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DíRo, jež předkládá Jan Pokorný jako dílo diplomové, je ve skutečnosti něčlm 
mn.ohem vk: je expertnim, plně vědeckým pohledem na odkaz Ernsta Cassirera; v centm 
1J.utor:ovy pozornosti stojí z pochoplltellných důvodů první svazek "fiJosofie symbolických forem", 
Die Spmcne, svazek, nazfený z perspektivy soudobé etnolingvistiky. Svým tematickým 
mzsahem, postřehy, viděním souvislostí, vybranými maieriállllemi i swpněm analytičnosti značí 
dlňpliomové dúlo bezkonkurenční počin ve své kategorii. Odtud: Může být posuzováno či mohlo 
by být pOSllJlzoválIT!o jako práce disertační nebo dokonce jako práce Ph.D., aniž by vyšší nároky 
ohmžovaly bez excelentní 1Ílroveň. Ostatně: Pokorného nápadná lucidha byla již patrná 
v postupové práci Gramatika a styl v jazycich se spojovaci referenci (201015) Podívejme se KHt 

přítomné diílo Jana Pokorného z poněkud větší blízkosti, byť jen na vybraných prvcích. Jeho celek 
se mi jeví jako "dvousložkový": Jde tu jednak o kritiku CassŘrera, jednak (a to mistrovsky) o 
:;:Jředvedení rozmanitosti jazyků světa; vždyf právě jí, té zanikající, cMěl autor vzdát holdl Gak 

Tj8t straně 9). Oo1hlld: DíRo může být pojato jako projev čistě kritický, případně jako soudobé 
domýšlení Zl :roZVInutí témat, jež Cassnrer nnstauroval; současně však (možná tak trodtm paradoxně 
jde o dílo namnoze "substantivně" pojaté, jak snad nejlépe dokládá oddíl věnovaný "absolutnímu 
refene11lčnfmu rámci", konkretizovanému jazyky taba Ude o nový název, viz Bowden, pro 
tabam?), tobelo, tidore, dyierbal, jup'ik a tanacross, tedy jazyky navzájem značně vzdálenými. 
Tento věcný smysl pro intra-Hngvllstiku (ač není základním posláním práce) není vázán pouze na 
rozmanitost jazyků a [Plříkladů, nýbrž i na autorovu schopnost obecnějšího zamyšlení nebo 
[GoihiledltlL iP'rvní část, jakési intelektuální předmostí, přináší tři momenty: přiblížení Cassirewva 
Ci,čení (akcent na evolucionismus), kognitivní vědu (nebo snad amalgam věd?), jejíž adekvátní 
shrnilllH není tak zcda samozřejmé, a nakonec relativismus. Budiž mi dovoRena poznámka 
]k momentu relativismu. Připomenu nejprve Skaličkovo dictum, vrtalimjkí se k bytostní 
"inkonsenhentnosti" jazyka; sám za sebe podotknu, že jazyk je patrně kategoriálně 

"nehomogenní"; chci tím říci, že některé gramatické kategorie jsou "světonázorovější" nežli jiné, 
což zní z hlediska obecného jazykového imanentismU! dosti hereticky. Zdá se mi však, že 
soudobá etnoUingvistika, af už zdůrazňuje ruzné podoby epistémických operátoru, evidlenciály, 
klasifikátory nebo zřetele etnosyntaktické, se vydala spíše cestou heterogennosti. A v této 
souvislosti (chvíli mi to trvalo) spěchám dodat, že postřeh Jana Pokorného o tom, že "překvapivě 
nejsňllllějšl pozici nemá jazykový relativismus v podobě, jaká se stala známá především díky B. L. 
Whorfovi, ale ve formě, jejíž počátek je spjat se jménem D. Hymese. Bývá označován také jako 
eÚlogmfie řeči ... vlastně rellativizuje Whorfa ... (ano, viz právě Hymes 1966 a "dva typy 
jazykové rdativity - FV). Za markantní příklady můžeme pokládat jazykovou exogamiň 
v amazonské oblasti nebo specifický slovník pro komunikaci s tabU!izovanými přílrmznými 

'V austratlských jazyckh" (konec citátu z Pokorného, strana 23), tedly oblast Vaupés (etnologicky 
viz zejména Jean Jackson) a australský gramatikalizovaný lexikon příbuzenství (viz zejména 
téměř knasik Arthur Capeln), tedy tento postřeh., téměř fenomenální, mne prostě okouzlil. Dmhá 
část, tak wzsáh]ejši, ta substantivn.ějŠí, mapujk Cassirerovu seriaci, počíná se u mimického, 



8LTJ2doglckého a symbolického výrazTUl, jdle přes p1l"Ostor 8l čas, přes počítání a su!bjektivhTUl, přes 
až po syntaktický vztah. Ale tTUl nejdle ani zdlaleka jen o poslioTUlpnost jedlil10divých kategorii; 

Jan Pokomý tu otevřeli cellé, zcela nepřebemé lLmiverzum zajímavých, nekonečných rozmanitostí 
z nemél1lě il1ekonečll1lé řadly jazyků z nejnlznějškh míst světa. PodltrhTUlji: Rozmanitosti bylo 
dosaženo, !ba rozmanhosti přímo závratné, rozmanhosti, jež sll1l1lldl předlčí i ty "ll1lej(npTIrněji" 

o!bsazené svodlky dleskriptivních gramatik. Pochopitelně takový "gejzír" není (npině !bez viny; ne 
vždy se auto1l"Ovl podlařilo vyvážené vyjádlření(en pass8lnt citTUlji odlkaz na klasifikaci evidlendáh'lt); 
také stmllium prostoru mohlo !byt konceptTUlálně názornější; tu mám na myslil některá přelhlledlnější 
shrnutí takového Levinsona ne!bo LTUlcyho. Ale opět a na dlruhé straně jsem okm.nzlien odlkazem na 
"lopika[izační systémy" jazyk1i'lt Filipín (strana 66); jsem 1l"Ovněž okouzlen kapitolou "sociální 
vztahy v jazyce" (straně 67 až 69); tTUl se již autor (platí rovněž o přilehlých odldlHech) dlostává dlo 
svého vlastního etno!ingvistlckého rozvažování. Naznačill jsem určité (nskaH, zejména 
vyváženosti (výkladu); mohu dlodlat dlališ] náměty ne!bo TUlpozornh na dlro!bní nedlŮlsledlnosti či 

omyly, jež jsem se snažil uvést přímo v textTUl. Některé příkladly: Abstrakt by mohl !být formulován 
výstiž:rněji; nevím, ale spíše !l1iež ° "srovll1lání" !bych mluvU ° pohledlwrozboru Cassirerovy filiosofie 
z perspektlvy soudoM etnolingvistiky; dlališi: má autor vyhraněný pol1ledlna rozliišení "relativha" 
versus "relativismus"?; K. Vossler není "Wossler"; jak se objevil SeRer u Boase? (Handl!book of 
American lindlia1l'l Languages, ll1likoli jak psáno na straně li 1); Cassirer napsal Essay on Man, nikoli 
Essay on dlle Ma!l1i (strana B);jakje chápánevolucionismTUls (strall1la 14): evoln.ncionismTUls o!becně 
ne!bo jen v klasickém smyslu?; psaní majské či májské versus mayské, v souvislostí s tím !bych 
preferoval "maysKoTUl itrzáštiltll\.l", lrúk.oH jako českoTUl indloevropštinTUl) itzáskou mayštinu; podlobně 
v bibliografii stejlillé dlatTUlm vydláll1lí, viz Cassirer 1996, !by měla !být odlišena (netýká se jen 
Cassirem; 1I1ázvy!by měliy!být v k.urzívě). PotTUldljenněkoHk námětů. 

Závěr je ll1leo!byčejně jasný: Diplomovou práci Jana Pokorného Ernst Cassirer 
a etnolingvistika jedlnoznačně dloporučuji k. o!bhajo1bě s návrhem na vý!bomoTUl; rovll1lěž ji 
doporučuji, opět jedlnoznačně, jako podlk.ladlpfO udlělení PhDr. 

Doc. PhDr. t'~ Vrhel 
Ustav etll1lologie FF UK 

Praha, 5. září 2007. 


