller, Auer, a Myers – Scotton použití kreolských znaků 

v textech prostřednictvím (stylem) fenoménu přepínání kódů. Analýza dokázala užívání 

dialektu formou přepínání jazykových kódů, kdy ve všech případech je většina textů 

produkovaná ve standardní angličtině, s použitím již zmíněných gramatických, 

lexikálních, či fonologických znaků londýnské jamajské kreolštiny, a to v jedné 

komunikační části, v rámci jedné sloky a dokonce v rámci jediného verše.  

 

Co se provázanosti textů týče, respektive intertextuality, texty na sebe přímo 

neodkazují, ani ze sebe nijak nevycházejí. Jejich provázanost je čistě z pohledu témat 

a symboliky. Každá ze sledovaných skupin má texty s biblickými referencemi, 

odkazující, či hlásící se k hnutí a ideologii rastafariánů a u všech skupin dominuje 

tématika násilí, diskriminace, špatných sociálních podmínek a zároveň motiv víry 

v lepší budoucnost a silného pouta a jednoty etnika pocházejícího z Afriky. 

Jednoznačně lze říct, že texty reflektují diskurz rasismu. Ať již skrze symbolickou 

rovinu, kdy rozklíčování zmíněných biblických a rastafariánských příběhů a výrazů 

odkrývá motivy hříchu, zrady, nerovnosti, příkoří, apokalypsy, touze po skutečném 

osvobození, či prostřednictvím užití kulturně historického kontextu, kdy vyzdvihování 

černošských aktivistů a mučedníků z různých koutů světa a odkazy na Afriku a jednotu 

černých, nesou stopy hrdosti až patriotismu a vymezování se vůči utlačovatelům. Ti 

nejsou nikdy zcela přímo označení, ale z kontextu vyplývá, že se jedná o systém, 

západní civilizaci nastolenou a dominovanou bílou diskriminující společností. Jasně 

převládá tématika negativních rysů společnosti a praktik namířených proti černošské 

komunitě, avšak objevuje se snaha motivovat utlačované k víře v lepší budoucnost 

a udržení vnitřní síly. Každá hudební skupina disponuje několika texty, kde se žádný 

z kreolských znaků nevyskytuje a tematicky neobsahuje žádný z výše zmíněných 
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konceptů. Ty jsou však spíše tvořeny účelově a komerčně, aby celé album prodaly 

a rozšířily mezi bílé publikum.  

 

Touto prací zkoumané roots reggae texty obsahují prvek etnické identifikace černošské 

komunity, která je v tomto případě také aktivně vytvářena skrze kulturní, hudební 

tvorbu, zvolené symboly a diskutovaná témata i jazyk v nich užívaný. Předkládaná 

případová studie tudíž přispívá do zatím velmi omezené debaty o existenci londýnské 

jamajské kreolštiny a jejím extenzivním užíváním, avšak dosud ne zcela zmapovaným, 

v 70. a 80. letech 20. století, kdy žánr roots reggae a jeho texty sloužily jako efektivní 

komunikační kanál jak v rámci komunity, která se mohla ztotožnit s diskutovanými 

myšlenkami, tak směrem ven k mainstreamové společnosti, kam mohla soustředit své 

negativní pocity a nejen prezentovat svou situaci, ale formulovat ji jako požadavek 

k výrazné a definitivní změně. 
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Summary 
The aim of the thesis was language and discourse analysis of 62 texts produced by 5 popular 

British roots reggae groups ASWAD, STEEL PULSE, BLACK SLATE, MISTY IN ROOTS 

and MATUMBI. Considering linguistic analysis, features of Jamaican Creole were of primary 

interest. More particularly features of the dialect or more likely system of adaptations known 

as London Jamaican, which was characteristic for not only London, but present also in bigger 

British cities with large black, mostly Caribbean minority in 1970´s and 80´s. London 

Jamaican became a strong symbol of collective black (Caribbean) identity. Conversational 

analysis conducted at that time revealed large-scale presence of the dialect amongst 

adolescents, especially children of immigrants from the Caribbean. Because of certain reasons 

(among which is the fact that standard British English was a mother tongue of most second 

generation immigrants, so their insufficient knowledge of original broad Creole lead to use of 

only strongly stereotypical features of the language, or another reason in case of musical, 

artistic texts the purpose to spread them amongst broader British society) the dialect and 

Creole features in general were used in code-switching style, in the way of using both 

standard or more likely ordinary London English and London Jamaican during the same 

speech.  

 

The assumption of the thesis expecting there won´t be many Creole features present in the 

roots reggae texts is based on the concept of domain presented by David Suttcliff who claims 

that Creole and Jamaican Creole were restricted to private use, almost only among peers or 

family members, where the situation is not so clear too. The analysis of the texts revealed on 

the contrary its extensive presence, where Creole features are serving as strong feature of 

collective identity, distinguishing and unifying black community against dominant white 

British discriminating society. Roots reggae music and its texts can be perceived as identity 

work, through which black community expresses and presents itself while setting boundaries 

between inside and outside the group. In setting the boundaries community can use certain 

symbols where language can be used as one of them. Linguistic research of the texts was 

conducted on three levels, where lexical, grammatical and phonological features of Creole or 

London Jamaican were analyzed. On the level of lexicon 27 features of Creole origin were 

found. On the level of grammar 4 features were identified being characteristic for Creole and 

London Jamaican and eventually phonological analysis revealed also presence of 4 features, 

but they are in minority compared to lexical and grammatical ones. 
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On the symbolic level which was analyzed too, there are apparent many references to Bible, 

such as biblical stories and figures and to Rastafarian ideology. Texts are mentioning many 

black activists throughout the world, organizations and endless fight of black people against 

racial discrimination. Themes of violence, discrimination, and desperate social conditions 

black people are facing not only in UK, but everywhere around the world are dominant in the 

analyzed texts, but so is motif of faith and belief in better future and strong tie and unity of 

black people with strong bond to Africa. Racial discourse is apparent in all of the songs even 

in the way of labeling white people and whole Western society as evil and rotten. Roots 

reggae texts analyzed in the thesis contain element of ethnic identification of black 

community, which is in this case actively created through cultural, musical production, 

symbols chosen, themes discussed and language used. This case study contributes to the 

debate about existence and the way of using London Jamaican, its extensive presence and its 

importance for black identity in 70´s and 80´s in UK, which is still limited to just few studies.  
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